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JAKOBSENS
Algade 2, 5683 Haarby, tlf. 64 73 18 02. www.jakobsensfarver.dk

500 m2 LAGERSALG
Maling - Gulve - Gardiner

Den nye
STRØGBUTIK

Tøj i str. 38-56

Østergade 41 ∙ 5610 Assens
Tlf. 23 72 01 79

www.strøgbutikken.dk

Lukket
8. og 9. oktober
på grund af ombygning

Se LokalAvisen Assens i næste uge
for de mange gode tilbud

Leif Laustsen
Østergade ∙Assens ∙Tlf. 64 71 10 58

Kød, troværdighed og godt slagterhåndværk

Ugens tilbud

Simrekassen
6middage til 4 personer
1 stk. rullesteg, 4 stk. ossobuco,
12 stk. svinekæber, 1,2 kgoksebryst,
1 kg oksetykkamog2 stk. svineskank.

Pariserbøf
TOGO

Pr. stk.

52500 Pr. kit

5900

Danskoksekøder en selvfølge
hosos

Skal forudbestilles

Tlf. 2556 1936 • www.boogbolig.dk

• Gratis opmåling og tilbud
• Spar 20-40%
• 5 års garanti • Kvalitetsprodukter

Mail: info@tommerup-ts.dk ∙ www.tommerup-ts.dk

Ring til os
vi hjælper dig gerne med dit projekt

Tommerup Tømrer
& Snedker ApS
Tallerupvej 49 ∙ 5690 Tommerup Tlf. 81751020 ∙ 64761075
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STIF Salbrovads U14- og U16-
piger har været til Tornby 
Cup, og stævnet blev en stor 
oplevelse og succes for U16-
holdet, der vandt B-finalen.

- Finalen mod Nøvling HK 
blev vundet på en fremra-
gende holdindsats i forsva-
ret, hvor STIF Salbrovad-pi-
gerne holdt Nøvling HK fra 
at score i første halvleg, sam-
tidig med at de med gode 
kombinationer fik smidt tre 
kugler kassen, fortæller hol-
dets træner Jesper Johansen.

Anden halvleg blev endnu 
mere intens, og begge hold 
havde svært ved at finde vej 
gennem forsvarene. Men 
i sidste ende trak STIF Sal-
brovad sig sejrrigt ud af op-
gøret og kunne fortjent lade 
sig hylde som vindere af B fi-
nalen.

Stævnet har bragt holdet 
kampe mod både norske, 
svenske og danske hold.

Jesper Johansen forklarer, 
at STIF Salbrovads U16-pi-
ger i denne sæson har fået 
tilgang af ikke færre end otte 
nye spillere i denne årgang.

- I lige denne årgang er det 
helt fantastisk, og vi er i gang 
med en stor indsats for at få 
holdet spillet sammen, og 
med denne sejr er vi og pi-
gerne godt på vej, siger Jes-
per Johansen.

For første gang i fem år har 
Friluftsrådet tildelt et grønt 
flag til en privat børnepasser 
i Assens Kommune.

Hos Lonni B. Løvschal er 
børnene ude hver dag, og 
mindst en gang om ugen er 
de på tur i naturen.

Det blev fejret forleden, da 
en anden privat børnepasser 
og børnehaven Regnormen 
fra Jordløse Friskole var in-
viteret til at være med til at 
hejse det grønne flag, drikke 
syrensaft og spise brombær-
kage.

Carl Bjarkam, der i en år-
række var præst ved kirker-
ne i Kærum og Sønderby, for-
lader sin stilling som pastor 
og seniorpræst ved Èglise Da-
noise de Côte D'Azur - Dan-
ske Kirke - i Nice i Frankrig.

Carl Bjarkam rejste i 2008 
sammen med sin kone Anne 
Mie Lund og parrets to børn 
til Sydfrankrig for at blive 
præst for den danske menig-
hed på cirka 4000 personer 
i et sogn, der strækker sig li-
ge fra den italienske græn-
se mod øst til den spanske 
grænse mod sydvest.

Carl Bjarkam har fået nyt 
job som præst ved Det Dan-
ske Kultur- og Sømandscen-
ter i Dubai.

Menigheden i Sydfrankrig 
har taget afsked med Carl 
Bjarkam ved to gudstjenester 
i kirkebygninger i Cannes og 
Beaulieu sur Mer.

Han afløses af pastor Niels 
Grymer, Aalborg, i Dansk 
Kirke i Nice, der er 100 pro-
cent selvfinansierende.

I forbindelse med afskeds-
gudstjenesten læste Poul 
Gunnar Andersson et digt 
op for Carl Bjarkam. 91-årige 

   

navnligT

Børnebogen De dødes ø 
af forfatteren Karsten S. 
Mogensen koster 99 kroner.

Carl Bjarkam har fået nyt job som præst i Dubai. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

STIF Salbrovads U16-hold har fået pæn tilgang i denne sæson. 
Pigerne er øverst fra venstre: Cathrine Helsgaard, Mathilde 
Andersen, Clara Blæsbjerg, Freja Bang og Katrine Kaspersen. 
Miderste række fra venstre: Trine Fuglsang, Matilde Thomsen, 
Emilie Johansen og Sidsel Jørgensen. Forreste række fra 
venstre: Jasmin Kongstad, Isabella Johansen, Laura Kaspersen, 
Celia Nielsen. Privatfoto

Poul Gunnar Andersson drev 
i flere virksomheden DME i 
Haarby og bor nu i Menton 
i Frankrig:

Nu går din gerning jo en an-
den vej

jeg havde ellers håbet at det 
var dig

der skulle have kremeret 
mig

nu rejser du jo over dertil 
hvor mange går med slør

indtil den dag de dør 
 vi ønsker dig og din familie at 
det i fremtiden må gå jer godt

derovre hvor det er meget 
hot

ord kan være fattige, ord 
kan være rige

det kommer jo an på
hvad det er man vil sige
det sværeste ord at sige er 

vel kære Carl, tusind tak og 
far vel

Illustratoren og forfatteren 
Karsten S. Mogensen har 
udgivet en børnebog, der 
har hentet inspiration på 
øen Brandsø i Lillebælt. Den 
har fået titlen De dødes ø og 
er udgivet på forlaget Calibat.

Bibliotekernes lektørud-
talelse kalder bogen for ”en 
kvalitetshistorie med både gys 
og spænding. Plottet er godt 
skruet sammen … sproget er 
let og fængende”.

- Brandsø er en lille ø uden 
fastboende indbyggere. Men 
for godt 300 år siden havde 
øen en helt anden funktion. 
Her lå nemlig en karantæ-
nestation, da pesten rasede 
i Danmark. De dystre beret-
ninger fra øen og en række 
lignende øer i de danske far-
vande har inspireret mig til 
bogen, fortæller Karsten S. 

Mogensen.
I De dødes ø vågner hoved-

personen Aksel midt om nat-
ten, da det banker på døren. 
Men da han åbner den, er der 
ingen udenfor.

Bogen er på 62 sider og ko-
ster 99 kroner.

Brandsø ligger 15 km nord-
vest for Assens. Øen, der si-
den kommunalreformen 
i 2007 har hørt ind under 
Middelfart Kommune, hø-
rer til Wedellsborg Gods og 
ejes af Bendt Hannibal Tido 
lensgreve Wedell.

Det fremgik af en artikel i 
sidste uges udgave af Lokal-
avisen, at formanden for As-
sens Kunstråd hedder Jør-
gen Svenstrup. Det er ikke 
korrekt.

Jørgen Svenstrup har gan-
ske vist været formand, men 
i hele 2018 har formanden 
heddet Pauline Dagmar 
Christensen, og det vil hun 
efter planen også hedde de 
kommende tre år.

Pauline Dagmar Christen-
sen er udøvende kunstner, 
keramiker og billedkunstner 
og bor i Assens.

Pauline Dagmar Christensen, formand for Assens Kunstråd. Foto 
fra Facebook

ry j

Postvænget 2, 5683 Haarby
www.haarbydyreklinik.dk Tlf. 5191 5683

Derfor er der

-20%
framandag den 1. okt.
il lørdag den 6. okt.

Tryllesaks
Korsgade 6 | 5610 Assens | Tlf.: 4216 6933

ÅBNINGSTIDER
Alle hverdag fra kl. 9.30-18
Lørdag kl. 9.30 -15

Normal pris på
Herreklip ............................ kr.130,-
Børneklip ........................... kr.100,-

Følgmig på
Tryllesaks

3 års fødselsdag
- det skal fejres

Paryk?
Kontakt os først!
Vi guider og hjælper dig hele
vejen, både i forbindelse med
ansøgning ved kommunen,
og tilpasning af din paryk.

Østergade 39· 5610Assens· 64 71 42 22

Døre og vinduer
• Udskiftning af døre og vinduer
• Udskiftning af glas- og termoruder
•  Salg og omkodning af låse og systemer

Tlf. 6472 1349
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Haarby: For nogle år siden 
besluttede Haarby Bold-
klubs Støtteforening, at der 
ikke længere var grundlag for 
at fortsætte med at arrangere 
halballer i Haarbyhallen.

Men nu giver støttefor-
eningen det et nyt skud. Fre-
dag i efterårsferien inviteres 
der til halbal, hvor diskotek 
Night Event sørger for mu-
sikken.

- Vi har lyst til at prøve, 
om næste generation af un-
ge mennesker har behov for 
det. Det bliver i den lille hal, 
så vi slår det ikke stort op, si-
ger Annette Banke fra Haar-
by Boldklubs Støtteforening.

Halballet er for alle fra 8. 
klasse, og man skal være klar 
til at vise sit sygesikringskort 
frem på forlangende.

Det koster 50 kroner, og 
Haarby Boldklubs Støttefor-
ening oplyser, at der hele af-

tenen vil være professionelle 
vagter til stede i og omkring 
hallen.

Halballet begynder klok-
ken 22 og slutter klokken 2.

Der er også tænkt på de lidt 
yngre festdeltagere fra 1. til 7. 
klasse.

De får deres eget halbal fre-
dag den 19. oktober fra klok-
ken 18.30 til klokken 21.30 
med hoppepude, høj musik 
og plads til at udfolde sig på 
dansegulvet.

Halballet er tilbage i Haarby

Haarby Boldklubs Støtteforening vil gerne prøve, om en ny generation har behov for, at der igen 
arrangeres halballer. Fredag den 19. oktober spiller diskotek Night Event op til bal i den lille hal i 
Haarby for de ældste årgange. Arkivfoto: Rumle Skafte

TOMMERUP - HAA RBY

Tallerupvej 8 - 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 10 13 • info@tommerupoptik.dk

Algade 49 - 5683 Haarby
Tlf. 64 73 10 18 • info@haarbyoptik.dk

*G gg g

Få et ekstra sæt
solGlas med i købet

når du køber
nye briller

KIG IND
OG GØR

ET GO
DT K

ØB

L uRi dage
kL. 10-14

Middelfartvej 121, Odense V • Østergade 65, Assens • Østergade 24, Fåborg • Tvedvej 79, Tved

ANNA
ike Følg os på Facebook

• Like ANNA Assens
• Like ANNA Odense
• Like ANNA Fåborg
• Like ANNA Tved

Tved:
ToRsdag 4. okTobeR

FaaboRg:
FRedag 5. okTobeR

Mø H ll m r pr u t p ci l i t ,
hun n hjælp jl i m

n h lt r i t i m l p f rm.

gør t up
på u l t L uRi u r
før p t i l 799,-

Nu 599,- g rry W r

-20%
i l l r

u t i r
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Assens: Henrik Lund Nim er 
godt til at sælge vin og for-
klare om de gode dråber i sin 
forretning Vinspecialisten i 
Assens.

Men han kan også finde 
ud af at skrive, og det giver 
han jævnligt gode prøver på 
som skribent i Lokalavisen, 
hvor han er en del af avisens 
faste bagsideklummepanel, 
ligesom læserne også ken-
der ham fra hans vinklum-
me Vinens Verden, der flere 
gange årligt bringes i avisens 
spalter.

Nu har Henrik Lund Nim 
udgivet en bog med flere af 
sine klummer fra avisen fra 
perioden fra 2015 til 2018 
krydret med enkelte kapit-
ler om mad, musik og barn-

Spredt fægtning fra vinhandleren

dommen og opvæksten i en 
nordsjællandsk stationsby.

Bogen har titlen Spredt 
Fægtning, og den er udgivet 

på internetforlaget Book on 
Demand.

- Det var en titel, som jeg 
synes passede fint til indhol-

det, siger Henrik Lund Nim.
For tre år siden udgav Hen-

rik Lund Nim bogen In Vino 
Veritas, og oplaget på 100 ek-
semplarer blev dengang hur-
tigt revet væk.

- Denne gang har jeg væ-
ret lidt overmodig og bestilt 
300 eksemplarer, siger Hen-
rik Lund Nim om bogen, der 

udkom i sidste uge.

Har arvet et gen for at 
skrive
Henrik Lund Nim har altid 
fundet glæde ved at skrive. I 
skolen var dansktimerne de 
bedste, og Henrik Lund Nim 
glædede sig ligefrem til, han 
skulle til skriftlig eksamen i 

dansk stil og sad og ventede 
på at få stukket emnet ud.

- Måske har jeg også arvet 
lidt af mit skrivegén fra min 
far. Han udgav flere bøger, 
fortæller Henrik Lund Nim 
om sin far Bent Lund, der i 25 
år var Venstre-borgmester i 
Slangerup Kommune.

Henrik Lund Nim har pla-
ner om at fortsætte sin skri-
veaktivitet.

- Jeg kunne godt tænke mig 
at udgive en nøgleroman, der 
indeholder karakterer, der er 
baseret på faktiske personer 
i et musikband, siger Henrik 
Lund Nim

Spredt Fægtning kan kø-
bes i butikken hos Vinspe-
cialisten for 100 kroner.

Henrik Lund Nim tilby-
der også at sende bogen. Så 
koster den 120 kroner, og 
pengene kan sendes via mo-
bilepay til 2465 5002. Man 
skal huske at skrive navn og 
adresse.

Henrik Lund Nim studerer 
et eksemplar af sin nye bog 
Spredt Fægtning i sin vinbar-
afdeling i Assens. Foto: Søren 
Plovgaard

Henrik Lund Nim 
har udgivet en 
bog med blandt 
andet klummer, 
han har skrevet 
til Lokalavisen.

Skovvej 2B • 5610 Assens • Tlf. 6344 9000 • www.assensforsyning.dk

Afhentning af storskrald
fra private husstande

Mandag d. 22. og tirsdag d. 23. oktober afhen-
tes der storskrald fra private husstande i Assens
Kommune.

Storskrald er større ting som møbler, hvidevarer, tæp-
per og cykler.

Læs mere på www.assensforsyning.dk

Afhentning af storskrald skal bestilles hos Assens
Forsyning på telefon 6344 9000 senest onsdag d. 17.
oktober kl. 12.00 eller på bestillingsblanket på hjem-
mesiden.

Storskrald sættes ud til fortov senest kl. 7.00 mandag
d. 22. oktober.
Der må højst stilles 6 ting ud til afhentning.
Det koster 214,20 kr. pr. gang at få afhentet storskrald.

Hent vores sorterings-
APP til din telefon/tablet

Leif Laustsen
Østergade ∙Assens ∙Tlf. 64 71 10 58

HUSK vi holder ferielukket uge 42 - derfor har vi et

Ekstraordinært godt

ferietilbud

Bestil inden onsdag den 10. oktober og afhent feriepakken fredag den 12. oktober.

Tilbuddet gælder kun i uge 41

Vores feriepakke består af:
• 1 citronmarineret skinke m/opskrift
• 8 store svinekoteletter
• 800 g medisterpølse
• 800 g hakket 5% oksekød
• 800 g hakket 5% skinkekød
• 4 flotte kalveschnitzler af kalvekød
• 1 dansk svinemørbrad (afpudset)

• 1 halv leverpølse
• 1 pakke pålæg 5 lag frit valg
• 1 side ovnklart ribbenssteg
m/stegevejledning
(som den stegte ribbenssteg)

• En stor rå frossen leverpostej

Pr. pakke kun

899,-
Normalpris
kr. 1099,-



05Lok aLavisen assensTirsdag 2. ok Tober 2018

Søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

Assens: Da Lions Club i As-
sens i januar sidste år holdt 
nytårskoncert med solo-

trompetisten Per Nielsen i 
Vor Frue Kirke i Assens, var 
det ikke til at finde et ledigt 
sæde i den store købstads-
kirke.

Nytårskoncert med trompetlyd

Per Nielsen - solist ved 
nytårskoncerten i Vor Frue 
Kirke i Assens til januar. Pr-
foto

Nu kommer Per Nielsen 
igen på besøg i Assens for at 
give nytårskoncert. Det sker 
søndag den 27. januar klok-
ken 16.

Per Nielsen er til daglig 
solotrompetist i Sønderjyl-
lands Symfoniorkester vil 
underholde ved nytårskon-
certen med en stribe af popu-
lære melodier - og han kryd-
rer de forskellige musikalske 
indslag med små anekdoter.

Per Nielsen har solgt flere 
end 400.000 cd'er, og det gør 
ham til landets mest popu-
lære instrumentalmusiker.

Ved koncerten i januar 
medvirker desuden violini-
sten Alexandru Radu samt 
organisten og pianisten Carl 
Ulrik Munk-Andersen. Des-
uden deltager koret Synge-
drengene med et par numre 
ved koncerten. Syngedrenge-
ne er Danmarks ældste dren-
gekor. Det har eksisteret uaf-
brudt siden 1856.

Billetter til nytårskoncer-
ten kan købes hos Schrei-
ners Bog & Idé-butikkerne 
i Aarup, Glamsbjerg og As-
sens. De koster 170 kroner.

Koncerten forventes at va-
re halvanden time, og døren 
til Vor Frue Kirke åbnes tre 
kvarter før, koncerten går i 
gang.

• B Y T I B U T I K l a n d s d æ k k e n d e b y t t e s e r v i c e i + 1 1 0 b u t i k k e r

• P R I S M AT C H v i m a t c h e r k o n k u r r e n t e r n e s p r i s

• B Y T 3 6 5 d u k a n b y t t e 3 6 5 d a g e

• B E S T I L O N L I N E h e n t o g b e t a l i b u t i k k e n

• S H O P PÅ T Ø J E K S P E R T E N . D K h u r t i g l e v e r i n g + g r a t i s f r a g t o g r e t u r n e r i n g

ASSENS
Østergade 33 · 5610 Assens · Tlf. 72 34 90 48

KUN TORSDAG, FREDAG,
LØRDAG & SØNDAG ««

Rabatten kan ikke kombineres med
andre rabatter eller tilbud.

TØJEKSPERTEN FYLDER 50 ÅR 1968-2018

Søndagsåbent kl. 10-13

FREDAG 5/10 TIL KL. 20
INVITERES DU TIL EN GRILLPØLSE

& EN KOLD ØL ELLER VAND

Husk!

∙

KO

EFTERÅRSMODE
Kom ind og se
smarte nyheder

- Vi viser
efterårs- og
vintertøj frem!

Torsdag fra
kl. 10-12
serverer vi lidt
sødt til kaffen. Gave

til de første
20 kunder
torsdag
i uge 40
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GlamsbjerG: Ingen kan alt, 
men alle kan noget.

Det ordsprog var godt at 
have i baghovedet, da der 
torsdag aften blev holdt 
kommunemesterskabet i 
Skills Stafet på Det Blå Gym-
nasium i Glamsbjerg.

Otte skoler fra Assens Kom-
mune deltog med et hold på 
hver tre elever, og da finale-
runden var overstået, var det 
eleverne fra Glamsbjergsko-
len, der løb af med sejren og 
en plads ved DM i Skills, der 
afvikles i Arena Næstved fra  
den 4. til den 6. april næste år.

Glamsbjergskolens hold 
bestod af Jacob Bang Ander-
sen, Josefine Berg og Seba-
stian Truelsen fra 8B, og de 
tre elever var fulde af selvtil-

lid efter hjemmebanesejren.
- Nu napper vi også første-

pladsen ved DM i Næstved, 
lød det med ungdommelig 
selvtillid fra de tre dygtige 
elever.

I Skills Stafetten handler 
det om at løse en række op-
gaver med praktisk håndelag 
og i samarbejde med de øvri-
ge elever på holdet. 

Det hold, der løser opga-
verne hurtigst, vinder kon-
kurrencen.

Skills Stafetten giver sam-
tidig eleverne lejlighed til 
at snuse til de uddannelser, 
som erhvervsskolerne udby-
der.

Inden finalen torsdag af-
ten havde samtlige kommu-
nens 8. klasse-elever i løbet 
af fire uger dystet i en lokal 

Jacob, Josefine og Sebastian regnede den ud på 7,06 minutter
i sidste uge dystede otte skoler fra assens kommune om en plads ved dM i skills på det blå gymnasium i glamsbjerg.

Thumbs up! Sebastian Truelsen, Jacob Bang Andersen og Josefine Berg modtog et diplom som bevis på, at de var det skrappeste hold ved Skills Stafetten på DetBlå Gymnasium. Foto: Søren Plovgaard

Per Hansen er chefkonsulent i Skills Denmark, og manden der 
udtænker de praktiske opgaver, som eleverne skal løse i Skilss 
Stafetten. Foto: Søren Plovgaard

Skills Stafet, hvor opgaverne 
blandt andet lød på at bygge 

en lille trappe ud af træ, sæt-
te fakturaer i alfabetisk or-

Assensskolen kæmpede bravt med om placeringerne, men det 
rakte ikke helt til en plads i finalen. I midten er det Zoey Martinez 
Sørensen, der forsøger at sætte et trin på en trappe. Foto: SP

Skills Stafetten er en konkurrence, hvor grundskoleelever dyster 
mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag. 
Konkurrencerne foregår i hold af tre med både drenge og piger 
på alle hold – og hvor kammeraterne står på sidelinjen og 
hepper.

Skills Stafetten indgår som led i 8. klasse-elevernes 
introduktionskurser til ungdomsuddannelserne. Det er en 
konkurrence, der afholdes i hele Danmark for at vække 
elevernes interesse for erhvervsuddannelser.

8. klasser i hele Danmark deltager i Skills Stafet i deres 
lokalområde. Det betyder, at unge fra hele landet kan kvalificere 
sig til den store Skills Stafet-finale i Arena Næstved til april.

Fakta
skills sTafeTTen

"   
Nu napper vi også 
førstepladsen ved DM 
i Næstved
JoSeFIne, JAcoB oG SeBASTIAn, 
8B På GlAMSBJerGSkolen

den, samle en vandlås, sætte 
alle bogstaverne på et tasta-
tur, dosere piller til en ældre 
dame og stable kopper i be-
stemte formationer. Og det 
var de bedste hold herfra, 
der torsdag aften kæmpede 
mod hinanden i nye discipli-
ner inden for de mange er-
hvervsuddannelser.

startede på Fyn
Det var helt andre opgaver, 
8.-klasse-eleverne skulle lø-
se i semifinalen og i finalen, 
der bestod af hold fra Glams-
bjergskolen, Ebberup Skole, 
Tallerupskolen og Glams-
bjerg Friskole, men alle ele-
ver gik til den med krum hals 
og gjorde deres bedste for at 
komme først i mål.

Det var Per Hansen, der 

havde udtænkt de fire opga-
ver til eleverne. Han er chef-
konsulent i Skills Denmark 
og har arbejdet for organisa-
tionen i flere år.

- Skills er egentlig et be-
greb, der stammer fra Spani-
en, hvor der var mangel på 
arbejdskraft i 1950'erne, for-
tæller Per Hansen.

Han forklarer, at Skills Sta-
fetten så dagens lys på Fyn i 
2010 og siden er udvidet til 
resten af Danmark.

Det er en række bygge- og 
håndværkersorganisationer, 
der står bag Skills Denmark.

I årets Skills Stafet har flere 
end 80 procent af alle 8. klas-
se-elever deltaget i den prak-
tiske konkurrence. 

Det svarer til cirka 52.000 
elever.

Humøret var højt hos ebberupskolens hold, selv om det ikke 
blev til en førsteplads for Sille Anni Drejsig Hansen (tv), Jacob 
Stenskrog og Sofie Thorup Bruun. Foto: Søren Plovgaard
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Film
Express 
express1@jfmedier.dk

GlamsbjerG: En af efterårets 
mest ventede film er Jussi 
Adler Olsens "Journal 64", 
som får premiere torsdag 
4. oktober. En af de steder, 
hvor den vises allerførst, er 
i Glamsbjerg Biograf, hvor 
den vises som en formid-
dagsforestilling.

Arrangementet begynder 
kl. 10 i caféen, hvor der er kaf-

fe, te, boller og æblefantasi 
inden filmen starter.

Journalnummeret henvi-
ser til den berygtede kvinde-
anstalt på Sprogø, som luk-
kede i 1961. Rædslerne på 
Sprogø er et overstået kapitel 
i Danmarkshistorien, men i 
filmen dukker der personer 
op, som siger, at eksperimen-
terne er fortsat helt op i vo-
res tid.

Det hele udspringer fra 
nogle håndværkeres uhygge-
lige fund i en ældre køben-

havnsk lejlighed, hvor der 
bag en falsk mur sidder tre 
mumificerede lig omkring 
et spisebord med en ledig 
plads klar. 

Kriminalkommissær Carl 
Mørck og hans assistent As-
sad i Afdeling Q bliver sat til 
at finde ud af, hvem mumi-
erne er, og hvem den fjerde 
plads er tiltænkt, og det bli-
ver et kapløb mod tiden.

Der er entre, og tilmelding 
skal ske senest 3. oktober på 
www.glamsbjergbiograf.dk.

Formiddagspremiere på Journal 64

eFterårsFerie 

Helnæs: I efterårsferien er 
Fyns Fine Æbler temaet i 
Galleri Langager på Helnæs.

"Tag hele familien med på 
en spændende udflugt for 
store og små. Du kan kigge 
på kunst eller stille og rolig 
nyde æble-overraskelserne i 
cafeen".

"Eller du kan tage aktivt del 
i løjerne for store og små. Der 
er fri entré. Men mon du el-
ler bedstemor har den bed-
ste opskrift på æbleflæsk? 
Kom forbi med en smags-
prøve søndag 14. oktober og 
vær med i konkurrencen om 
at blive Helnæs æbleflæsk-
mester 2018".

Det fortæller Dorte Boe fra 
galleriet i en pressemedde-
lelse.

"Og har du og børne-
ne lyst til at være med til at 
pynte et smukt og fantasi-
fuldt æbletræ maleri? Ma-
leriet skal pynte galleriets 
hjemmeside og Facebook-
side når ugen er omme. 
 Du kan også følge med i, 
hvordan galleriets aktive 
kunstnere i fællesskab maler 
en hel Æbleskov".

17 kunstnere
Galleriet rummer ny kunst 
fra 17 af de kunstnere, der 
støtter og driver galleriet. Der 
udstilles malerier, fotocolla-
ger, træ, glas, keramik, smyk-

ker og porcelæn.
"Hver dag i efterårsferien 

er der nye, særlige aktiviteter 
for børn. Hvad gemmer sig 
bag 'Urolige æbler'? Mon æb-
ler kan krympe? Og hvordan 
laver man 'uldne æbler'?"

Det koster 25 kroner til 
materialer for hver deltager 
uanset, om man er pensio-
nist eller går i vuggestue.

"Om torsdagen får vi be-
søg af glaskunstner Helle 
Birck, hvor man kan lave sin 
egen glaskunst for en mate-
rialepris på 50–100 kroner", 
slutter Dorte Boe i sin pres-
semeddelelse. Dagsprogram-
met kan ses på gallerilanga-
ger.dk eller på galleriets Face-
bookside./EXP

Æbleflæsk og æblekunst  
for små og store

på alt New Feet
under arrangementet10%

Østergade 24 · 5610 Assens · www.skoringen.dk

DEMODAG
Torsdag 4. oktober

kl. 1030-1530

KKom innd og hhjælppp NNiicchhaaallaa mmeeedd aatt
færdiggøøre henndess FFagprrøve-pprojekkt.

Fodterapeut Morten Skovfoged vil demonstrere og vejlede omkring
valg af det rigtige fodtøj, der kan afhjælpe dine problemer.
NNeeww FFeeeett eerr ffooddttøøjj ttiill mmeennnneesskkeerr mmeedd ggiiggtt, ddiiaabbeetteess eelllleerr fføøllssoommmmee
fødder. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med professionelle
behandlere. New Feet har en unik balance mellem kvalitet, komfort,
stabilitet og mulighed for individuel tilpasning.

www.new-feet.com

DDDDaaaammmmeeeeeessssttttrrrr. 1111.66666000000000,--- DDDaaammmeeeeessstttrrr. 111.66666000000,-

DDaammeeessttrr. 11.4440000,-HHeeerrrreesssttrr. 11.4455500,-

www.assens.dk

Uddeling
Handicapprisen 2018

Indstillinger til årets Handicappris skal
ske via kommunens hjemmeside
www.assens.dk/festaften

Prisuddelingen foregår i Glamsbjerg
Fritidscenter, Mågevej 7,
5620 Glamsbjerg.

Indstilleren bedes sørge for, at
prismodtageren er til stede til
prisuddelingen den 2. november 2018.

Indstillingerne skal indsendes senest
søndag den 21. oktober 2018.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte
Christina Sauer på tlf. 6474 7366.

Handicaprådet i Assens Kommune.

Fredag den 2. november 2018 udde-
ler Handicaprådet i Assens Kommune
Handicapprisen til en person, en gruppe,
forening eller et firma som har ydet en
særlig indsats for de frivillige
og handicappede i kommunen.

Alle har mulighed for at udpege en
kandidat.

Prisen gives til en person, en gruppe,
forening eller et firma som har ydet en
særlig indsats for frivillige og handicap-
pede i Assens Kommune i 2018.

Endvidere kan ansatte ved Assens Kom-
mune, der gennem deres arbejde har
forbindelse til Handicapområdet, ikke
indstilles.



08 Lok aLavisen assens Tirsdag 2. ok Tober 2018

Søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

Assens: Ejeren er fra Sicilien. 
Kokken er fra Normandiet. 
Og vingrossisten er fra Lun-
dager.

Nu er Giovanni Ceparano 
og Alain Peron fra Restau-
rant La Posta i Assens og Pe-
ter Christensen fra Vesterga-
ard Vin gået sammen om at 
arrangere en fransk gourmet-
aften i Restaurant La Posta 
torsdag den 25. oktober.

Inspiration til arrange-
mentet har de tre herrer hen-
tet fra en lignende gourmet- 
og vinaften på Restaurant 
La Posta for et år siden, hvor 
temaet var Italien. Arrange-
mentet blev udsolgt i løbet af 
få dage, og også denne gang 
lukkes der maksimalt 50 gæ-
ster ind i restauranten.

- Jeg syntes, at det gode 
lokale samarbejde mellem 
mit vinfirma og Restaurant 
La Posta fortjente at stå sin 
prøve igen, siger Peter Chri-
stensen, der begyndte at im-
portere vine i efteråret 2011.

Giovanni Ceparano siger 
sjældent nej til et godt for-
slag, når det gælder vin og 
mad. Han kender ganske vist 
mest til det italienske køk-

De skåler for en fransk gourmetaften
sidste år var det italiensk. i år står den på fransk gourmetaften på restaurant La Posta, 
hvor Peter Christensen fra Vestergaard Vin i Lundager leverer vinene.

Menuen på La Posta til den 
franske gourmetaften 
torsdag den 25. oktober 
byder på følgende fem 
retter:

Amuse-Bouche (canapeer). 
Vin: Rosé Le Burlet.

Terrine de Poissons 
Écrevísses. Vin: Vacqueyras 
Blanc Le Fleurantine.

Coq au Vin, Pommes 
Duchesses. Vin: Vacqueyras 
Rouge Le Poete.

Carré D'agneau, Ratatouille. 
Vin: Gigondas Rouge Le 
Secret.

Tarte Tartin, Glace Vanille. Vin: 
Muscat Beaumes de Venise 
Le Muscat

 

FAktA
Menuen

ken, men ved sin side i køk-
kenet på La Posta har han 
de seneste ni år haft kok-

ken Alain Peron, der er lige 
så fransk som Marseillaisen 
og Sacré Coeur. Alain Peron 

stammer fra Caen i Nord-
mandiet og er udlært inden-
for fransk kogekunsts stolte 

ken 18, skal ske senest tors-
dag den 21. oktober til Peter 
Christensen på telefon 2148 
7324.

Det koster 595 kroner at 
deltage.

Kok Alain Peron, Peter Christensen fra Vestergaard Vin og indehaver Giovanni Ceparano fra 
Restaurant La Posta i Assens skåler i et glas fransk vin. Torsdag den 25. oktober dækker de op til 
gourmetaften for 50 gæster i restauranten. Foto: Søren Plovgaard

traditioner.
- Alain og jeg har før arbej-

det sammen på Mammas i 
Odense fra 1992 til 1996, for-
tæller Giovanni Ceparano 
om sin franske kok, der har 
slået sig ned på Helnæs sam-
men med sin kæreste Anne-
Dorte Madsen.

Fem retter
Menuen på gourmetaftenen 
kommer til at bestå af fem 
retter, og retterne, der alle er 
typisk franske, er udtænkt så 
de passer til aftenens vine, 
der kommer fra det lille fran-
ske vinhus La Fourmone i det 
sydlige Rhône-distrikt. Der er 
tale om både rød-, hvid- og 
rosévine.

- La Fourmone er et vin-
hus, der har været i famili-
en Combes' eje siden 1910, 
og alle husets druer høstes 
i hånden. Jeg kender en del 
til vinhuset, for jeg købte vin 
hos dem til mit bryllup, da 
jeg skulle giftes i 2004. Så det 
var oplagt, at jeg begyndte at 
importere vine fra La Four-
mone, da jeg etablerede mit 
vinfirma for syv år siden, si-
ger Peter Christensen.

Tilmelding til gourmetaf-
tenen, der begynder klok-

Slidgigt?

Faaborg Rygcenter
Odensevej 84, 5600 Faaborg

Har du fået at vide, at du bare må lære at leve med
det - ja, så er du sikkert blevet fejlinformeret.

Du er velkommen til foredrag
Tirsdag d. 9. oktober kl. 18.30 på Haarby Kro

Gratis adgang, når du har tilmeldt dig på
telefon 6261 1875

eller på mail info@faaborgrygcenter.dk.

Mød verden med
usynlige høreapparater
fra Oticon
Oticon Opn i-øret er Oticons mindste høreapparat
til dato. Hør tale klart og tydeligt og få mere ud af
hverdagen.

TM

*usynlig i øret på 8 ud af 10 brugere.

Bestil tid til
en høreprøve på

78 73 97 99

*
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Søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

Assens: Nestorerne i Assens 
Fodbold Club fører sig nu 
endnu flottere frem, når de 
spiller kampe rundt om på 
de fynske fodboldbaner.

Grand Old Masters-holdet 
har modtaget et helt nyt sæt 
spilletøj til holdets udekam-
pe, hvor spillerne trækker i 
grøn-hvide trøjer.

Det flotte sæt er sponse-
ret af Fynske Bank i Assens 
og forleden var privatkun-
dechef René Gramm Jeppe-
sen forbi Assens Stadion for 
at overrække holdet det nye 
spillesæt.

Og det blev straks taget i 
brug, selv om der var tale om 
en hjemmekamp. Grand Old 
Masters vandt kampen mod 
Tårup IF med 4-1 på mål af 

Grand old Masters 
sejrede i  
nye spilletrøjer

Assens Fodbold Clubs Grand 
Old Masters-hold i det nye 
udebanesæt. Bagerst fra 

venstre er det holdleder Benny 
Lund, Thomas Vestmark, 

Kurt Christensen, Erik Uglvig 
Madsen, Ivan Thomsen, Lars 

Hejgaard og privatkundechef 
René Gramm Jeppensen, 

Fynske Bank i Assens. 
Forrest fra venstre ses Erik 
Leth, Henrik Pedersen, Ole 
Sørensen, Dan Bøgedal, Ib 

Christiansen, Flemming 
Dideriksen og Peter Brix. Foto: 

Lars Bæk

Privatkundechef René Gramm Jeppesen fra Fynske Bank i 
Assens overrækker en check på 6000 kroner til holdleder Benny 
Lund til dækning af indkøb af det nye spillesæt. Foto: Lars Bæk

Ole Sørensen og John Thra-
ne, der hver nettede to gange.

Man skal være fyldt 55 år 
for at have fortjent en plads 
på Grand Old Masters-hol-
det, men der er mulighed 
for at give dispensation til 
et par spillere. Sådan en dis-
pensations har Thomas Vest-
mark fået. Med sine 53 år er 
han holdets benjamin, og så 
er han også den eneste spil-
ler, der har en superligakamp 
på cv'et.

Den 12. august 1992 fik 
Thomas Vestmark 10 mi-
nutter på banen på Odense 
Stadion i en kamp mod Sil-
keborg IF som indskifter for 
angriberen John Damsted.

For en del år siden kunne 
holdet bryste sig af at have de 
to tidligere landsholdsspil-
lere Carl Bertelsen og Bent 
Løfqvist-Hansen på holdet.

AFC's Grand Old Masters 
er i øjeblikket placeret på 
tredjepladsen i rækken med 
33 point for 16 kampe. 

PPr.
kkvm. 129.-

Tæpppeefliiser
Udgået grråå farve
50x50 cmm

Tilmelding
Der udsendes ikke adgangskort til den ekstraordinære gene-
ralforsamling. Forudgående tilmelding kan ske ved henven-
delse til selskabets kontor på mail eller telefon.
Se evt. mere på hjemmesiden.

Fuldmagter
Blanket til fuldmagt kan rekvireres på hjemmesiden eller ved
henvendelse på selskabets kontor. Der henstilles til, at fuld-
magter meddeles til selskabets kontor senest 3 dage før den
ekstraordinære generalforsamling af hensyn til ventetiden
ved indgangen.

ASSENS FJERNVARME A.m.b.a.
Stejlebjergvej 4 | 5661100 AAsssseenns
Tlf.: 64 71 10 24 | post@assensfjeerrnvarme.ddkk
www.assensfjernvarme.dk

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 11. oktober 2018
kl. 19.30 i Arena Assens

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen

o Vedtægtsændringer
3. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer kan rekvireres på selskabets
hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor.

Med venlig hilsen
ASSENS FJERNVARME A.m.b.a.
Bestyrelsen
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Butiksliv
Søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

Assens: - Jeg kunne ikke for-
drage at være på kontant-
hjælp. Det var ikke til at hol-
de ud. Nu er jeg heldigvis fri 
for at have noget som helst 
med kommunen at gøre.

Sådan siger 34-årige Azad 
Ali fra Assens.

I disse dage er det tre år si-
den, han åbnede frisørsalo-
nen Tryllesaks i Korsgade. 
Og efter en spæd start, hvor 
Azad Ali lige skulle finde sig 
til rette som selvstændig er-
hvervsdrivende i den vest-
fynske købstad, har Azid Ali 
nu så meget at bestille i sin 
frisørsalon, at han i sidste uge 
ansatte en frisør til at hjælpe 
sig.

Ghande Akkash er 23 år 
og bor i Nyborg. Han pend-
ler nu hver dag til Assens for 
at klippe kunderne i Tryl-
lesaks. Trods sin unge alder 
har Ghande Akkash haft 
med frisørfaget at gøre i 10 år.

- Jeg er meget tilfreds med 

Frisørsalon  
med vokseværk
azad ali har så travlt i sin frisørsalon Tryllesaks i 
assens, at han nu har ansat en medarbejder.

Fra en til to. Azad Ali og Ghande Akkash betjener nu kunderne i frisørsalonen Tryllesaks i Assens. 
Foto: Søren Plovgaard

at være i Assens. Det er et 
godt sted at være, og det er 
også dejligt at opleve, så 
mange aktiviteter der er i 
byen, siger Azad Ali, der bor 
i en lejlighed i Ladegårdsga-
de med sin kone og sit barn 
og med endnu et barn på vej 
til marts.

Konkurrencen inden for 
faget er høj, indrømmer 
Azad Ali. Flere frisørsaloner 
er åbnet de senere år med til-
bud om klipning af voksne 
og børn til lave priser. Azad 
Ali tager 130 kroner for en 
klipning i Tryllesaks, men 
et andet sted i byen kan den 
samme vare købes helt ned 
til 100 kroner.

- Jeg valgte at hæve prisen 
for klipning efter nogen tid, 
og det har jeg ikke fortrudt. 
Jeg synes, jeg leverer en god 
service i min salon, og her 
kommer da heldigvis også 
kun glade mennesker for at 
blive klippet, siger Azad Ali, 
der godt kan mærke, at der 
inden for det sidste halve 
års tid er åbnet lignende fri-
sørsaloner i både Haarby og 

Glamsbjerg.

Glad for at kunne betale 
noget tilbage
Der er stor forskel på, hvilke 
dage der er mest at lave i Tryl-
lesaks. Også tilgangen af kun-
der kan variere en del fra må-
ned til måned.

- Vi har mest at se til på 
torsdage, fredage og lørda-
ge, og så er de første ti dage i 
måneden normalt også mere 
travle end de sidste 20 dage i 
måneden, forklarer Azad Ali.

Han kom til Danmark i 
2010 fra en by, der er belig-
gende cirka 80 kilometer 
fra den sønderbombede by 
Aleppo i Syrien. Et år sene-
re fik han dansk opholdstil-
ladelse.

Inden Azad Ali kom til 
Danmark, arbejdede han 
som både skrædder og frisør 
i Syrien, og efter han flyttede 
til Danmark, har han haft job 
i en frisørsalon i Odense.

- Der er også nogle ulem-
per ved at være lønmodta-
ger. Du har en anden frihed, 
når du selv ejer salonen. Jeg 

vil helst klare mig selv, og jeg 
har det godt med, at det nu er 
mig, der giver noget tilbage 

til det danske samfund i form 
af moms og skat, siger Azad 
Ali, der er et hundrede pro-

cent overbevist om, at han 
også klipper kunder i tryl-
lesaks om både tre og fem år.

LAGERSALG Spar 50%
4.-6. oktober og 8.-10. oktober
Kl. 10:00-16:30
Fyns største lagersalg af modetøj
til farveglade kvinder i størrelse 40-60.
Åndbare viskose batik stoffer.

www.vestfyns.dk - Langbygårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg - Tlf.6471 1622

EUD/EUX BUSINESS - Dine muligheder

Salgsassistent
Dekoratør - Blomsterdekoratør

Detail

Handel

Kontor

Handelsassistent
Indkøbsassistent
Logistikassistent

Administration - Lægesekretær
Advokatsekretær - Økonomi

Revision - Spedition og shipping

Kontor, handel og
forretningsservice

EUD

EUD

EUX

EUX

EUX

EUX VEStfyNSEUD VEStfyNS

 T. 70  700  123   •   W. sjakk.dk
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SLAGTEREN
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Søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

Jordløse: Du kan finde ham 
på Monjasa Park i Fredericia 
en søndag eftermiddag til en 
fodboldkamp i Nordic Bet Li-
gaen.

Du kan også møde ham 
i Gudmehallen en onsdag 
aften, når det fynske hånd-
boldflagskib GOG træder op 
i HTH Ligaen.

Eller på Campus Road i 
Odense, når traditionsklub-
ben B1913 spiller hjemme-
kampe i Danmarksserien.

Og måske støder du også 
på ham en lørdag eftermid-
dag på Flemløse eller Haarby 
Stadion.

41-årige Michael Nielsen 
fra Jordløse er til daglig sæl-
ger hos Sjakk i Haarby, men 
så snart fritiden tillader det, 
er han på farten med sit ka-
mera under armen.

Michael Nielsen begynd-
te at fotografere for en halv 
snes år siden, og de senere år 
har hans hobby grebet mere 
og mere om sig. Ofte optager 
han også videofilm af fod-

Michael drømmer om at fotografere superligafodbold
41-årige Michael Nielsen fra Jordløse er de senere år begyndt at tage billeder for sportsklubber.

Michael Nielsen har blandt andet en fotoaftale med boldklubben 
1913 i Odense. Her har taget et foto fra klubbens lokalopgør mod 
B1909. Foto: Michael Nielsen

" Det er blevet mere 
seriøst de senere år, hvor 
jeg har indgået aftaler 
med flere sportsklubber 
om fotografering af deres 
kampe.
MicHael NielSeN

boldkampe, og også cykel-
sport følger han med i med 
sit kamera.

- Det er blevet mere seriøst 
de senere år, hvor jeg har ind-
gået aftaler med flere sports-
klubber om fotografering af 

deres kampe, fortæller Mi-
chael Nielsen, der altid har 
fulgt med i både dansk og 
international sport.

dM i rally
Tidligere spillede Michael 

Nielsen fodbold i Assens 
FC, bordtennis i Thorøhuse 
Idrætsforening og dyrkede 
cykling i motionsklubben 
Multimotion Assens.

- Efter jeg stoppede med 
at spille fodbold, har jeg al-

tid fulgt min gamle klub As-
sens FC og i nyere tid også 
Flemløse/Haarby samt old-
boys-drengene i Jordløse 
Boldklub, fortæller Michael 
Nielsen.

Han varetager en anden 

stor hobby og fritidsinteresse 
ved siden af fotograferingen.

Michael Nielsen deltager 
nemlig sammen med mak-
keren Allan Larsen i DM i ral-
ly med sit eget team MP Mo-
torsport, der ligger på anden-
pladsen i den samlede stil-
ling, inden DM-finalen kø-
res søndag den 27. oktober.

- Jeg håber, at jeg på et tids-
punkt kan komme til at filme 
i blandt andet Superligaen i 
fodbold på de helt store dan-
ske stadioner, siger Michael 
Nielsen, der i sommer blev 
hyret til at lave en fotoopga-
ve for DBU Fyn. 

et billede der er blevet mere og mere almindeligt. Michael 
Nielsen sidder klar med kameraet ved en fodboldkamp. 
Privatfoto

Årstidsmenu
Åbningstider

Man-Torsdag 10-16 • Fredag og Lørdag 10-22

Brunch
prøv Faaborg eller Frk. Jensens brunch

Frokost
smag vores dejlige fisketallerken

eller et skønt stjerneskud

Fredag og Lørdag aften serverer vi
årstidsmenu

Frk. Jensens burger
på gensyn

Mellemgade 10 · 5600 Faaborg
Tlf. 63 6070 30

mad@froekenjensens.dk
www.frokenjensens.dk

Brød og kager med passion
og kærlighed

• Alt bagt fra bunden
• Langtidshævet
stenovnsbrød

• Alt i fest- og kransekager

t ti n v j 17 · 56 2 ro y · lf. 2 63 2 00

bning tid r:
an ag fred g 6. 0-17.3

L rd g- ønd g 6. 0-16.0

w .b e s-b ge .dk

Svinget 1 - 5683 Haarby - Tlf. 6473 1694 - www.haarby-hallerne.dk

Følg os på

Haarby Hallerne
Svømmehal - Fitness - Sport - Café• VVarmttvanddsbbassiin

• Børnebassin
• 25 m bassin
• fitness
• Sport
• Café

Optiker
Vinnie Sørensen

Fyns Brillebus
Ring til optiker Vinnie Sørensen på tlf. 24 24 20 96

www.fynsbrillebus.dk

Skal du have nye briller?
• Fyns Brillebus vi kommer til dig

kører på hele fyn
• GRATIS og uforpligtende
synsprøve samt valg af
brillestel i dit eget hjem

• Stort udvalg til
konkurrencedygtige priser

Fri service
-gratis levering
og tilpasning af

brillen
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ASSenS

.

r

t .

Pr. stk.

8,-

Pr. flask

99,-

Pr. stk.

50,-
Pr. ½ kg

1695

Pr. pakk

99,-
Pr. ½ kg

25,-
Pr. pakk

250,-

Pr. 1/2 kg

3995
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Søren Plovgaard sp@fyens.dk
Flemløse: Få år efter jernba-
nestrækningen mellem Tom-
merup St. og Assens åbnede i 
1884, fik Flemløse Sogn også 
sin egen sparekasse. 

Den havde fra begyndelsen 
lokaler i Gjæstgivergaarden i 
Flemløse og holdt åbent to 
gange om måneden.

132 år efter åbningen af 
sparekassen kan Flemløse 
stadig bryste sig af at have et 
lokalt pengeinstitut. 

Og selv om kundernes be-
hov har ændret sig en del 
siden 1886, er der stadig en 
god signalværdi og prestige 
i at have et fysisk pengeinsti-
tut liggende i byen.

I øjeblikket er håndvær-
kerne i gang med at moder-
nisere sparekassen, der for to 
år siden fusionerede med Ri-
se Sparekasse på Ærø og nu 
hedder Rise Flemløse Spa-

rekasse med hovedsæde i 
Svendborg og filialer i Rise 
og Flemløse.

- Vi er ved at shine hele 
bygningen op indvendigt, så 
vi kan tilbyde endnu bedre 
forhold for både kunder og 
ansatte i sparekassen, fortæl-
ler filialdirektør Morten Kra-
gelund Aagaard.

Mødelokalerne er ved at få 
en opgradering, og der læg-
ges nyt tag på. Arbejdet med 
renoveringen af sparekasse-
ejendommen har stået på i 
fire uger, og arbejdet forven-
tes at være afsluttet inden for 
de nærmeste uger.

stadig kassefunktion
Kassefunktion i Flemløse-
filialen pilles der ikke ved, 
selv om flere og flere kunder 
i dag benytter sig af den digi-
tale netbank.

- Vi ser Vestfyn som en vig-

Sparekassen i Flemløse får  
en opgradering
der har været sparekasse i Flemløse i 132 år, og det er der ikke planer om at 
lave om på, selv om sparekassen har fusioneret med rise sparekasse.

Håndværkerne er i disse uger i fuld sving med at modernisere sparekassebygningen i Flemløse. Privatfoto

"   
Vi ser Vestfyn som en vigtig del i sparekassens samlede 
markedsområde. Med opdateringen af vores lokaler vil 
vi gerne vise alle de lokale beboere, at vi har tænkt os at 
blive i Flemløse og støtte området i mange år endnu.
Filialdirektør Morten kragelund aagaard

tig del i sparekassens samle-
de markedsområde. Med op-
dateringen af vores lokaler 
vil vi gerne vise alle de lokale 
beboere, at vi har tænkt os at 
blive i Flemløse og støtte om-
rådet i mange år endnu. Vi 
har ingen planer om at træk-
ke os fra Flemløse, understre-
ger Morten Kragelund Aaga-
ard, der beretter om stor ak-
tivitet i sparekassen.

Den nuværende sparekas-
sebygning på Kirkebjerg-
vej 13 blev opført i 1974.  Før 

den tid holdt Flemløse Spa-
rekasse i en del år til i Vold-
tofte samt på det tidligere 
Flemløse Kro. I begyndel-
sen af 1990'erne blev plad-
sen imidlertid for trang, og 
bestyrelsen valgt at bygge en 
første sal på. 

Endnu en udvidelse af lo-
kalerne fandt sted i 2001.

Tidligere på året kunne Ri-
se Flemløse Sparekasse mel-
de om et overskud efter skat 
på knap fire millioner kroner 
i første halvår af 2018.

GamtoFte/eGerup: I sidste 
uge skrev vi her i avisen om 
et lidt uforklarligt vejskilt, 
der var sat op på Torø Huse 
Vej sydøst for Assens. I den 
forbindelse opfordrede vi 
læserne til at komme med 
eksempler på andre skilte i 
kommunen, som skilte sig 
ud fra mængden.

Sådan et har Gunner Chri-
stensen fra Turup fundet.

- Jeg synes, dette skilt er 
lidt mærkeligt, siger Gunner 
Christensen, der indtil for et 

par år siden var kendt som 
hele Assens' "Gunner Feje-
mand".

Skiltet står på Egerupvej 
mellem Egerup og Voldbro, 
og som det fremgår af skiltet, 
er der en kilometer til både 
Egerup og Gamtofte. 

Man behøver ikke at være 
særlig stedkendt for at vide, 
at afstanden til Gamtofte er 
noget længere end til lands-
byen Voldbro - selv om beg-
ge landsbyer ligger i Gamtof-
te Sogn.

Så er man jo lige vidt ...

gunner Christensen studsede over dette skilt, der viser at der er 
lige langt til Voldbro og gamtofte. Foto: gunner Christensen

Har du også set et sjovt 
skilt i Assens Kommune, så 

tag et foto af det og send det 
til sp@fyens.dk  (SP)

mega mange

vindere!

67 mio. i puljen

Flemming Møldrup

Arena Assens
Torsdag d. 15. november 19.00 – ca. 21.00
Tilmelding på tlf. 63 41 35 00 eller via
assens-middelfart.aof.dk
Entre 150 kr - Betaling ved indgangen.
Kontant/Mobile Pay-dørene åbnes kl. 18
AOF Assens-Middelfart og LO Vestfyn

Flemming Møldrup
Kender du typen?

Er vi virkelig så forskellige?
Hvad er det gode liv?

Hvad bliver det nye ”sorte”

Neversvej 61 - 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 14 65 - www. k ic .dk
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7-20

SuperBrugsen Knarreborg

Pr. 1/2 kg

3995

Pr. 1/2 kg

2995Hver fredag

Pr. stk.

99,-

Pr. menu

149,-

Pr. flaske

90,-

Kun

4995

UHHH.... det bliver uhyggeligt i Brugsen
Lørdag den 6. oktober kl. 10-14

Kom og skær græskar i Brugsen sammen med bestyrelsen.
Alle børn ifølge en voksen vil få udleveret

et gratis græskar til udskæring.
Kom og prøv bueskydning sammen
med KFUM spejderne, Tommerup

Mørt & lækkert

Dansk kød
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Assens: Danmarks Natur-
fredningsforening holder 
årsmøde torsdag 4. oktober 
kl. 20.30, men inden da in-
viteres alle interesserede til 
debatmøde om vilde haver 
fra kl. 19.

Arrangementet finder 
sted i Assens Bowlingcen-
ters selskabslokaler på Kor-
svangscenteret 1, og her kan 
man høre projektleder Git-
te Holmstrup fra Danmarks 
Naturfredningsforening for-
tælle om arbejdet med at 
fremme den vilde natur i ha-
verne.

I oplægget er der inspirati-
on at hente til, hvilke blom-
ster man kan lade vokse i 
plænen, hvordan man får 
flere sommerfugle, bier og 
blomster i haven, og hvorfor 
lidt råddenskab også er en 
hjælp for naturen.

Arrangementet rundes af 
med kaffe og wienerbrød, 
og alle er velkomne. 

Der er gratis adgang, og til-
melding er ikke nødvendig.

Nysgerrige er også velkom-
ne til at deltage i naturfred-
ningsforeningens årsmøde, 
men taleretten er dog for-
trinsvis forbeholdt medlem-
mer af foreningen.  (exp)

Årsmøde med vild 
debat om haver

Assens: Efteråret er tilbage, 
og det markerer Syngedren-
gene fra Assens med årets 
første Evensong i Vor Frue 
Kirke fredag 7. oktober kl. 17.

På en nyligt overstået kor-
lejr har årets 13 nye drenge-
sopraner trænet de smukke 
motetter, som synges ved 
denne smukke gudstjene-
steform. Evensong giver 
mulighed for at opleve kir-
kemusik, korsang og medi-
tative tekstlæsninger i Vor 
Frue Kirkes majestætiske 
rammer, mens mørket fal-
der på og roen sænker sig 
efter en travl dag. Synge-
drengene ved Vor Frue Kir-
ke i Assens er et af de få dan-
ske kirkekor, der regelmæs-
sigt synger Evensong.

Der er gratis adgang, og 
alle er velkomne.  /exp

Musikalsk skum-
ringstime i  
Vor Frue Kirke

Tommerup: Danske Senio-
rer Tommerup, Verninge og 
Brylle arrangerer 4. oktober 
kl. 14 underholdning i Tom-
merup Forsamlingshus med 
Ib med venner under over-
skriften "Så længe jeg lever 
…".

Ib med venner er fire 
mand i orkestret, der livet 
igennem har beskæftiget sig 
med at spille musik og un-
derholde i mange sammen-
hænge.

Arrangementet er gratis 
for medlemmer, andre be-
taler 30 kroner i entre.

Kaffen koster fem kroner 
- husk kop og brød.  /exp

Gammel dansk i 
forsamlingshuset

BuTiksliv
Søren Plovgaard sp@fyens.dk

GlAmsBjerG: Det er nu et år 
siden, kæden Dansk Outlet 
slog til og åbnede butik i den 
tidligere brugsforretning på 
Stensgårdsvej i Glamsbjerg.

Det skete i september 
sidste år, og håbet var den-
gang at Glamsbjerg ville pas-
se ind i konceptet med kæ-
dens mange andre butikker, 
der hverken ligger i de stør-
ste byer eller på prominente 
adresser. 

Her et år efter åbningen ty-
der meget på, at satsningen 
med at sælge modetøj til po-
pulære priser var helt rigtig. 
I hvert fald har Dansk Out-
let fået skabt et solidt funda-
ment af stamkunder og kun-
der, der kommer til butikken 
langvejs fra. 

 For indehaver Brian Peter-
sen har det været et spæn-
dende første år, og han er ik-
ke i tvivl om, at den positive 
udvikling vil fortsætte. 

- Vi er overvældede over 
den flotte modtagelse, som 
vi har fået her i Glamsbjerg. 
Den helt store udfordring 
har været at overbevise folk 
om, at vores sortiment ikke 
består af brugte, slidte og ud-
gåede varer. Vi kan heldigvis 
fornemme, at folk bliver me-

Et år med Dansk Outlet i Glamsbjerg

Brian Bromberg Petersen og Mia Svendsen er i jubilæumshumør hos Danish Outlet i Glamsbjerg. 
Privatfoto

" Den helt store udfor-
dring har været at over-
bevise folk om, at vores 
sortiment ikke består af 
brugte, slidte og udgåede 
varer.
Brian PeterSen, DanSk Outlet 
GlaMSBjerG

get positivt overrasket over 
kvaliteten og udvalget, når 
de først kommer ind i butik-
ken, siger Brian Petersen.

stræber efter at  
være billigst
Han er overbevist om, at ten-
denserne fra Dansk Outlets 
første år i Glamsbjerg vil fort-
sætte.

- Vi er som sådan ikke an-
derledes fra andre tøjbutik-
ker. Vi har tøj til hele fami-
lien fra en blanding af vores 
egne varer og fra eksterne le-
verandører, og vi får løbende 
nye varer på hylderne. Den 
helt store forskel er prisen, 
hvor vi altid stræber efter at 
være de billigste på marke-
det, siger Brian Petersen. 

Dansk Outlet i Glamsbjerg 
markerer et-årsdagen for bu-
tikkens åbning med en stribe 
ekstra gode tilbud. Og ons-
dag den 3. oktober vil der 
være gratis pølser og brød 
fra klokken 17 til klokken 21.

Mens de voksne shop-
per i butikken, kan børnene 
brænde energi af på den til 
anledningen opsatte hop-
peborg.

- Det er en tradition i 
Dansk Outlet, at vi virkelig 

fejrer vores mærkedage. Vi 
er en butik, der har noget til 
hele familien, og derfor hå-
ber vi, at folk vil komme forbi 
butikken og fejre os og sam-
tidig gøre en rigtig god han-
del, siger Brian Petersen. 

BuTiksliv
Søren Plovgaard sp@fyens.dk

AArup: Det er tre og et halvt 
år siden, Marie-Louise Veber 
Paustian åbnede butik i Aa-
rup. Nu flytter hun sine ak-
tiviteterne væk fra hovedga-
den i Aarup.

Haveafdelingen vil frem-
over primært være til stede 
på internettet som en del af 
netbutikken iSologregn.dk, 
mens garnaktiviteterne flyt-
tes til Middelfart, hvor Ma-
rie-Louise Paustian åbnede 
butik tidligere på året.

Ifølge Marie-Louise Pau-
stian er årsagen til flytnin-
gen, at virksomhedens stør-
ste leverandør er gået kon-
kurs. Dermed er en stor del 
af omsætningsgrundlaget 
forsvundet.

- Jeg har aldrig lagt skjul 
på, at min netbutik og sær-
ligt GardenGirl-havetøjet var 
det, der primært betalte mi-
ne faste omkostninger ved 
den fysiske butik i Aarup, så 
da jeg for en måned siden er-
farede, at den svenske leve-
randør var gået konkurs, var 
der to muligheder. Enten 
skulle jeg finde en anden le-
verandør, hvor varerne kun-
ne matche GardenGirls eller 
at lukke butikken, fortæller 
Marie-Louise Paustian, der 
kalder det brandærgerligt, at 
det var den kolde beregning, 

Butikken iSologRegn i Aarup flytter
Marie-Louise Paustian lukker sin butik i aarup og flytter en del af aktiviteterne til den nye butik i Middelfart.

" Jeg har været glad for at have butik i Aarup, og folk 
kommer jo fra både nær og fjern for at handle i den.
Marie-lOuiSe PauStian

Butiksindehaver Marie-louise Paustian flytter en del af sine aktiviteter til Middelfart. arkivfoto: laust jordal

der vandt.
- Jeg har været glad for at 

have butik i Aarup, og folk 
kommer jo fra både nær og 
fjern for at handle i den, siger 
Marie-Louise Paustian, der 
har brugt butikken i Bredga-
de i Aarup som springbræt 
for hendes lidt større butik i 
Middelfarts gågade.

Marie Louise Paustian for-
klarer, at fremtiden for festi-

foreningen, hvorvidt vi kan 
udvikle konceptet for festiva-
len på den baggrund. Og de 
drøftelser har der ikke været 
tid til endnu, da beslutnin-
gen om flytningen af iSolog-
Regn først blev truffet for et 
par dage siden, fortæller Ma-
rie-Louise Paustian

 Butikken i Aarup holder 
flytteudsalg otte dage i ok-
tober.

valen Knit ’n Jazz endnu er 
uafklaret. En festival, som 
Marie Louise Paustian har 
været med til at løbe i gang.

- Principielt kan Knit ’n 

Jazz sagtens køre uden at væ-
re bundet op på min fysiske 
butik i byen, men det vil være 
op til blandt andre Handels-
standsforeningen og Støtte-
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Åbent alle dage 8-21

Max. 1 stk.
Herefter 2799,-
pr. stk.

Max. 1 stk.
Herefter 5099,-
pr. stk.

Gælder kun
fredag og lørdag

Bestil nu og
afhent senere

Tilbuddene gælder fra torsdag d. 4. oktober til og med søndag d. 7. oktober i føtex AABENRAA

100,-15,-

14,-

49" 4K
ULTRA HD

TV
SMART

MPEG4 TUNER
DVB-T2/C

HZ PQI
1300 A

99,-

20,- 10,-

3499,-4299,- 2299,-

SPAR MIN.40%på FRANSK rød-,hvid- og rosévin*Gælder lørdag d. 6/10*

.

SPAR

50%
på RYNKEBY

Gælder først fra fre
dag d. 5/10
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AArup: Lørdag den 6. oktober 
er der koncert på Industrien i 
Aarup med bluesbandet HP 
Lange.

2018 er jubilæumsår for HP 
Lange. I 30 år har han været 
bluesmusiker på landevejen, 
og han er efterhånden en ve-
teran på musikscenen i Dan-
mark. Repertoiret er blevet 
et miks af sange, han selv har 
skrevet, og gamle sange der 
er samlet op hen ad vejen og 

gjort til hans egne.
Han droppede i sin tid ud 

af musikstudiet ved AUC for 
at starte et liv som musiker 
på landevejen. Han har boet 
i Louisiana og Mississippi og 
mødte musik og musikere, 
der kom til at betyde enormt 
meget for hans udvikling. I 
1995 udgav han sit første al-
bum, og det er blevet til nu i 
alt 11 albums i eget navn.

At han de senere år er blevet 

tildelt flere priser som årets 
bluesmusiker, vidner om en 
konstant tilstedeværelse.

På Industrien optræder 
han med band og med James 
Loveless som en særlig gæst. 
James Loveless har som bag-
grund sin opvækst i Florida 
USA, hvor han sang gospel 
og blues i kirkekor og R&B-
bands.

Koncerten begynder klok-
ken 20.  (SP)

HP Lange på Industrien
HP Lange spiller med band på Industrien i Aarup lørdag aften. Arkivfoto

Lise Wolf 
lwo@fyens.dk

Brylle: For knap et år siden 
kom Karen Rønn Hansen, 
Strib, hjem fra en fantastisk 
vandretur på Caminoen i 
Spanien. 

Hun havde da tilbagelagt 
799 kilometer til fods på 38 
dage. Det var en rejse over 

bjerge og gennem sletter, 
men også en refleksion over, 
hvad der virkelig betyder no-
get og hvordan vi ofte prio-
riterer tomme værdier frem 
for de menneskelige. 

Rejsen blev for hende også 
en afspejling af tilværelsens 
udfordringer. Uoverskueligt 
og hårdt, smukt og inspire-

rende
Torsdag 11. oktober klok-

ken 14, kan man i Brylle 
Sognehus høre Karen Rønn 
Hansen fortælle om turen - 
hvor hun de første 350 ki-
lometer havde følgeskab af 
den yngste af sine fire søn-
ner - og de tanker, den sat-
te igang.

Karen Rønn Hansen er 51 
år og opvokset i Brylle, hvor 
hun var aktiv i FDF og gym-
nastikforeningen, hun er 
datter af Kirsten og Jørgen 
Flensted-Jensen, tidligere 
præstepar i Brylle. 

Hun er læreruddannet og 
arbejder som sekretær på 
Nr. Åby Efterskole.

Caminoen - en fodrejse på 799 kilometer

Natacha Trier, Ebberupvej 79, 5631 Ebberup

lokAldeBAt: Det er sørgeligt, at bruge sin fødselsdag på at være på 
sit arbejde og så få en nyhed omkring, at daghjemmene i Assens 
Kommune sandsynligvis bliver lukket fra næste år på grund alle 
de besparelser, der skal laves, og at det går ud over vores kære 
ældre mennesker.

I dag mødte jeg op på min arbejdsplads og kunne mærke en 
dårlig stemning blandt en masse mennesker ude på daghjem-
met.

Daghjemmet er til, så vi kan komme tættere på de ældre, gøre 
en indsats og få dem til at komme ud og nyde verden, være so-
ciale og tænke på andet end deres sygdomme. Så de ikke er alene.

Vi synger gamle sange, får motion og har samtaler. Daghjem-
met er en god opfindelse. Det giver gavn for de ældre mennesker, 
som har del i, hvordan verden ser ud i dag. Fortjener de ikke at få 
den hjælp, de har brug for nu? 

Den hjælp bliver taget nu, og jeg frygter virkelig for fremtiden.
Jeg er glad for, at mine bedsteforældre ikke er i live til at opleve 

dette. Hvordan kan man tillade sig dette? Jeg undrer mig over, 
man overhovedet kunne tænke denne tanke.

Jeg elsker ældre mennesker. 
De er noget, der giver mig mening i livet - dem der giver mig 

et bevis på, at verden har været et godt sted. De giver glæde, de 
giver historie og har så meget forståelse for livet. Derfor bør de 
også behandles med respekt.

Til jer som har taget dette valg: I har ikke kun splittet ældre. I 
har splittet familier, venner, og I splitter Assens Kommune.

Budget. dårlig stemning på 
daghjemmene

Dan Johansen, formand for 
Dansk Byggeri Fyn

lokAldeBAt: Nogle kommu-
ner har indset det, andre har 
desværre ikke. Når der bli-
ver stillet krav til virksom-
hederne om, at de skal stille 
med en bankgaranti, hvis de 
vil løse opgaver for kommu-
nen, så bør det først ske ved 
opgaver til en million kro-
ner eller mere. Alt andet er 
et nytteløst benspænd over 
for især mindre byggevirk-
somheder, for garantisum-
men står ikke i forhold til 
det administrative arbejde 
med at stille dem.

Tag nu for eksempel As-
sens og Langeland kommu-
ner, der kræver at virksom-
hederne skal en tur i ban-
ken efter en bankgaranti, 
hvis de skal løse en opgave 
for kommunen til 300.000 
kroner. Det koster både tid, 
penge og en masse papirar-
bejde for de virksomheder, 
der skal løse opgaverne. 

Og hvad får vores to kom-
muner så ud af det? Hvis de 
opdager, at der er sket fejl, 

som betyder, at de skal bru-
ge garantien, handler det 
om 6000 kroner et år efter 
aflevering. Det får man ik-
ke lavet ret meget for. Og 
spørgsmålet, kommunerne 
bør stille sig selv, er, om det 
nu også er nødvendigt og 
umagen værd at stille den 
slags krav ved så små opga-
ver.

Svaret er et rungende nej, 
og det har kommunerne Fa-
aborg-Midtfyn, Middelfart, 
Nyborg, Odense og Svend-
borg indset. De stiller først 
krav om en bankgaranti ved 
opgaver til en million kro-
ner og op efter. Nordfyn er 
gået i front og stiller først 
krav ved to millioner kro-
ner. 

Nu mangler vi bare, at og-
så Assens, Langeland, Kerte-
minde og Ærø gør det sam-
me og dropper garantikrav, 
der kun har til formål at gø-
re virksomhedernes arbejde 
dyrere og mere besværligt.

Garantisystemet er ind-
rettet til større opgaver, 
hvor der er noget på spil, og 
ikke til små opgaver.

Benspænd.  
assens kommunes krav om 
garantier er kun til besvær

Søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

Assens: Aida, Samson og De-
lila samt Den flyvende hol-
lænder. Tre kendte operaer, 
som man nu snart kan lære 
nærmere at kende og høre 
mere om i Tobaksgaarden i 
Assens.

Det er Folkeuniversitetet i 
Assens, der arrangerer den-
ne foredragsrække under le-
delse af cand.mag. Bjørn Ste-
ding-Jessen, der i 30 år har 
haft sin egen foredragsvirk-
somhed med speciale i ope-
ra, operahistorie og kompo-
nistportrætter. 

Selv om man ikke skal 
overvære en opførelse af ope-
raerne, kan de alligevel godt 
være et berigende bekendt-
skab. I foredragene vil der 
være fokus på komponister-
nes forudsætninger, opera-
ernes tilblivelse, opbygning, 
musikdramatiske virkemid-
ler, tradition hhv. fornyelse, 
tonesprog - herunder brugen 
af operaorkestret og forhol-
det mellem teksten, scene-
riet og musikken sådan som 

komponisterne og forfatter-
ne oprindeligt havde tænkt 
sig det skulle være. 

Sammen med en gen-
nemgang af handlingen vil 
der være ledsagende mu-
sikeksempler fra de bedste 
indspilninger gengivet på et 
godt klasse A-anlæg og cen-
trale motiver og temaer spil-
let på klaver.

Foredragsrækken begyn-
der med komponisten Giu-
seppe Verdis kendte opera 

Aida fra 1871. Det sker i Am-
brosius Stub Salen i Tobaks-
gaarden torsdag den 18. ok-
tober fra klokken 15 til klok-
ken cirka 17.30.

De to øvrige foredrag er 
programsat til den den 8. 
og 22. november - og beg-
ge foregår i Tobaksgaardens 
biografsal.

Operaerne kan i øvrigt op-
leves i efteråret i Operabio 
i Odense samt i operaen i 
Flensburg. 

Tre operaer på Tobaksgaarden

Folkeuniversitetet i Assens lægger ud med et foredrag om 
Giuseppe Verdis opera Aida.

Blå Kors Genbrug
Dalvænget 12
5610 Assens
Tlf. 2948 3242

Åbent tirsdag - fredag 13-17

Kom og
besøg os

Lad os hente de møb-
ler, du ikke længere
har brug for
- til glæde for andre

vucfyn.d /glams jerg
Nørregade 42
Tlf 62 65 66 80

START
NU!

SMÅ
TRYGGE
HOLD

GRATIS kURSER
FOR ORDbLINDE

bliv edre til at
læse og s rive!

- Gratis urser
- Små hold

Ring til os på:
62 65 66 80

ORD
bLIND?
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Landbrug
Express 
express1@jfmedier.dk

Tommerup: Vestfyns Efter-
skole havde forleden invite-
ret interesserede unge til et 
døgn på efterskole, hvor de 

kunne prøve efterskolelivet 
af.

I løbet af døgnet skulle de 
sammen med de nuværende 
elever deltage i de daglige gø-
remål, eksempelvis at grave 
kartofler op og fodre dyrene.

I løbet af døgnet fik både 

Smågrise på efterskole

På Vestfyns Efterskole er 
der kommet smågrise til 
verden - senere havner de på 
middagsbordet. PR-foto

gæster og elever dog en gan-
ske særlig oplevelse, da en af 
skolens søer pludselig skul-
le fare. Heldigvis kunne soen 
selv klare det meste, så gæ-
sterne kunne nøjes med at 
stå på første parket og se på.

Udover grise har eftersko-
len både køer, får, høns og 
ænder, som alle ender på 
middagsbordet.

- Vi har passet godt på dy-
rene, til de skal slagtes. Man-
ge børn ved ikke, hvor tinge-
ne kommer fra. Det lærer de 
på vores efterskole, og de læ-
rer sammen med vores kok 
at lave god mad af sunde pro-
dukter. Vi tilstræber, at de fle-
ste af vores indkøb til køkke-
net er økologiske, og vi und-
lader at bruge gift på vores 
marker, siger forstander Ma-
rie Klit.
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DET ER NEMT AT
FÅ EN BEDRE HØRELSE

Vi giver konsultation inklusiv
en uforpligtende høreprøve
på din bopæl.

Vi har et stort udvalg af de nyeste
og meget diskrete høreapparater.

HUSK, vi har stadig høreapparater
til kr. 0,- efter offentligt tilskud.

Hvorfor vente? Ring 52 800 888
og aftal et uforpligtende besøg.

Du har også mulighed for behandling i vores
moderne høreklinik på Skibhusvej 171 i Odense
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Julekoncert
Søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

Gamtofte: Onsdag den 12. 
december er der julekon-
cert i Gamtofte Kirke. Her 
kan publikum opleve parret 
Simone og Søren Dahl i en 
koncert, der byder på masser 
af julemusik og juleeventyr

Simone med det borgerlige 
efternavn Egeris og hendes 
lyse, klare stemme er blandt 

andet kendt fra talentshowet 
Scenen er din, hendes bidrag 
til Melodigrandprix i 2011 og 
2016 og ikke mindst hendes 
optræden med Sissel Kyrkje-
bø, Stig Rossen og Bent Fabri-
cius-Bjerre.

Mange vil også kende Sø-
ren Dahl som vært på pro-
grammet Café Hack. Ved 
koncerten fortæller Søren 
Dahl med sin sædvanlige 
jysk lune julehistorier og 
anekdoter om det moderne 

Julekoncert med  
Simone og Søren Dahl

det er tilladt at klappe i gamtofte kirke 
onsdag den 12. december.

Simone deltager ved julekoncerten i Gamtofte 
Kirke onsdag den 12. december. Pr-foto

Søren Hack spiller og fortæller anekdoter ved 
julekoncerten i Gamtofte Kirke onsdag den 12. 
december. Arkivfoto: Mads Hansen

menneskes trængsler i juleti-
den, og derfor er det også til-
ladt at klappe i Gamtofte Kir-
ke onsdag den 12. december.

Søren Dahl spiller trom-
pet og klaver til koncerten 
og fortæller derudover om 
sit arbejde som ambassadør 
for Hjerteforeningen, der be-
tyder meget for ham.

Koncerten begynder klok-
ken 19.30. Billetter koster 
260 kroner og kan købes på 
www.billetsalg.dk

Den 5., 6., 7. oktober inviterer
vi til kæmpe pejse fest

Alle tre dage kan du spare 20-25% på samtlige brændeovne, pilleovne,
pejseindsatse, biopejse og gaspejse i forretningen - og vi byder naturligvis alle

vores gæster på lidt godt til ganen, slush ice og popkorn til børnene.

Vores forretning finder du på Klokkestøbervej 21, 5230 Odense M
og vi holder åbent fredag fra 10 til 18, lørdag fra 10 til 15 og

søndag fra 10 til 15.

Tilbuddet gælder ikke i forvejen nedsatte varer.

Klokkestøbervej 21 . 5230 Odense M . Tlf. 50583545

Æ
J E

SPAR
20-25%

Springenbjergvej 15 . 5620 Glamsbjerg . Tlf. 64 72 11 74

Automower® 430X
■ Arbejdsområde 3200 m²

■ Maks. stigning 45 %

Automower 440
■ Arbejdsområde 4000 m²

■ Maks. stigning 45 %

Automower® 450X
■ Arbejdsområde 5000 m²

■ Maks. stigning 45 %

Automower 310
■ Arbejdsområde 1000 m²

■ Maks. stigning 40 %

Automower® 440

A t ® 430X

12.995,- inkl. moms 23.995,- inkl. moms

22.995,- inkl. moms 29.995:- inkl. moms

HUSQVARNA AUTOMOWER®

Automow

VERDENS LEDENDE INDENFOR
ROBOT PLÆNEKLIPNING

Vi hjælper dig med alt fra at finde den
rigtige model til installation og service
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Følg DF og Kristian på
33375199 . df@ft.dk . df.dk

Har du et

spørgsmål til Kristian?

Mød
Kristian Thulesen Dahl
på Fangel Kro
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Det var Dengang
Søren Plovgaard sp@fyens.dk

aarup: Poporkestret The Ba-
ronets fra Aarup skulle for 52 
år siden som det første pop-
orkester fra provinsen optræ-
de på den lille scene ”Servan-
ten” på spillestedet Le Car-
rousel, der lå på Axeltorv på 
Vesterbro i København. 

I forbindelse med turen 
skulle bandet desuden ind-
spille sin første plade - en 
single med ”Min Amanda 
var fra Kerteminde” og ”Jeg 
vil bygge et land” - hvorefter 
der i november og december 
ventede en turné til Vesttysk-
land, hvor The Baronets skul-
le optræde for de amerikan-
ske soldater i Sembach Air 
Base ved Kaiserslautern.

Bandet fik kun nogle få ti-
mer til at hvile sig i efter pla-
deindspilningen i Køben-
havn. Få timer efter fløj de 
til Tyskland. Det skete tirs-
dag den 29. november 1966.

Om indendørsfotoet siger 
Lasse Helner til Lokalavisen:

- Fotoet er taget i novem-
ber 1966, lige inden vi tog af-
sted til de amerikanske ba-
ser i Tyskland. Det er taget i 
stuen hos vores manager Pe-
ter Abrahamsen, som boede 
i Odense på det tidspunkt. 

The Baronets fra Aarup spillede for  
de amerikanske soldater i Tyskland

Der er julestemning på foto-
et, fordi det skulle understre-
ge, at vi var væk i julen.

The Baronets vendte først 
tilbage til Danmark to måne-
der senere.

Dannet i 1964
The Baronets blev dannet i 
Aarup i 1964 med en lidt an-
den besætning end på fotoet 
fra Peter Abrahamsens stue.

Gennembruddet for The 
Baronets kom dog først, da 
nyligt afdøde Frank Laurid-
sen tilsluttede sig bandet 

som sanger. 
The Baronets blev efter-

hånden et yndet opvarm-
ningsnavn, når udenland-
ske orkestre gæstede lan-
det. Bandet har varmet op 
til koncerter med blandt an-
dre Pink Floyd, Bee Gees, The 
Kinks, The Yardbirds og The 
Who.

The Baronets opnåede en 
tredjeplads ved danmarks-
mesterskaberne i pigtråds-
musik i 1966. 

Bandet fandt sammen 
igen i 2000 til arrangemen-

tet ”Rock mod rynker”, og 
man deltog også ved arran-
gementet Pigtrådens 50-års 
jubilæum i Falkoner Teatret 
i slutningen af 2012.

På indendørsfotoet ses fra 
venstre 19-årige Lasse Hel-
ner, vokal og rytmeguitar, 
18-årige Jørgen Nielsen, el-
bas, Mogens Hedelund Niel-
sen, singleguitar, 18-årige 
Frank Lauridsen, forsanger, 
og 21-årige Erik Mølgaard Jo-
hansen, der spillede på trom-
mer i bandet.

Udendørsfotoet er også 
optaget i 1966, men lidt tid-
ligere på året. Det er taget for-
an Lasse Helners barndoms-
hjem i Fredensgade i Aarup, 
og her bemærker man, at Ole 
B. Schmidt dengang sad ved 
trommerne. Han afløstes af 
Erik Mølgaard Johansen 14 
dage før, The Baronets rejste 
til Tyskland. 

Erik Mølgaard Johansen 
havde en fortid i bandet Les 
Amis.

Annoncen fra Aarup Hotel 
er fra lørdag den 5. novem-
ber 1966.

"   
Der er julestemning på 
fotoet, fordi det skulle 
signalere, at vi var væk i 
julen.
LaSSe heLner

TILBUD
PÅ ØVRIGE GRANIT- OG BETONVARER

Kratholmvej 60, 5260 Odense S www.bellinge-fliser.dk Tlf.: 65 96 18 28 Mail: post@bellinge-fliser.dk

Mandag 8.00-17.00 Tirsdag-torsdag 8.00-16.00 Fredag 8.00-17.00 Lørdag, søndag og helligdage holder vi lukket

Chaussésten i lys
granit

9x9x9cm

kr. 219,00 pr. m2

Herregårdskant-
blokke afraspet i

farvemix

14x14x21

kr. 6,00 pr. stk.

KÆMPE OPRYDNINGSUDSALG
- GÆLDER HELE OKTOBER!

OP TIL

80%RABAT
på granitfigurer, LED væg-
lamper, træmaling, flag og

vimpler, vandsten og
blomsterkummerm.m.

OP TIL

60%RABAT
på restpartier af granit kant-
sten og fliser, samt beton
fliser og belægningssten

m.m.
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Evas KøKKEn
Af Eva Wagner Rambrand

Så kom efteråret lige med ét, 
og efter den fantastiske som-
mer vi har haft, er det helt 
okay med mig.

Svampesuppe med 
cognac og fløde

   

evas køkken

Det er blevet efterår, og så er det tid til en gang lækker svampesuppe, som madskribent Eva 
Wagner Rambrand giver opskriften på i denne uge. Foto: Eva Wagner Rambrand

Eva Wagner Rambrand, 
madblogger og skribent i 
Lokalavisen.

Efterår betyder nemlig og-
så stearinlystid, mørke afte-
ner, gåtur i skoven og suppe- 
og simremadstid.

Vi lægger ud med en dej-
lig intens svampesuppe. Cog-
nacen kan du eventuelt skifte 
ud med cherry eller helt ude-
lade alkohol. 

Svampesuppe med cognac 
og fløde til 4 personer:

 
 500 g. blandede svampe, evt. 
portobello og brune cham-
pignoner, østershatte eller 
lign.

400 g. kantareller
1 porre
3 fed hvidløg
4 stilke frisk timian
1 spsk. koncentreret to-

matpuré
20 g. smør
1 håndfuld tørrede Carl Jo-

han-svampe
1 liter god kyllingefond
2,5 dl piskefløde
Topping: rodfrugtchips, 

persilleolie
Tilbehør: surdejsbrød.

Fremgangsmåde:
Børst kantarellerne fri for 

jord med en fugtig bagepen-
sel.

Rens de blandede svam-
pe for jord. Kan du undgå at 
skylle dem for meget er det 
bedst.

Skær svampene i grove 
stykker.

Rens porren og skær den i 
tynde ringe, også den grønne 
del. Skær hvidløgsfeddene i 
tynde skiver.

Smelt smørret i en stor 
gryde eller wok. Steg porre 
og hvidløg klart med timi-
an. Tilsæt svampene og steg 
indtil de smider al væden. 
Skru lidt ned for varmen og 
lad dem simre uden låg, ind-
til væden igen er fordampet.

Blend de tørrede Carl Jo-
han-svampe til fint pulver i 
en foodprocessor og tilsæt 
pulveret til de stegte svam-
pe sammen med tomatpu-
ré. Svits det i et kort øjeblik 
og tilsæt cognac. 

Tilsæt kyllingefond, læg låg 
på gryden og lad det småsim-

re i 20 minutter.
Tilsæt fløden, varm igen-

nem, smag til med salt og pe-
ber og server med topping af 

rodfrugtchips og dryp af per-
silleolie.

Dansk Erhvervsbeklædning www.5610.eu
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens - EMGJ Holding Aps.

Telefon +45 64713608*

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Dansk Erhvervsbeklædning har fra firmaets etable-

ring taget udgangspunkt i beklædning, fodtøj, sikkerhedsud-
styr og rekvisitter, der også kan leveres med tilført budskab, i
enhver udgave, fra lager og i produktion efter opgave.

Gaveartikler og strøreklame kan leveres fra lager eller i pro-
duktion, i enhver variant, og kan i de fleste sammenhænge le-
veres i den indpakning De ønsker det, eventuelt i eget design,
med budskab og logo som en integreret del af en leverance.

Vi står til rådighed med hele vort sortiment for privatperso-
ner og for erhvervsdrivende, uanset mængde og krav.

Forretning og showroom er åben på alle hverdage mellem kl.
9.00 og 17.00 - eller på mail: info@5610.eu

Skilte- og tekstsystemer til facaden, bilen, butikken og udstil-
lingen, i små og større løsninger - Alt i skilte og skiltning -
kort sagt, til brug på kontoret, i receptionen, på messen og ved
krav til størst mulig synlighed.

Kik ind i forretningen, hvor vi er parat til at illustrere og under-
bygge mulighederne, eller besøg vor web-butik
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Christian Jensen, Fuglebakken 43, 
5610 Assens

LokaLdebat: Åbent brev til 
borgmester Søren Steen An-
dersen.

For et par år siden indgik 
Assens Kommune og Dan-
marks Naturfredningsfor-
ening en aftale om at beva-
re det, der i aftalen blev be-
nævnt ”Evighedstræer”. Træ-
er, der var bevaringsværdige 
af forskellige grunde. Dette 
skulle med aftalen også gæl-
de for kommunens egne træ-
er.

På hjørnet af Odensevej og 
Stampemøllevej står et over 
100-årigt gammelt elmetræ. 
Træet var en del af den allé 
af elmetræer langs Odense-
vej, der blandt andet ses på 
gamle fotografier og film. 
Nordisk Films ”Nåede de 
færgen”, er en af dem.

Mange elme fik desvær-
re elmesygen som gjorde sit 
kraftige indhug i bestanden 
overalt i Danmark. Bare ikke 
for dette elmetræ.

Jeg havde en aftale med 
den daværende kommunale 
gartner om at forsøge at red-
de det tilbageværende træ 
med et produkt, der i andre 
sammenhænge havde for-

hindret skadelige svampe-
angreb på planter og træer. 
Kræft i kernefrugttræer og 
svampen grå monilia i kirse-
bærtræer var nogle af de re-
sultater, der viste at svampe-
angreb kunne forebygges og 
helbredes. Det er derfor ikke 
korrekt, at dette træ er sygt og 
skal fældes. Det er heller ikke 
til fare for trafiksikkerheden, 
som det hævdes.

Det eneste træet fejler 
er mangel på omhu fra de 
myndigheder, der giver til-
ladelse til, at entreprenører 
uden videre kan grave kab-
ler ned mindre end en me-
ter fra træets stamme. Vel 
at mærke på begge sider af 
stammen. Hvordan et træ, 
der i den grad bliver mal-
trakteret, skal kunne opta-
ge næringsstoffer og vand er 
vel indlysende for en gartner. 
Elmetræer har heldigvis også 
en pælerod der kan klare en 
del, men ikke alt.

Jeg vil tillade mig at sætte 
spørgsmålstegn ved, om den 
skovfoged, der åbenbart har 
erklæret træet for sygt, har få-
et den rigtige forklaring på, 
hvorfor træet se ud som det 
gør. Sommerens tørke har 
selvfølgelig ikke gjort udse-

ende bedre. Alle træer har 
nødknopper som gør, at de 
kan springe ud med nyt løv.

Jeg vil stærkt anbefale, at 
træet ikke fældes, men be-
skæres nænsomt, så kun de 
visne grene fjernes. Det har 
jeg set andre steder gjort 
med meget fint resultat til 
følge. Jeg har tilbudt fortsat 
behandling af træet, så det 
igen får et godt rodnet. Det 
har jeg så ikke hørt mere til, 
om man var interesseret i.

Elmetræer har en pælerod, 

og et stærkt forgrenet rodnet 
i jordoverfladen. Dette gør 
dem vindstærke og meget ro-
buste. På Bornholm var der 

elmetræer der var over 400 
år gamle.

Elmetræ er et yderst værdi-
fuldt træ, og skal derfor blive 

et evighedstræ i Assens Kom-
mune. Det bliver så det før-
ste træ som Assens udnæv-
ner til det.

evighedstræer. 
elmetræer i assens kommune

"  
Det eneste træet fejler er 
mangel på omhu fra de 
myndigheder, der giver til-
ladelse til, at entreprenø-
rer uden videre kan grave 
kabler ned mindre end en 
meter fra træets stamme.
Læserbrevskribent ChristiAn 
hAnsen

Frits rasmussen roveltsgyden 25 
ebberup

LokaLdebat: I mandagsavi-
sen spørger Marc Roar Hint-
ze ”jager en ny butik da folk 
væk?”

Nej, naturligvis ikke, men 
det er der heller ingen der 
påstår.

Hele diskussionen startede 
med, at Dan Gørtz udtalte, at 
placeringen af en ny stor Net-
to på Fåborgvej (i strid med 
kommuneplanen) ville re-
sultere i, at der ville komme 
mange nye kunder, som efter 
at have købt ind i Netto ville 
handle udvalgsvarer i Øster-
gade.

Dette udsagn var og er helt 
urealistisk og det var det, jeg 
hele tiden har argumenteret 

imod. Claus R. Rasmussen 
fra Amstrup & Baggesen si-
ger nu, at der arbejdes på en 
alternativ placering i tilknyt-
ning til bymidteafgrænsnin-
gen.

Hvis den nye placering 
overholder myndighedskra-
vene er det helt ok.

Men det ændrer naturlig-
vis ikke ved det faktum, at 
en omsætningsvækst i Netto 
som følge af en ny større og 
moderne butik, vil gå udover 
de øvrige dagligvarebutikker. 
Men det er den frie konkur-
rences vilkår inden for lovens 
rammer.

Om der så kommer flere 
indbyggere i Assens på grund 
af en ny moderne Netto, vil 
fremtiden vise.

netto-flytning. 
afsluttende kommentar

Frits rasmussen. Arkivfoto: Martin kloster

torben stig Pedersen, holtevej 67, 
5620 Glamsbjerg

LokaLdebat: Jeg har et hus til 
salg i Ørsted. I foråret tænkte 
jeg, at det nok ikke blev solgt 
sommeren over og tænkte på 
at leje det ud til sommerturi-
ster. Der faldt jeg over Airbnb 
- og inden jeg havde set mig 
omkring, var huset booket 
det meste af juli og august 
- og det fortsætter her hen 
over efteråret. Omend i min-
dre grad.

Da jeg så talte med den lo-
kale købmand i Ørsted, viser 
det sig, at mange af dem som 
lejer huset kommer og hand-

ler hos ham - og deres børn 
leger på legepladsen overfor. 
Det sjove ved det er, at dem 
som lejer huset kommer fra 
egne som: Kina, Malaysia, 
Ungarn, Rusland, England, 
Skotland, Belgien, Holland, 
Frankrig, Danmark, Israel og 
Norge.

Senere i efteråret kommer 
den første fra Tyskland. Man-
ge kommer fra lande som 
normalt ikke lægger vejen 
forbi Fyn eller Danmark.

Det giver lidt liv i Ørsted 
og handel hos købmanden i 
stedet for, at huset bare stod 
tomt og ventede på den næ-

ste ejer kom forbi. Det var 
måske en mulighed for an-
dre med ”tomme” huse til 

salg i Assens Kommune og 
derved skabe vækst i små lo-
kalsamfund.

airbnb. 
Turismeboom i Ørsted

når torben stig Pedersen lejer sit hus ud til turister, smitter det 
også af på købmanden i Ørsted. Arkivfoto: birgitte Carol heiberg

Af Anne Marie Gejel, Østergsde 3, 
5492 vissenbjerg, formand for 
ældrerådet i Assens kommune

LokaLdebat: Ud over vores 
høringssvar, som kan læses 
på Assens kommunes hjem-
meside, vil Ældrerådet i As-
sens kommune gerne ud-
tale sin holdning til enkelte 
punkter vedrørende bud-
get og reduktionskatalog for 
Social og Sundhed for 2019-
2022.

Den påtænkte lukning/re-
ducering af pladser på dag-
hjemmene, mener vi, kan 
blive en utilsigtet besparelse. 
Daghjemmene giver en bed-
re hverdag for demente/syge 
borgere med tilbuddene om 
aktiviteter, samvær, støtte 
og omsorg. Endvidere giver 
daghjemmene mulighed for 
et frirum for ægtefællen, som 
også her kan få en snak med 
ligestillede. Menneskeligt 

og økonomisk er lukning af 
daghjem en meget kortsigtet 
besparelse. Sandsynlige kon-
sekvenser kan betyde:

To borgere får brug for 
hjælp i stedet for en

Ikke at komme på dag-
hjem kan fremskynde beho-
vet for plejehjemspladser.

Vi ved fra henvendelser fra 
forskellige borgere, at mulig-
heden for en plads på et dag-
hjem, var det, der fik tilværel-

sen til at hænge sammen for 
et ægtepar, hvor den ene part 
var dement/syg.

Vi har også hørt fra adskil-
lige borgere, at savnet af på-
rørenderådgiveren vil blive 
meget stort. Hun har sim-
pelthen gjort det muligt for 
mange at komme videre 
oven på en stor omstilling i 
livet.

Budget. 
kortsigtet besparelse på daghjem

   

Læs Mere debaT side 63LokaLdebaT

elmetræet på hjørnet af Odensevej og stampemøllevej er flere end 100 år gammelt og værd at 
bevare, mener Christian hansen, Assens. Foto: søren Plovgaard 
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ÅBNINGSTIDER:

8-19
ALLE DAGE

BEMÆRK: Denne annonce gælder fra
onsdag d. 3. oktober til og med

tirsdag d. 9. oktober.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

PR. SPAND

MARMELADE
• Hindbær
• Jordbær
800 gram

PR.
FLASKE

275 ml.

1200 gram

DANSK
KYLLING

PR. STK.

CHOK
PRIS

CULT
SHAKER

65 gram

PR. PAKKE

TUC KIKS

• Orange
• Pineapple

• Fersk

298

PR. FLASKE

RIBENA SOLBÆR
• Original
• Light
850 ml.

PR.
BÆGER

RISI FRUTTI

175 gram

1 liter

PR.
FLASKE

• Hyldeblomst
• Blåbær
• Cola
• Tonic

25.-

PR.
POSE

TAFFEL

125-175 gram

PR. POSE

VI HAR KØBT ET KÆMPE PARTI:

Ved køb af mere
end 48 stk. i alt, pr.
kunde pr. dag, er
prisen 12,98 pr. stk.TAFFEL

140-175 gram

• Chili Cheese Nuts
• Peanuts

10.-

D10.-

HER & NU PARTI:

498
BLUE KELD

+ pant.

8988
• Original salt
• Salt & Vinegar
• American Ranch
• Chicken Pomm’s
• Party sticks
• Havsalt
• Dild 5.-

8

• Jordbær
• Hindbær

PR.
FLASKE

CREMEFINE

250 ml.

Til madlavning
7%

E16698

KÆMPE PARTI:

CHOK
PRIS

• INTET MEDLEMSKRAV
• INTET MEDLEMSKORT
• INTET BØVL...

BARE BILLIGT

4991/2 PRIS

+ PANT.

5.-
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SLAGTER NORLYK ER HELE ABC LAVPRIS’ SLAGTER

Alt grisekød er altid
100% Dansk.

Født, opvokset og
slagtet i Danmark.

MØRBRAD
Af Dansk gris

9839

Med Slagter Norlyks

faglige viden, sikres kød af
kvalitetsmæssig

højt niveau.

Fra Grindsted leveres hver

dag frisk pakket fersk kød.

Det er frisk, Dansk og
lokalt.

Med udgangspunkt i Slagter

Norlyks køkken og butik,

tilberedes og forberedes

flere retter. Så er det som

forbruger nemt og lækkert.

OKSEFILET

1900-2600 gram

Af garantimørt Sydamerikansk kødkvæg.

249.-

550-800 gram

HJE
MMELA

VET

Gode gammeldags opskrifter...
MIDDAGSRETTER

PR. BAKKE

989444
• Bøf med bløde løg og brun sauce
• Mørbradgryde med bacon og pølser
• Karbonader m/ grønærter
• Stroganoff med kartoffelmos
• Boller i karry med ris
• Svensk pølseret

“Klar til ovn”

TILBEHØR

PR. BAKKE

• Kartoffelmos med bacon
• Kartoffellagkage med

røsti og mos

TIL KØD

2 stk.

HJE
MMELA

VET

PR.
1/2 KG

98
G19

VILDT
BILLIGT

• Fersk

Ved køb af mere
end 6 stk. i alt,
pr. kunde pr. dag
er prisen 39,99
pr. ½ kg

SVINEKÆBER
400 gram

PR. BAKKE

“Simremad”

ØLMARINEREDE

KRYDDERKAM
med sprød svær

PR. 1/2 KG

MARINERET

9839
KOTELETTER
• Nakkekoteletter eller kamfilet

STOR BAKKE

Ca. 8 stk.
Minimum 800 gram

Af Dansk gris

25.-
• MANDEL-PAPRIKA PANEREDE
SKINKESCHNITZLER

2-3 stk.

PR. BAKKE
300 gram

• SIGØJNER STEAKS

9829
GULLASCH
Af Dansk Ungkvæg

PR.
BAKKE

Ca. 350 gram

9829
OSSO BUCO
Af Dansk Ungkvæg

PR.
1/2 KG 2
“Simremad”
4 stk.

9869

• GAMMELDAGS OKSESTEG I NET
• OKSEBOVSTEG
• SPIDSBRYST
Af Dansk Ungkvæg

PR. STK.

900-1100 gram

25.-
SPEGEPØLSER

PR. STK.

Ca. 300 gram 5
HJE

MMELA
VET

2
• Sønderjysk
• Hvidløg
• Okse

KRYDDERFEDT
Efter original
Norlyk recept

98914PR.
BÆGER

p
Ca. 200 gram

HJE
MMELA

VET

FISKEFILET
Paneret rødspættefilet
4 stk.

PR.
BAKKE 25.-PR.

STK.

Kan steges hel eller
skæres til bøffer.

UANSET FØRPRIS
op til 528,- kr.

9829“KLAR TIL OVN”

9819
HJE

MMELA
VET
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1000-1250 gram

NORDJYDE PØLSER

PR. PAKKE

PR. PAKK

250-450 gram

PR. STK.

STRYHN’S

• Grovhakket
• Fransk
• Bacon
• Double bacon
• Bacon-Peber
300 gram

PR. BÆGER

9812PR. PAKK

• Hotdog pølser
• Grillpølser
• Røde knækpølser
• Frankfurter

PR.
1/2 KG

• Original
• Fedtreduceret

360-800 gram

PR. PAKKE

• Lingon grova
• Rugbrødstykker
• Roast’n toast
• Solstykker
• Javisst
• Levain
• Subs

HUMLUM LUKSUS

10 stk.

I SKIVER
• Røget
• Gravad
200 gram

LAKS

PR.
PAKKE299870-100 gram

FROKOST FAVORITTER
• Kyllingebryst med rød peber
• Kyllingebryst med purløg
• Kalvemortadella med tomat
• Hamburgerryg
• Røget rullepølse
• Rullepølse
• Saltkød
• Spegepølse
• Landskinke
• Roastbeef
• Peberskinke

KE10.-

POSTEJ

10.-

PR. PAKK

TARTELETTER

PÅGEN BRØD

98
E9

450-950 gram

PR. PAKKE

• Solsikke rugbrød
• Aktiv

KOHBERG
KE10.-

9899

350 gram
KØDPØLSE
PR. PAKKE

220 gram

FRIKADELLER

E10.-
“Bedstemors favorit”

E

E4998
PR. RULLE

900 gram
GULE ÆRTER

98
E19

STEFF HOULBERG
PR. STK

345 gram

STRYHN’S
RØGET MEDISTER

98
K.16

KE

m

10.-10

• Pizzadej
• Tærtedej
• Pølsehornsdej
• Butterdej
• Kanelsnegledej
• Pizzadej fuldkorn
• Pizzadej økologisk

998Med frugt
1000 gram

PR. STK.

PR. STK

500 ml.

YOGGI

125 gram

BUKO

PR.
STK.

Fra Toft Røgeri

EFTERÅRS-
SKINKE

G1998
K.10.-

KAROLINES
KØKKEN
• Mornaysauce
• Rødvinssauce
• Whiskysauce
• Karrysauce

PR.
BÆGER

• Paprika & Chili
• Garli
• Peber

598

RIBERHUS OST

585-700 gram

• Økologisk
• Mellemlagret
• XL-lagret

3998
- Sandwichstykker, 6 stk.
- Proteinboller, 6 stk.
- Proteinbrød
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DET ER
BILLIGT

DYBFROST***

PR. STK.

MOU

1000 gram

• Oksekød
• Hønsekød

DYBFROST***

TA’ 3 STK.

DYBFROST***

PR.
2-PAK.

640-710 gram

• Hawaii
• Salami
• Prosciutto

RISTORANTE
PIZZA

98929

TA’ 3
POSER

DYBFROST***

2400 gram

DANSK

PR. POSE

450 gram

Vælg mellem alle varianter
750-900 ml.

DYBFROST***CARTE D’OR IS

PR. BÆGER

450 gram

PR. PAKKE

MØLLERENS

QUAKER MORGENMAD

PR.
FLASKE

PR. PAKKE

PR. GLAS

DOLMIO
Alle varianter

500 ml.

• Havrefras
• Rugfras
• Minifras
• Cruesli 350-500 gram

• Original

PR.
PAKKE

KNORR
• Lasagne
• Lasagnette
• Risretter
• Sauce
Økonomipakker
med 2-4 breve

E10.-
FRIT VALG

.998

2-PAK.

DYBFROST***

300-500 gram

GRØNTSAGER
• Fine ærter
• Pariser karotter
• Fine haricots verts
• Porrer i skiver
• Amerikansk majsblanding
• Super sweet majs
• Økologiske ærter
• Mini løg

25.-

KYLLINGFILET

88.-
300 gram

BERBERIE
ANDEBRYST

98.-
1/2 PRIS

S

R1999

SUPPE

PR. DÅSE

310-430 gram

• Linser
• Bønnemix
• Sorte bønner
• Karry bønner

REST-SALG:

475-500 gram

1198

E1298
GULE ÆRTER

- Chokolade
- 4-nuts E

m16698

BECEL

PR. POSE

300 gram

• CHIAFRØ
250 gram

• GRÆSKARKERNER

Ø

1498

PR. POSE

400 gram

EDAMAME
BØNNER

PR. POSE

DYBFROST***

DYBFROST***

E1298

DYBSWEET
POTATO FRITTER

Flere varianter
400-500 gram

PR. PAKKE

DET ER
BILLIGT

SKÆLSKØR
FRUGTGRØD

998

1/2 PRIS

BONDUELLE

99
er

94

998

98
E7
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600 gram
CHOKOFLAGER

PR. KASSE

PR.
POSE

400 gram
• Classic Gold
BKI KAFFE

- Appelsin
- Æble

• 50

RYNKEBY

- Søde appelsiner
- Æblemost
- Tropisk
- Mild juice m/gulerod

ø e appe ner
• Selection juice

• Extra
BKI KAFFE

400 gram

9819
• Instant
100 gram

SEMPER SMOOTHIE

PR. STK.
90 gram 498

PR. LITER

988
HEL KASSE

1998

PR. BAKKE

FLØDEBOLLER

2298

PR.
POSE

500 gram500
• Brazil blanding
HELE BØNNER

2998

DET ER
BILLIGT

5.-
6 stk.

• Frugt
• Sommer
• Tropisk

RAVENSBERGEN

PR. ÆSKE

Flere varianter
6 stk.

MÜSLIBARS

10.-

PR. STK.

FLOTTE
PRISER FRA

• Æbl

PR.
POSE/
BAKKE

1,5 KG

1 KG

498
AGURKER

PR.
BUNDT

ASPARGESPAR
250 gram

PR.
STK.

PR.
POSE12.-
2 KG

VILDMOSE
KARTOFLER

DANSKE

FRISKE

1498

10.-
ROSER

PR. BUNDT1
Flere farver
35 cm

- Basissalat
- Tomatsalsa
150-400 gram

- f. eks.:

A998
FRISKE SALATER FRA FLENSTED

er
- Rød Aroma
- Sunrice

• Pærer
- Clara Friis

E10.-

DANSKE FRUGTER
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43-57 gram

CHOKOLADEBARS
• Twix
• Mars
• Snickers

Smag og duft af brombær, mørke kirsebær, cigarkasse,
vanilje og kokos. Vinen har en enorm mund fylde og er
rund og fløjlsblød. Velegnet til vildt, gris, lam og ost.

PR. FLASKE

COLLEZIONE BELLISARIO
• Primitivo

TA’ 3 DÅSE
415 gram

TASTY
KATTEFODER

R10.-Flere varianter

40 stk.

PR. POSE

PR.
SÆK

10 KG

Kvalitetsfoder
til alle racer

250 gram

PR. POSE

75.-

GO!
OKSEKØD

PR. POSE

• 3in1
BONES

• Ruller
3-7 stk.

3-9 stk.
225-250 gram

GRANDE
ALBERONE

45.-PR.
FLASKE

En af vores mest populære vine på den prak-
tiske Bag in Box. Bemærk at prisen omregnet
til flasker, svarer til 32,50 kr. pr. flaske

3 LITER - PR. BOX

GRANDE ALBERONE
ITALIEN

12998

PR. FLASKE

THE ZENTINI
• Ananas Traube - Ananas og vindrue
• Hugo - Hyldeblomst og mint
Frisk og mousserende
vin, som er velegnet
som aperitif eller
velkomstdrink.

TAURASI
• Terre D’Aminia

5
- Syditaliens svar på ”barolo”
- 18 mdr. på egetræsfade
- Druer: 100% Aglianico
- Tør, tanninrig og drikkemoden vin.
- Velegnet til: Vildt, Okse og Lam
- Et parti som sæl-

ges langt under
vejl. Pris.

PR.
FLASKE

ITALIEN

REST-SALG:

JOLLY

PR.
FLASKE

150 cl.

• Cola
• Cola light
• Time

+ PANT.

SODAVAND

986
33 cl.
24 dåser

- Export
- Classic
- Pilsner

+ PANT.
98

r

898PR.
KASSE

• Heineken
• Royal

5.-PR. STK.

• Bounty
• Milky way
• M&Ms

ALL DOGS
HUNDEFODER

PR.
POSE

3 KG
• Tørkost

60-100 gram

CARLETTI

PR.
PAKKE

98m8
100 gram
Alle varianter

TA’ 2
STK. 25.-8

• Slikposer
• Finsk lakrids
• Big Ben Karameller
• Chokoladefrøer
• Dragee
• Skum

HER & NU PARTI:

ET PARTI:

E10.-
FUGLENØDDER ALL CATS

KATTEFODER

9826

3998

E1498

20 stk.

PR. POSE25.-
FUGLEBOLDE
“Uden net”

NATURE ULTIMATE

CALIFORNIEN

PR. FLASKE

GOLDENGATE
• Chardonnay
• Zinfandel Rosé
• Merlot
• Zinfandel
Skønne vine fra Californien
et parti som vi sælger langt
under normal prisen.

MAYNARD’S
COLHEITA 1990
• Tawny Porty
Lækker portvin som er hele 28
år gammel. Indsmigrende sødme
som gør den velegnet til ost, nød-
der, konfekt og chokoladekage.

Markedspris op til
239,95 kr.

PR.
FLASKEE12998

n,
t35.-

50 cl.

AR
kr.

PR.
FLASKE

• JÆGER-
MEISTER

70 cl.
e

20.-

I IE
• Organic -

Rund, fyldig og fløjlsblød.

• Zinfandel
Kraftig, intens og
mørke kirse-
bær. 5998

ITALIEN

MARABOU
PREMIUM
CHOKOLADE-
PLADER

• GRANTS WHISKY
Family reserve0

SPA
44,-45.-

98.-
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PR. STK

RESPONSS O
• Shampoo
• Balsam

COLGATE

PR.
PAKKE

• Tandbørster 4-pak.

• Tandpasta 2-pak.

• Tandpasta

98

PR. STK.

50-300 ml.

PALMOLIVE
med pumpe

• Deodoranter
Roll-on

d
• Flydende håndsæbe

.10.-

PR.
FLASK

BEMÆRK:
1500 ml.

EKSTRA
STOR

FLASKE

PR.
PAKKE

9819

PR. PAKKE

PR.
PAKKE

3 KG

JELP

4-5 stk.
Flere varianter

KLEENAIR

39983
STØVSUGE-
POSER

AJAX
RENGØRING

9817PR.
FLASKE

750-1250 ml.
Mange varianter

• Original
KLORIN

PR. FLASKE

1500 ml.

E1798

PR. STK.

HARPIC
• WC rens, 750 ml.
• WC blokke, 2-pak
• WC blåt, 2-pak 1298

9819
VASKE-
PULVER

40 stk.

Med vandop-
løseligt folie

JELP
OPVASKE-
TABS

Flere varianter
500-650 ml.

PR. STK.

PALMOLIVE
SHOWERGEL

IMPERIAL

PR. 6-PAK

6 stk.

Alle varianter
200-250 ml.

1498
I ERIAL
HÅNDSÆBE

r

1998

• Natural color
Flere farve

PR.
PAKKE

HÅRFARVE

GARNIER

PR. STK.

Pro Relief 75 ml.

Triple Action

Triple Action 2 x 75 ml.

PR.
STK.

• For men
150 ml.

DEODORANTER

98924
• Dagcreme

50 ml.

• Ansigtsrens
Micellar water 400 ml.

BRUNO BANANI

DET ER
BILLIGT 914

98
KE

916

DUN-LET
SKYLLEMIDDEL

er4998

K1498

2998
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Fodbold

serie 1, pulje 2, AArup bK - 
Hårslev bK 6-0 (5-0)

Aarup gav bundholdet Hår-
slev noget af en fodboldlekti-
on i 1. halvleg af opgøret mel-
lem de to parter. Hjemme-
holdet Aarup var foran med 
hele 5-0, da dommeren fløj-
tede kampen til pause og her 

var opgøret for længst afgjort.
Topscorer Simon West 

blev dobbelt målscorer for 
Aarup i opgøret. Mikkel Nis-
sen, Mikkel Georgi, Rasmus 
West og Ahmedin Turkano-
vic stod hver for en enkelt 
scoring i storsejren på hele 
6-0. Aarup indtager efter sej-
ren rækkens andenplads, 
der giver en billet til næste 
sæsons Fynsserie. (Lund)

Aarup uddelte bøllebank til Hårslev

Fodbold

serie 1, pulje 2, Assens FC - 
TArup/pAArup iF 0-2 (0-1)

Assens tabte deres for fjerde 
gang i træk, da nedrykkerne 
fra Fynsserien måtte se sig 
besejret med 0-2 til tophol-
det TPI. Assens blev besejret 
på egen græs og formåede ik-

ke at nette på hjemmebanen 
for anden kamp i streg.

Nederlaget betyder, at As-
sens er på rækkens tredje-
sidste plads, med et godt 
stykke op til den rigtige side 
af nedrykningsstregen. TPI 
er efter sejren placeret på 
tabellens dukseplads med 
24 point efter 10 spillede 
kampe. (Lund)

Assens tabte på ny

Håndbold

3. division, Herrer,
Tommerup HK - HF sønderborg 
23-26 (14-13)

Tommerup spillede to vidt 
forskellige halvlege, da de 
hjemme i Fyrtårn Tomme-
rup mødte HF Sønderborg. 
Hjemmeholdet startede 
godt ud angrebsmæssigt, 
hvor de bevarede en fin tål-
modighed og koncentration.

Defensivt var Tommerup 
dog en smule mere udfor-
dret, men generelt spillede 
holdet en fin første halvleg, 
hvor de aftaler, som var ble-
vet bestemt inden kampstart 
blev overholdt. Derfor gik 
hjemmeholdet også til pau-
se med en føring på 14-13.

Efter pausen havde Tom-
merup ikke den samme suc-
ces angrebsmæssigt, hvor 
holdet ikke spillede tålmo-
digt mere.

Det var mere ustrukture-
ret angrebsspil, og defensi-
ven haltede fortsat, hvilket 
også kunne ses på måltav-
len. Tommerup holdt sig en 
lang scoringspause, hvor de 

kun scorede et enkelt mål i 
løbet af de første 14 minut-
ter.

På trods af den lange sco-
ringspause, havde holdet al-
ligevel mulighederne til at 
komme tilbage - men uden 
at gribe den. Derfor endte 
det med en sejr til gæsterne 
fra Sønderborg, som vandt 
med 26-23, og hvis Tom-
merup skal tilbage på spo-
ret, kræver det ifølge træ-
ner, Jack Christiansen, at 
spillerne holder sig skades-
fri og møder op til træning, 
selvom det er nemmere sagt 
end gjort.

- Når vi ikke kan træne 
bedre sammen, så er det også 
vanskeligt at tage ud og spil-
le, og så skal man i hvert fald 
overpræstere, og det gjorde 
vi måske i sidste weekend, 
hvor det lykkedes. Og i den 
her weekend, bliver det lige 
på 75 procent, og det er ba-
re ikke nok, lød dommen fra 
Tommerup-træneren.

Tommerup spiller næste 
kamp på lørdag, når de skal 
en tur til Odense, hvor hol-
det møder IF Stjernen, kam-
pen fløjtes op kl. 16. (HAU)

Dårlig anden 
halvleg kostede 
Tommerup sejren

Fodbold

serie 1, pulje 2, glAmsbjerg iF 
- mg&bK 3-0 (2-0)
8´ 1-0 viCTor bengTsson
38` 2-0 dAniel Kim AndreAsen, 
59´ 3-0 TobiAs søndergAArd 
Holm

Det gælder ikke om at ha-
ve bolden i størstedelen af 
kampen, det gælder om at 
udnytte de muligheder man 
får, når man har bolden. Det 
måtte have været den til-
gang, som Glamsbjerg-spil-
lerne gik ind til lørdagens op-
gør hjemme mod MG&BK 

med, da det klart var gæster-
ne, der var mest på bolden. 

Glamsbjerg vidste dog, 
hvordan de skulle gribe 
kampen an - og det var at stå 
kompakt, og så slå til på kon-
tra. Det lykkedes allerede ef-
ter otte minutter, da hjem-
meholdets Victor Bengtsson 
med et par fikse driblinger 
sparkede Glamsbjerg på 1-0. 
Selvom Middelfart var me-
get på bolden, så var det ikke 
mange målchancer, gæster-
ne skabte, hvilket skyldtes en 
solid og koncentreret defen-
siv indsats af Glamsbjerg. 

Momentum skiftede dog 

en lille smule et lille kvarter 
før pausen, da gæsternes an-
fører fik gult kort, derfor var 
Glamsbjerg en mand over-
tal i ti minutter. Det udnyt-
tede hjemmeholdet, da Da-
niel Kim Andreasen efter 38 
minutter headede de gulblu-
sede foran med 2-0. 

Kampbilledet ændrede ik-
ke meget efter pausen, hvor 
det fortsat var Middelfart, 
der var på bolden, men det 
var meget småt med chan-
cer til gæsterne. Glamsbjerg 
fik definitivt lukket kampen 
efter 59 minutter, da Tobi-
as Holm via stolpen bragte 

hjemmeholdet på 3-0. Det 
blev også slutresultatet, efter 
en solid indsats af den spil-
lende træner Kim Hansen 
og co. 

- Vi står rigtigt i fireback-
kæden, og de kommer hel-
ler ikke til det helt store, og 
det er det, der lykkedes. Vi 
står rigtigt defensivt, og det 
var nok nøglen til sejr, for-
klarede den spillende Glams-
bjerg-træner, Kim Hansen, 
umiddelbart efter slutfløjt. 
Med sejren klatrer Glams-
bjerg lige netop op over ned-
rykningsstregen, hvilket må 
siges at være vigtigt. (HAU)

Kyniske Glamsbjerg klatrer 
over stregen efter sejr

Selvom Glamsbjerg IF ikke var meget på bolden, så var de gode til at få det maksimale ud af deres muligheder, hvilket gjorde ondt på 
ineffektive Middelfart. Foto: Mads Haugaard

   

sporT

Fodbold

Fynsserien, ssv HøjFyn - 
Flemløse/HAArby 4-0 (2-0)

Der var aldrig tvivl om resul-
tatet, da SSV Højfyn søndag 
eftermiddag mødte Flem-
løse/Haarby. Søndagens 
hjemmehold sad på opgø-
ret fra start, og de var hur-
tigere i tanke og handling, 
end gæsterne fra Haarby. 
Højfyn dominerede, og de 
var rigtig meget på bolden, 
hvilket gav pote efter 22 mi-

nutter, da Nikolai Bølle kø-
ligt sparkede bolden i kas-
sen til 1-0. 

Flemløse/Haarby var ud-
fordret i store dele af første 
halvleg, og Højfyn var klart 
det bedste mandskab. Kort 
før pausen fik hjemmehol-
det også helt fortjent øget til 
2-0, da Nick Vikkelsø Han-
sen kom først på en ned-
faldsbold.

Efter pausen fortsatte 
Højfyn med at producere 
chancer, og efter 74 minut-
ter bragte indstiftede Ras-

mus Grau hjemmeholdet i 
front med 3-0 på sin første 
berøring i kampen. Selv-
samme Rasmus Grau gjor-
de det til slutresultatet 4-0 
et par minutter før slutfløjt, 
og havde det ikke været for 
Andreas Vestergaard An-
dersen i F/H-målet, kunne 
Højfyn have vundet endnu 
større. 

SSV Højfyn-træner, John 
Hansen, havde da også kun 
rosende ord tilovers for sine 
spillere efter sejren. - Vi spil-
ler en god kamp, og vi pres-

ser dem. Det er normalt et 
svært hold at spille imod, 
men vi langt bedre, end de 
er i første halvleg. Vi er me-
get mere afklarede, end vi 
har været længe. 

brHøjfyn indtager nu an-
denpladsen i Fynsserien, og 
holdet spiller næste kamp 
på søndag ude mod Da-
lum IF. Søndagens gæster 
fra Flemløse/Haarby spiller 
næste kamp søndag hjem-
me mod Marstal/Rise, og 
det opgør sparkes op kl. 14. 
(HAU)

Overbevisende sejr til SSV Højfyn

viborgnyt.dkviborgnyt.dk

Køb tilbuddene 
på Deal.dk
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Vær med, når vi holder landsdækkende
åbent hus med tilmelding den 6.-7. oktober.

Vælg en bolig på edc.dk og tilmeld dig direkte
– eller kig ind i butikken.

Få noget ekstra ud
af din weekend

Åbent hus weekend

Kragemosevej 1 - 5683 Haarby
HAARBY
Fantastisk beliggende Liebhaver ejendom på 19.100 m2 stor grund, 225
m2 bolig og 65 m2 dobbeltgarage. Består af entre, bryggers med adgang
til garagen, badeværelse med bruseniche, 3 børneværelser med fast skab,
stort soveværelse med walk in closet, badeværelse med bruseniche og
badekar, åbent køkken-alrum med godt lysindfald, samt hyggelig stue
med parketgulv. Overdækket terrasse ved alrummet. Kuperet grund med
græsplæne foran boligen og pænt jordstykke bagved. En flot ejendom
med gennemtænkt planløsning beliggende i fantastisk område.
SE MERE PÅ WWW.EDC.dk

B

Pris 4.495.000
Udb. 225.000
Ejerudg. 1.447
Brt./Nt. 19.689/16.560
Grund 19.100 m2
Bolig 225 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 2011
Sag 56801655
Kontakt 64732350

NYHED

Møllevej 21A - 5683 Haarby
HAARBY
En af Haarbys mest spændende boliger udbydes nu til salg. Den rummeli-
ge rødstensvilla med boligareal på 190 kvm. samt 38 kvm. kælder har en
unik beliggenhed for enden af lukket vænge på en 4228 m2 stor grund di-
rekte ned til Haarby Å. Fredelige omgivelser og gåafstand langs åen til
Haarby centrum, hvor der er gode indkøbsmuligheder, skole, daginstituti-
oner og sportsfaciliteter. På grunden er både velanlagt forhave, gode ter-
rasser, drivhus, hønsehus, højbede og frugttræer samt en mindre skov for
enden af haven, inden man når ned til Kærlighedsstien ved Haarby Å.
SE MERE PÅ WWW.EDC.DK

E

Pris 1.995.000
Udb. 100.000
Ejerudg. 2.894
Brt./Nt. 8.804/7.403
Grund 4.228 m2
Bolig/kld. 190/38 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1970
Sag 56801271
Kontakt 64732350

NYHED

Haarby/Broby
Ejendomsmægler, MDE Tommy

Grube
Indehaver

Brian
Rye
Indehaver

Haarby/Broby

Algade 29
5683 Haarby
64732350

En del af byens liv
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danbolig Morten Nørregaard
Ejendomsmægler & valuar, MDE · Østergade 18, 5610 Assens · Tlf. 70 15 71 71 · assens@danbolig.dk · www.danbolig.dk

NYHED. Dejlig centralt beliggende villa
med havkig.

Assens Villa, 1 fam.
Baldersvænget 25

Dejlig ejendom i Assens tæt på butikker, skoler, havet, naturen med stran-
de, marina og ikke mindst et aktivt kulturliv.Midt i det hele ligger der den-
ne villa. En velbygget bolig med en indretning der vil tiltale de fleste. Til-
med er der havkig fra stuen, terrassen og haven. Der er bryggers med va-
skeaciliteter, entre, vinkelstue med udgang til overdækket terrasse, køk-
ken, gæstetoilet, badeværelse med bruseniche og badekar. Ikke mindre en
4 soveværelser. Der er muret carport med værksted.

Kontant: 1.695.000
Ejerudgift pr. md.: 2.138
Udbetaling: 85.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 7.505/6.273

Bolig m2: 170
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1979
Sag: 26700001800

Grund m2: 676
Carport m2: 30

Energi: C

NYHED. Dejlig villa
med bedste placering.

Glamsbjerg Villa, 1 fam.
Glenshøjparken 5

Dejlig villa i Glamsbjerg tæt på lægehus, handlemuligheder, uddannelses-
institutioner samt 15 min kørsel væk fra Odense byskilt og motorvej. inde-
holder: Entre , bryggers, køkken/alrum, og dejlig vinkelstue. Der er 3 værel-
ser, gæstetoilet samt badeværelse med bruseniche. Fra køkken/alrum er
der udgang til opvarmet vinterhave/orangeri. Der er carport med tilhørende
værksted samt redskabsskur. Haven er et kapitel for sig. Skøn, lukket og
meget velanlagt. Skøn terrasse med markise.

Kontant: 1.795.000
Ejerudgift pr. md.: 2.246
Udbetaling: 90.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 7.942/6.639

Bolig m2: 161
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1986/1998
Sag: 26700001792

Grund m2: 949
Carport m2: 44

Energi: D

NYHED. 4,7 ha jord
og et håndværkertilbud.

Glamsbjerg Fritidslandbrug
Turupvej 82

Forestil dig et ny renoveret bondehus - indrettet ligesom du vil have det og
så med både stald eller værksted og hele 4,7 ha jord bestående eng, ager-
jord og fold. Selve huset er der vel nok nærmere tale om et håndværkertil-
bud. Lige nu indrettet med 2 stuer, et værelse, ældre køkken og badevæ-
relse. Der er tale om et dejligt naturområde beliggende i trekanten mellem
Aarup, Assens og Glamsbjerg. Det betyder få minutters kørsel til såvel ha-
vet, motorvejen, indkøb, skoler mv.

Kontant: 525.000
Ejerudgift pr. md.: 1.742
Udbetaling: 30.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 2.346/1.959

Bolig m2: 72
Stue/vær: 2/2
Byggeår: 1880
Sag: 26700001784

Grund m2: 47.669

Energi: G

Huset i skoven.

Haarby Fritidshus
Søbrovej 17

Der er tale om i alt 5.4 ha jord beplantet med fredsskov beliggende helt for
sig selv langt nede af en grussti og ved bredden af en meget smuk sø. Hu-
set er det eneste hus som ligger ved denne sø. Der er både-/badebro.
Vandet fra søen ledes gennem flere andre små søer. Huset er omgivet af
træbeklædte bakker, som indbyder til en hyggelig vandring i egen skov el-
ler måske til jagt. Dette sted er nemlig karakteriseret ved et rigt og alsidigt
dyre- og fugleliv.

Kontant: 2.995.000
Ejerudgift pr. md.: 1.943
Udbetaling: 150.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 13.473/11.195

Bolig m2: 170
Stue/vær: 3/4
Byggeår: 1938
Sag: 26700001750

Grund m2: 54.902
Kælder m2: 4
Udhus m2: 6

Dejlig ejendom tæt på vandet.

Haarby Villa, 1 fam.
Brydegaardsvej 7

Dejlig ejendom tæt på Ebberup. Her er der supermarkedet, hal og skole mv.
Kører man blot nogle få minutter yderligere finder man Assens, Glamsbjerg
eller Haarby. Boligen fremstår flot og rigtig godt vedligeholdt og indehol-
der: entre med trappe til 1. sal, stue med brændeovn og dobbeltdør til ter-
rasse, køkken i forbindelse med spisestue. Tillige badeværelse. På 1. sal er
der repos samt 3 gode værelser. Kælder med 2 gode kælderrum. Skøn ter-
rasse med muret lægmur samt rummelig carport.

Kontant: 995.000
Ejerudgift pr. md.: 1.261
Udbetaling: 50.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 4.438/3.708

Bolig m2: 119
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 1930/1976
Sag: 26700001759

Grund m2: 650
Kælder m2: 30
Garage m2: 40
Energi: E
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NYHED. Nyere villa
i attraktivt kvarter.

Tommerup Villa, 1 fam.
Kamgårdsvej 45

Dejlig villa i Tommerup (Knarreborg). Huset er opført i 1999 og er 145 m² og
indeholder: Entre, bryggers med vaskefaciliteter og grovkøkken, køkken/
alrum, børneafdeling bestående af 2 børneværelser samlet omkring et
pænt badeværelse. Der er soveværelse med skabe samt stue med glasparti
mod haven. Fra både køkken og stue er der udgang til skøn og ugeneret
terrasse. Der er carport med tilhørende værksted samt redskabsskur. Det
hele beliggende på dejlig stor grund med hyggelig have.

Kontant: 1.795.000
Ejerudgift pr. md.: 1.938
Udbetaling: 90.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 7.936/6.633

Bolig m2: 148
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1999
Sag: 26700001791

Grund m2: 1.086
Udhus m2: 15
Carport m2: 36
Energi: C

NYHED. Nyt, centralt
og med skøn udsigt.

Aarup Villa, 1 fam.
Eventyrbakken 11

Dejlig villa fra 2016 i gåafstand fra selve Aarup bymidte. Der er entre, bryg-
gers, hvor der er grovkøkken vaskefaciliteter og teknikrum med bl.a. jord-
varmeanlæg. Skønt opholdsområde bestående af køkken samt alrum og
stue. Der er forældreafdeling med soveværelse og skabsvæg og med direk-
te adgang til egen badeværelse. Endvidere kontor samt børneafdeling be-
stående af 3 børneværelse samt badeværelse. Fra stuen er der udgang til
fantastisk terrasse.

Kontant: 3.095.000
Ejerudgift pr. md.: 2.490
Udbetaling: 155.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 13.622/11.390

Bolig m2: 203
Stue/vær: 1/5
Byggeår: 2016
Sag: 26700001793

Grund m2: 1.282

Energi: A2010

Flot renoveret murermestervilla.

Tommerup Villa, 1 fam.
Fuglekildevej 7

Flot renoveret murermestervilla tæt skole, pasningsmuligheder og kun 10
min. kørsel fra Motorvejen samt byskiltet til Odense. Huset har gennem de
seneste år gennemgået en gennemgribende renovering. Indeholder: hall
med trappe til 1. sal, køkken fra 2016, badeværelse med bruseniche fra
2013, værelse/kontor, 2 stuer adskilt af franske døre. Endvidere udestue
med udgang til terrasse og have. På 1. sal er der 3 værelser hvoraf der er
udgang til altan fra det ene. I kælderen er der vaskerum, fyrrum og flere
disponible rum til opbevaring.

Kontant: 1.475.000
Ejerudgift pr. md.: 2.090
Udbetaling: 75.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 6.533/5.460

Bolig m2: 178
Stue/vær: 2/4
Byggeår: 1945/1990
Sag: 26700001781

Grund m2: 1.400
Kælder m2: 120
Udhus m2: 10
Energi: E

Hyggeligt landsted.

Tommerup Villa, 1 fam.
Krengerupvej 157

Hyggeligt landsted beliggende mellem Glamsbjerg og Tommerup. Begge
byer inden for 10 minutters kørsel. Her er der både indkøb, skoler og of-
fentlig transport. Der er tale om et bindingsværkshus med eternittag. Der
må forventes omfattende renovering hvis man ønsker et moderne hus. In-
deholder: entre, køkken, flisebadeværelse med bruseniche, vinkelstue,
samt soveværelse. På 1. sal er der et stort værelse. Diverse baghuse med
værksted, plads til opbevaring, hønsehus samt overdækket terrasse.

Kontant: 295.000
Ejerudgift pr. md.: 1.146
Udbetaling: 25.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 1.299/1.086

Bolig m2: 103
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1850/1975
Sag: 26700001768

Grund m2: 539
Udhus m2: 72
Garage m2: 26
Energi: F

Skøn ejendommed fantastisk udsigt.

Vissenbjerg Villa, 1 fam.
Andebøllevej 310

Du står i haven og kigger ud over de bølgende kornmarker og videre ned på
den bagvedliggende sø. Du fornemmer ro, fred og fuglefløjt. Fantastisk når
du tænker på at mindre en 15 minutters kørsel herfra står du midt i Oden-
ses gader og på under den halve tid kan du køre ned af rampen til motorve-
jen. 5 minutter og du er i Vissenbjerg by hvor der er handlemuligheder, sko-
le, hal mv. I bil, på cykel eller med skolebussen hvis du har børn i den alder.
Skøn og velindrettet villa og meget charmerede have.

Kontant: 1.595.000
Ejerudgift pr. md.: 1.813
Udbetaling: 80.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 7.074/5.913

Bolig m2: 170
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1950/2007
Sag: 26700001719

Grund m2: 1.404
Kælder m2: 58
Garage m2: 28
Energi: D

God ejendom
beliggende i grønne omgivelser.

Aarup Villa, 1 fam.
Brændholtvej 5, Brændholt

Ejendommen er beliggende tæt ved Frøbjerg, og ca. 5 km fra Tommerup
hvor der er indkøbsmuligheder, special forretninger, skole, daginstitutio-
ner, offentlig transport m.m Ejendommen indeholder: entre, badeværelse,
køkken med spiseplads samt dejlig vinkelstue med brændeovn. Fra stuen
er der trappe til 1 sal som indeholder: soveværelse med skabsvæg og ud-
gang til altan samt værelse. Derudover udhus hvor oliefyret står samt dob-
belt garage.

Kontant: 595.000
Ejerudgift pr. md.: 1.163
Udbetaling: 30.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 2.679/2.236

Bolig m2: 101
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1827/1998
Sag: 26700000716

Grund m2: 810
Udhus m2: 13
Carport m2: 48
Energi: E
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Estate Flemming Thomsen
E J E N D O M S M Æ G L E R Flemming Thomsen

Ejendomsmægler, Indehaver

https://www.facebook.com/estateaarslev https://www.facebook.com/estatenyborg

NYBORG
Vestergade 2, 5800 Nyborg
Telefon 6531 4440
E-mail 5800@estate.dk

ÅRSLEV/SDR. NÆRÅ
Overvejen 69, 5792 Årslev
Telefon 6599 2111
E-mail 5792@estate.dk

HAARBY (udstilling)
Faaborgvej 2, 5683 Haarby
Telefon 6599 2111
E-mail 5792@estate.dk

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELVÆLG ESTATE FORDI EN GOD EJENDOMSMÆGLER ER GULD VÆRD!

Sagsnr. 10118

Kontant 1.175.000
Ejerudgift pr. md. 1.736
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.234/4.364

Sommerhus i det dejlige
Faldsled
I det lille, hyggelige sommerhusområde
"Strandholmen" ligger dette gennem-
renoverede sommerhus.
Huset ligger i rolige omgivelser på 1.205

kvm. stor grund. Når vejret indbyder til
det, er der ikke langt til fortrinlig
sandstrand. Huset er oplagt til udlejning i
de perioder man ikke selv kan bruge det.
De nuværende ejere har udlejet for
gennemsnitligt kr. 50.000,- om året.

d h ld b d l

Bolig m2 100
Stue/vær 1/3 Opført 1979

Grund m2 1.205

FALDSLED STRANDHOLMEN 12C Ejerbolig

Sagsnr. 12418

Kontant 1.995.000
Ejerudgift pr. md. 1.965
Udbetaling 100.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.857/7.393

Gennemrenoveret sommerhus
Flot udsigt over Helnæs Bugten beligg.
højt i det populære sommerhusområde på
Helnæs. Huset indeholder: Bryggers/
grovkøkken, nyt køkken i åben forbindelse
med spiseafdeling med udsigt over
vandet, god stor opholdsstue med
brændeovn samt udgang til overdækket
terrasse. Afdeling med fordelergang, nyt
badeværelse med brus og gulvvarme, 2
gode værelser med 2 senge, soveværelse,
værelse.

lh d d d k b

Bolig m2 102
Stue/vær 1/4 Opført 1975

Grund m2 1.104

HELNÆS HASSELVÆNGET 8 Ejerbolig

Sagsnr. 19818Kontant 1.450.000
Ejerudgift pr. md. 1.627
Udbetaling 75.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.446/5.380

Indflytningsklar villa i det skønne Brunshuse
I det lille tidligere fiskerleje Brunshuse ligger denne skønne ejendom og venter på dig !
Hvis du er til den frie natur, fiskeri, et kort smut til en fin badestrand og mange andre
naturoplevelser, så er denne ejendom måske lige netop noget for dig.

Bolig/kld. m2 90/12
Stue/vær 1/4 Opført 1949

Grund m2 1.020

BRUNSHUSE SKÆRENDSVEJ 15 Ejerbolig

F Sagsnr. 14718Kontant 795.000
Ejerudgift pr. md. 1.517
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.569/2.976

Håndværkertilbud !!
Naturskønt beliggende håndværkertilbud på ca. 3 tdl. stor grund med tilhørende egen
sø. Ejendommen er beliggende lidt udenfor Haarby imod det skønne Brunshuse og
Brydegaard med kun få km. til fantastisk badestrand, gode fiskemuligheder m.v.

Bolig m2 130
Stue/vær 1/4 Opført 1822

Grund m2 16.159

HAARBY LYSEMOSEGYDEN 1 Ejerbolig

G Sagsnr. 13418Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.464
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.372/2.029

Renoveret villa tæt ved skov og strand
Med denne ejendom får du muligheden for at komme til at bo i naturskønt område tæt
på skov og strand. Ejendommen er over de senereår renoveret og fremstår lys,
indbydende og indflytningklar.

Bolig m2 158
Stue/vær 1/2 Opført 1906

Grund m2 2.800

HAARBY MØLLERGYDEN 2 Ejerbolig

G

Sagsnr. 10918Kontant 2.795.000
Ejerudgift pr. md. 2.986
Udbetaling 140.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 12.365/10.338

Flot villa med udsigt over Lillebælt
Kvalitetsvilla i nyere hyggeligt kvarter, med luft og lys omkring boligerne. Dejlig
solterrasse med flot udsigt over Lillebælt samt området. Villaen er beliggende på
"Sølvkysten" - et nyere villakvarter etableret langs kysten nord for byen.

åd dl d kl k f b d d f d l

Bolig m2 191
Stue/vær 1/5 Opført 2008

Grund m2 1.056

ASSENS SPROGØVEJ 31 Ejerbolig

B Sagsnr. 12218Kontant 1.125.000
Ejerudgift pr. md. 1.863
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.973/4.157

Villa i forskudte plan med udsigt over marker
God gedigen og spændende villa i forskudte plan beliggende i landsbyen Strandby med
få min. gang til vandet - flot udsigt over marker.
Hvis grund ikke er stor nok, kan der evt. tilkøbes jord.

ll d h ld k ld b d f d l f

Bolig/kld. m2 183/50
Stue/vær 2/4 Opført 1958

Grund m2 1.695

STRANDBY STRANDBYVEJ 21 Ejerbolig

G Sagsnr. 15918Kontant 495.000
Ejerudgift pr. md. 1.363
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.265/1.888

Billigere end at bo til leje.
God gedigen villa med udsigt over marker beliggende i landsbyen Jordløse med kort
afstand til skov og strand.
Tilhørende carport samt udhus/værksted.

d h ld d l l d h ld d

Bolig/kld. m2 120/6
Stue/vær 1/3 Opført 1938

Grund m2 800

HAARBY LANDEVEJEN 72 Ejerbolig

E

Sagsnr. 12618

Kontant 1.550.000
Ejerudgift pr. md. 1.277
Udbetaling 80.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.971/5.820

Flot udsigt over vandet
Lækkert sommerhus med flot udsigt over
vandet, beliggende i godt
sommerhusområde i Skovkrogen i Assens
Kommune. Huset er beliggende i
skovkanten med kun ca. 100 meter til
vandet. Fælles badebro. Indeh.: Entre,
badeværelse med brus, soveværelse, godt
køkken i åben forbindelse med stue samt
spisestue begge med flot udsigt til vandet
samt med udgang til dejlig sydvestvendt
terrasse og have, værelse.
Tilhørende carport med redskabsrum samt
f l d dh

Bolig m2 87
Stue/vær 1/2 Opført 1961

Grund m2 548

SKOVKROGEN SKOVKROGEN 12 Ejerbolig

Sagsnr. 17718

Kontant 1.995.000
Ejerudgift pr. md. 1.968
Udbetaling 100.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.860/7.395

Nyere villa fantastisk beliggende i bunden
af lukket vænge til grønt område i gå-
afstand til skole, børnehus, idrætshal,
svømmehal, tennisbaner, fodboldbaner
m.v. Indeh.: Godt stort bryggers/grov-
køkken, bad med brus, stort værelse,
lækkert lyst køkken/alrum med fantastisk
lysindfald fra ovenlysvinduerne,
god opholdsstue med trægulv og loft til
kip. Fra køkken/alrummet er der adgang
til værelse samt entre, husets sovevær.
samt badeværelse med brus.

Bolig m2 143
Stue/vær 1/3 Opført 2007

Grund m2 1.235

HAARBY HEGNSLYST 21 Ejerbolig

B
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Estate Flemming Thomsen
E J E N D O M S M Æ G L E R Flemming Thomsen

Ejendomsmægler, Indehaver

https://www.facebook.com/estateaarslev https://www.facebook.com/estatenyborg

NYBORG
Vestergade 2, 5800 Nyborg
Telefon 6531 4440
E-mail 5800@estate.dk

ÅRSLEV/SDR. NÆRÅ
Overvejen 69, 5792 Årslev
Telefon 6599 2111
E-mail 5792@estate.dk

HAARBY (udstilling)
Faaborgvej 2, 5683 Haarby
Telefon 6599 2111
E-mail 5792@estate.dk

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELVÆLG ESTATE FORDI EN GOD EJENDOMSMÆGLER ER GULD VÆRD!

Torben Hansen
Salg & vurdering

Tlf. 4062 1660

FlemmingThomsen
Ejendomsmægler

Tlf. 4033 4440

Winnie Sparre
Nordstrøm

Salg & vurdering

Tlf. 2045 9121

15%RABAT
PÅ SALÆRET I RESTEN AF 2018

Bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering

Tre stederKun et salær!

Sagsnr. 18318

1-plansvilla beliggende i børnevenligt kvarter i cykelafstand via godt stisystem til alle
Haarbys faciliteter. Ejendommen indeholder: Dejligt bryggers, fordelergang, spise-
køkken, vinkelstue, 2 vær. samt soveværelse. Bad med brus og kar, gæstetoilet.

l

Bolig m2 140
Stue/vær 1/3 Opført 1976

Grund m2 1.132

SOLGT

HAARBY BØGEVEJ 16 Ejerbolig

D

NYHED

Sagsnr. 19218

Kontant 1.595.000
Ejerudgift pr. md. 1.834
Udbetaling 80.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.084/5.921

Dejlig stor grund
I landsbyen Køng lige uden for Glamsbjerg
ligger denne velholdte ejendom og venter
på dig og din familie. Med kun 2 km. til
Glamsbjerg nås denne enten på cykel på
den nyanlagte cykelsti eller i bil på ganske
få øjeblikke. Pasning og skole ligger også
næsten lige for døren. Enten i Huset
Gummerup med børnehave, skole til 6.
klasse samt SFO og Juniorklub. For de helt
små ligger Gummerup Vuggestue også i
byen. Alternativt er der ganske kort til
Køng Idrætsfriskole.
ll d d k l lb d l b b

Bolig/kld. m2170/100
Stue/vær 1/3 Opført 1920

Grund m2 3.899

GLAMSBJERG BYVEJEN 3 Ejerbolig

D

Sagsnr. 13018

Charmerende landejendom
Hvis drømmen er et stråtækt bindingsværkshus, der besidder den helt rigtige, landlige
charme, så er denne ejendom ikke til at komme uden om. Her får man et skønt hus, der
er opført i år 1977 og som siden er vedligeholdt og renoveret.

kk å d å d d kk l d l d h h l

Bolig m2 241
Stue/vær 1/3 Opført 1977

Grund m2 3.041

SOLGT

BROBY STENSBJERGVEJ 18 Ejerbolig

B

NYHED

Sagsnr. 19518

Kontant 895.000
Ejerudgift pr. md. 1.801
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.996/3.338

203 kvm. bolig i udkanten af
Haarby
Større villa med plads til stor familie
beligg. på god stor grund i udkanten af
Haarby. Indeh. i stueetagen: bryggers,
værelse, køkken med spiseplads,
spisekammer, stor stue med brændeovn,
spisestue, bad med brus, sovevær.,
1. sal med stor stue (mulighed for
opdeling i vær.), 2 store vær.
Dejlig stor svalegang.
Garagebygn. med butik - carport +
redskabsrum.

Bolig m2 203
Stue/vær 2/4 Opført 1900

Grund m2 2.789

HAARBY LINIEN 18 Ejerbolig

F

NYHED

Sagsnr. 110618

Kontant 895.000
Ejerudgift pr. md. 1.106
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.995/3.337

Sommerhus med vandudsigt
Sommerhus med tilhørende udestue
beliggende i det rolige sommerhusområde
Skovkrogen i Assens Kommune kun ca.
100 meter fra vandet.

Selve sommerhuset rummer pænt køkken,
god opholdsstue med adgang til
soveværelse samt med udgang til rigtig
god udestue med murstensgulv samt
udsigt over vandet og udgang til terrasse
og have.

lh d k b d

Bolig m2 35
Stue/vær 1/2 Opført 1958

Grund m2 673

SKOVKROGEN SKOVKROGEN 18 Ejerbolig

NYHED

Sagsnr. 18918

Kontant 2.995.000
Ejerudgift pr. md. 2.610
Udbetaling 150.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 13.245/11.075

Bo tæt på alt !
Ca. 800 m. til nyt Børnehus med
vuggestue og børnehave - ca. 825 m. til
skole - ca. 7 km. til Vestfyns Gymnasium -
ca. 850 m. til nyrenoveret idrætshal med
nyrenoveret svømmehal - ca. 700 m. til
Haarby Stadion - ca. 975 m. til 3 store
indkøbscentre (SuperBrugsen, Netto og
Rema 1000) - 17 min. kørsel fra Assens -
19 min. kørsel fra Odense
(motorvejstilkørsel) - kun ca. 4.000 m. til
det smukke naturområde Nabben.
Man kan næsten ikke ønske sig mere ?

Bolig m2 199
Stue/vær 1/6 Opført 2008

Grund m2 1.399

HAARBY HEGNSLYST 6 Ejerbolig

B
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Af Anna Raabæk/ritzau fokus/

. Lejebolig er penge ud ad 
vinduet. Fast ejendom er en 
god investering. Det får man 
ofte tudet ørerne fulde af. 

Men boligmarkedet tager 
ikke længere helt de samme 
kvantespring som tidligere. 
Så hvilke overvejelser skal 
man gøre sig, hvis man ger-
ne vil sikre sig, at boligkøbet 
er en god investering?

- Som udgangspunkt me-
ner jeg ikke, at man skal kø-
be en bolig som investering, 
man skal købe den for at bo 
der.

- Men når det så er sagt, 
kan man jo lige så godt gå 
efter den bedst mulige in-
vestering og gardere sig så 
godt økonomisk, som man 
kan, siger Jørgen Munksga-
ard Rasmussen.

I forhold til at tage sine for-
holdsregler rent økonomisk, 
så lyder den boligøkonomi-
ske rådgivers råd måske lidt 
bagvendt: Du skal passe på 
med at købe for billigt.

Men der er en mening med 
galskaben. 

- Man skal hellere købe en 
mindre bolig med en god be-

liggenhed til en relativt høj 
pris end en bolig med en dår-
lig beliggenhed med et højt 

boligareal til en lav pris, si-
ger han.

Det har nemlig betydning 
for, hvordan du er stillet, hvis 
boligmarkedet går nedad, og 
du måske vil sælge.

- Det hænger sammen 
med, at de attraktive boliger 
er lettere at sælge og hand-
le, hvis det kommer til ned-
gangsperioder. De holder og-
så prisen bedre. Man skal ik-
ke bare købe det billigste, si-
ger Jørgen Munksgaard Ras-
mussen.’

Også Thomas Boe, som 
er køberrådgiver hos Købs-

mæglerne, slår ned på belig-
genheden som en vigtig fak-
tor på den lange bane.

Og han oplever faktisk, at 
det typisk er her, der bliver 
gået på kompromis. 

- Rigtig mange unge famili-
er, som gerne vil købe et hus, 
bliver presset ud af storbyen. 
Man er ikke parat til at gå på 
kompromis med huset, og 
så kommer man til at gå på 
kompromis med beliggen-
heden, siger Thomas Boe.

Han mener dog, at det in-
vesteringsmæssigt kan være 
farligt at gå på kompromis 

Boligkøb: Den rigtige beliggenhed holder prisen bedst

   

bolig

Hold øje med den 
gennemsnitlige liggetid i det 
område, I er interesserede 
i. Hvis liggetiden på boligen 
er meget højere end 
gennemsnittet, er det et 
godt udgangspunkt for at 
forhandle prisen. Coloubox/
Free

Hvis i er usikre på, hvordan fremtiden 
på boligmarkedet kommer til 
at se ud, kan det være klogt at 

prioritere den gode beliggenhed.

med beliggenheden.
- Det kan være en dyr løs-

ning i det lange løb. For-
di værdistigningerne vil set 
over de næste 10-15 år helt 
sikkert være større i byer som 
København og Aalborg end 
de små byer omkring, siger 
Thomas Boe.

Der kan dog også være 
prisstigninger at hente i for-
stæderne. Det viser de sene-
ste års stigninger i forstæder-
ne med stor tydelighed. 

Men værdistigningen er ik-
ke nær så sikker, siger køber-
rådgiveren.

- Lige i øjebliksbilledet 
kan vi se, at det sidste år eller 
to har byerne ude omkring 
storbyerne fået et løft, og det 
har givet tro på, at der også er 
en fremtid for det. 

- Men på den lange bane 
vil det altid være i storbyer-
ne, at man har den sikre in-
vestering, forklarer Thomas 
Boe.

/ritzau fokus/

Jeg har netop
solgt denne bolig

Skal jeg også sælge
for dig?

SOLGT
Hegnet 3
5492 Vissenbjerg

Danbolig Assens
Østergade 18, Assens

Ring 70 15 71 71

CamillaSkovsendeMadsen
Ejendomsmægler & Køberrådgiver
Direkte: 61 14 58 68
camilla.madsen@danbolig.dk

Håndværker-Bussen
er klar til nye opgaver!

Et nummer - alle løsninger - ring 64711909

Et nummer - alle løsninger
ring 6471 1909

Tækkemester
Jack Leon Rasmussen
Neversvej 31, 5690 Tommerup

2988 0283 - www.jrtaek.dk

• Totalløsninger / delløsningerr
• Rygning ogg reparation
• Brandsikrinng af s rå
inkl. certifikat

• Nytækning
• Afpudsning
• Tømreropga
• Algebehand

ALT IINDENFFOR

jrtaek.dk

Ring for et

uforpligten
de

tilbud

PERNILLE HEDE
MALERMESTER

Flemming Hansen's Eftf. Tlf. 40891150

Lad os udføre dit næste
male projekt

www.pernillehede.com

- alle ind-
og udvendige
opgaver
udføres

- fuldspartling af
vægge

- tapetsering

- lagersalg til
private

- Renovering
af bevarings-
værdige
vinduer

- Ring for
uforpligtende
tilbud

Jacob Gades Vej 2
5610 Assens
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Af Anna Raabæk/ritzau fokus/

. Efter en lang periode, hvor 
boligmarkedet har taget det 
ene ryk efter det andet opad, 
så begynder der at være lagt 
op til forandringer.

Markedet tøver og er lidt 
mere uforudsigeligt end tid-
ligere.

Det vurderer både bolig-
økonomisk rådgiver Jørgen 
Munksgaard Rasmussen fra 
Bolius og købsmægler Tho-
mas Boe.

- Lige nu står vi i en situa-
tion, hvor markedet måske 
er ved at skifte en lille smule 
gear, men hvor det stadig er 
sælgers marked. Det er lige 
nu, man skal tænke sig om, 
hvis man vil købe, fortæller 
køberrådgiver Thomas Boe 
fra Købsmæglerne.

Hos Købsmæglerne ople-
ver de, at markedet begynder 
at te sig knap så aggressivt ef-
ter en lang årrække med kon-

stant stigende salgspriser.
Det slår dog ikke straks 

igennem, når markedet sæt-
ter farten ned, og derfor er rå-
det, at man husker sin kriti-
ske sans, hvis man overvejer 
at købe bolig.

- Når markedet skifter 
gear, er der en forskudt pro-
ces. For mæglerne, som tager 
boligerne til salg, opererer 
på den dagsorden, de havde 
i går, siger Thomas Boe og 
forklarer:

- Der er man typisk et halvt 
til et helt år om at opfatte de 
nye signaler i markedet. Så 
der kommer ofte et rum, 
hvor man har et større og 
større hul fra udbudspris til 
salgspris.

Derfor lyder rådet til dem, 
der overvejer at købe i den 
nærmeste fremtid, at salgs-
prisen bliver betragtet med 
de kritiske briller. Jo mere 
markedet går i stå, jo større 

chance er der for at forhand-
le prisen.

- Lige nu skal man kigge 
sig for og forholde sig kri-
tisk, for der vil fortsat blive 
opereret med udbudspriser 
af det marked, vi havde i går. 
Så man skal ikke nødvendig-
vis tage udbudsprisen for go-
de varer, siger Thomas Boe.

- Det går fra at være 100 
procent sælgers marked til 
lige så stille at bevæge sig 
lidt mere over i købers mar-
ked. Der bliver lidt længere 
salgstider, lidt større afslag, 
og prisstigninger bliver af-
dæmpet lidt, siger han. 

Han råder til at holde øje 
med liggetider og salgspri-
ser i det område, man kig-
ger på. Hvis liggetiden langt 
overstiger den gennemsnit-
lige for området, så er det et 
godt udgangspunkt for for-
handling.

- Så er der noget, der indi-

Boligmarkedet tøver:  
Vær kritisk over for udbudsprisen
boligmarkedet tager sig en lille, velfortjent pause fra de konstante stigninger. det 
kan fremadrettet betyde et spring mellem udbuds- og salgspriser.

Der er en række omkostninger ved at købe ejerbolig. Derfor bør man som udgangspunkt ikke købe ejerbolig, hvis man har planer om at bo der i mindre end fem år. Mathias LØvgreen Bojesen/Ritzau 
Scanpix

" Det går fra at være 100 procent sælgers marked til 
lige så stille at bevæge sig lidt mere over i købers mar-
ked. Der bliver lidt længere salgstider, lidt større afslag, 
og prisstigninger bliver afdæmpet lidt.
ThoMAS Boe

kerer, at prisen er forkert, si-
ger Thomas Boe.

Historien har vist, at bo-
ligmarkedets udsving ikke 
er sådan lige at forudse. Men 
hvis man tror, at farten er 
ved at blive sat ned, så er der 
i hvert fald ikke nogen grund 
til at gøre noget forhastet. 

Sådan lyder rådet fra Jør-
gen Munksgaard Rasmus-
sen, som er boligøkonomisk 
rådgiver hos Bolius.

- Så kan man bare vente og 
for eksempel sætte turbo på 
sin opsparing. Så kan man 
måske slippe for boliglånet 
i banken og lægge en udbe-
taling på måske 21 procent, 
siger han.

Man kan låne 80 procent 
af købsprisen på en ejerbolig 
hos et realkreditinstitut til en 
fordelagtig rente. 

Minimum fem procent af 
prisen skal man selv lægge i 

udbetaling, og de resterende 
procent vil ofte blive dækket 
af et banklån til en langt hø-
jere rente end hos realkredi-
tinstituttet.

Men hvis man kan spare 
nok op, kan man skære ned 
på det dyre banklån.

- Hvis man selv vil betale 
så meget, at man helt und-
går banklånet, så skal man 
betale 21-22 procent af købs-
prisen, for på realkreditlånet 
ligger der også nogle omkost-
ninger, som man som regel 
smider ind i banklånet, for-
klarer Jørgen Munksgaard 
Rasmussen.

Mindre kan dog også sag-
tens gøre det, og alt, hvad 
man kan lægge selv, er godt 
givet ud, tilføjer han.

- Det er boliglånet, der er 
en dyr affære, siger den boli-
gøkonomiske rådgiver.

/ritzau fokus/
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ASSENS
v/ Arne Blomstrøm
Damgade 12
5610 Assens
assens@home.dk
facebook.com/homeassens
Tlf. 64715070

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

K
236
f
880
n

8
h

5
d
1886

E
Energi

VILLA

Kontantpris 1.895.000
Ejerudgifter pr. md. 2.126
Udbetaling 95.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.417/7.073
Sag: 911-01276 Tlf: 64715070

NYHED

Assens - Salbrovad
Salbrovad 35

236 M2 RENOVERET BOLIG MED NYT TAG
Med 236 m2 renoveret bolig og skole,
sportshal, børnehave og SFO lige på den
anden side af faden er huset ideel for bør-
nefamilien. Boligen er renoveret og frem-
står indflytningsklar og i pæn stand.
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Energi

VILLA

Kontantpris 799.000
Ejerudgifter pr. md. 1.561
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.590/3.014
Sag: 911-01315 Tlf: 64715070

NYHED

Glamsbjerg - Ørsted
Chr. Richardtsvej 48

148 M2 RUMMELIG BOLIG +FULD KÆLDER
Huset var oprindeligt et hus af beskeden
størrelse, men nuværende ejer byggede
1.salen på i 1972, hvormed huset fik 3 væ-
relser + soveværelse og kan rumme en
børnefamilie.

Assens
Kildensmindevej 14
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Energi

VILLA

Kontantpris 850.000
Ejerudgifter pr. md. 1.932
Udbetaling 45.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.803/3.194
Sag: 911-01204 Tlf: 64715070

Hyggeligt hus nær stranden + havnen
Et hyggeligt hus med dejlig have og stor
grund midt i byen. Ejendommen består af
et hus som er til- og ombygget, således at
det fremtræder hyggeligt med flere kroge
og udgange til haven og terrasser.

Ebberup
Ebberupvej 98

KLASSISK VILLA MED SMUKT GLASSERET TEGLTAG FRA 2007
Det første der fanger øjet er det smuk-
ke glasserede tegltag med de flotte
kviste, der passer flot til denne klassisk
villa i tre plan. De 3 plan forbindes via
en åben trappen og den let skrånende

grund sikrer at kælderen er helt fri af
terrænet mod haven. Det indre er lø-
bende renoveret med respekt for den
oprindelige.
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Kontantpris 1.399.000
Ejerudgifter pr. md. 1.301
Udbetaling 70.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.236/5.240
Sag: 911-01172 Tlf: 64715070

Ebberup
Ebberupvej 14A

142 M2 RENOVERET VILLA MED 2803 M2 UGENERT GRUND
Boligen er den klassiske eetplansvilla,
som er renoveret og således fremstår
indbydende og tidssvarende. Med sine
3 børneværelser er der en ideel ramme
for børnefamilien. Renoveringen om-

fatter bl.a. nye vinduer i træ/alu, lyst
køkken med spiseplads, nyt badevæ-
relse med brus og gulvvarme.
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Kontantpris 1.495.000
Ejerudgifter pr. md. 1.580
Udbetaling 75.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.659/5.595
Sag: 911-01216 Tlf: 64715070

Glamsbjerg - Flemløse
Kirkebjergvej 29

KLASSISK OG RUMMELIG VILLA I FLEMLØSE
Denne klassiske villa er med sine 240
m2 ideel for børnefamilien. Her er og-
så en god planløsning med værelser
på 1.salen, stort køkkenalrum samt

flere stuer, så familien både kan sam-
les, men også have adskilte aktiviteter
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Kontantpris 1.195.000
Ejerudgifter pr. md. 1.846
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.338/4.484
Sag: 911-01146 Tlf: 64715070

Assens
Egholmvænget 8

Kvalitetsvilla med lav varmeudgift, Genvex-anlæg og godt lysindfald
En villa fra eurodan-huse beliggende i
lukket- og børnevenligt vænge. Fra hu-
set er der havudsigt til Lillebælt - her
kan nydes den lokale skibstrafik og
flotte solnedgange året rundt! Huset er

opført med integreret carport og red-
skabsrum. Her er et godt indeklima
som reguleres af Genvex-anlæg.
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Kontantpris 2.399.000
Ejerudgifter pr. md. 2.152
Udbetaling 120.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.645/8.946
Sag: 911-00360 Tlf: 64715070

Assens - Blåkilde
Blåkildevej 6
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Kontantpris 665.000
Ejerudgifter pr. md. 1.733
Udbetaling 35.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 2.993/2.513
Sag: 911-01300 Tlf: 64715070

212 M2 ÆLDRE EJENDOM
Her er muligheden for at købe en rumme-
lig ejendom til en særdeles rimelig pris.
1748 m2 velplejet grund mod åbne mar-
ker. Ejendommen har et solidt ydre, og
længebygningen har nyt tag fra 1999.
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ASSENS
v/ Arne Blomstrøm
Damgade 12
5610 Assens
assens@home.dk
facebook.com/homeassens
Tlf. 64715070

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Aarup
Irisvænget 2
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Kontantpris 495.000
Ejerudgifter pr. md. 1.879
Udbetaling 25.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 2.258/1.894
Sag: 911-01242 Tlf: 64715070

Hyggeligt træhus på ugenert grund
Et hyggelig træhus beliggende på en stor
ugenert grund i roligt villakvarter med
godt naboskab og aktivt lokalsamfund.
Huset trænger især indvendig til en kær-
lig hånd til renovering af især køkken.

Haarby
Pilevej 17
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VILLA

Kontantpris 769.000
Ejerudgifter pr. md. 1.405
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.451/2.898
Sag: 911-01077 Tlf: 64715070

145 M2 VILLA I ROLIGT KVARTER
Villaen fremstår i rigtig pæn stand med
bl.a. lyst elementkøkken og lyst bad med
brus. Ejendommen fik etableret 1.sal og
dermed nyt tag i 1997. Der er i dag 4 bør-
neværelser samt soveværelse.

Glamsbjerg
Teglværksvej 27

160 KLASSISK VILLA MIDT I BYEN. MEGET VELHOLDT. NYT KØKKEN OG BAD.
Denne villa er den klassiske murerme-
stervilla opført i 1917. Beliggende på
en stille sidegade i midten af byen, er
der fred og ro, men stadig med gå af-
stand til alle byens bekvemmeligheder.

Huset er særdeles velholdt, og senest
er der etableret nyt køkken (2014) og
nyt bad på 1. salen (2011/12).
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Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 1.549
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.862/7.448
Sag: 911-01266 Tlf: 64715070

Ebberup
Ebberupvej 50
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Kontantpris 1.295.000
Ejerudgifter pr. md. 1.315
Udbetaling 65.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.778/4.854
Sag: 911-01258 Tlf: 64715070

RUMMELIG VILLA MED FULD KÆLDER
Rummelig bolig midt i byen med gåaf-
stand til alt, og et velfungerende værk-
sted som hænger naturligt sammen med
boligen. Indkørslen er rummelig og giver
let adgang til såvel carport og garage.

Assens - Egerup
Odensevej 105

KLASSISK STUEHUS MED MERE END 400 M2 BOLIG
400 m2 bolig og 9 værelser er det
plads til den store familie, ligesom de
fine længer giver plads til pladskræ-
vende hobbies eller erhvervsaktivite-
ter. Boligen: Det klassiske ydre med rø-

de sten, skiftertag og sprodsede vind-
uer danner rammen om en stor og
rummelig beboelse.
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Kontantpris 1.999.000
Ejerudgifter pr. md. 3.330
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.882/7.465
Sag: 911-01295 Tlf: 64715070

Assens
Rørsangervænget 12

166 M2 EETPLANSVILLA I BUNDEN AF LUKKET VÆNGE.
Boligen: Boligen ligger ugenert, og åb-
ner sig mod haven. De 3 stuer er de
mest markante rum, men den ene kan
omdannes til et eller to værelser efter

behov. Stuerne fremstår med trægulve
og udgang til terrassen.
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Kontantpris 1.565.000
Ejerudgifter pr. md. 1.765
Udbetaling 80.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.958/5.848
Sag: 911-01271 Tlf: 64715070

Glamsbjerg - Uglebjerg
Turupvej 118
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Kontantpris 1.998.000
Ejerudgifter pr. md. 1.509
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.878/7.461
Sag: 911-01304 Tlf: 64715070

265 M2 BOLIG MED 118 M2 GOD GARA-
GE/UDHUS
Nuværende ejer har renoveret boligen si-
den og 2005 og boligen fremstår således
tidssvarende. Med et stort køkkenalrum
som centrum i huset og med 5 børnevæ-
l l

Haarby
Strandbyvej 16

107 m2 kvalitetsbyggeri fra 2005 - udsigt til vand og mark
Arkitekttegnet bolig opført for nuvæ-
rende ejer i 2005. Overalt er ejendom-
men udført med anvendelse af kvali-
tetsmaterialer. Der er mulighed for at
anvendelse til både fritids- og helårs-

beboelse. Beliggende til åbne marker i
Strandby med kun 3 km til Hårby.
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Kontantpris 1.749.000
Ejerudgifter pr. md. 1.428
Udbetaling 90.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.765/6.526
Sag: 911-01285 Tlf: 64715070

Assens - Turup
Blangstrupvej 5
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Kontantpris 625.000
Ejerudgifter pr. md. 1.694
Udbetaling 35.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 2.804/2.355
Sag: 911-01296 Tlf: 64715070

IDYLLISK FYNSK BONDEHUS
Boligen med nyt stråtag. Indbegrebet af
fynsk bondehus idyl. Den store grund er
flot anlagt med stor indkørsel, plæner og
plads til køkkenhave og med en høj grad
af ugenerthed.

Assens
Fåborgvej 27
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Kontantpris 779.000
Ejerudgifter pr. md. 1.561
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.499/2.939
Sag: 911-01263 Tlf: 64715070

KLASSISK MURERMESTERVILLA FRA 1949
Ejendommen har været beboet af nuvæ-
rende ejer siden 1969 og huset har været
passet og plejet gennem årene og frem-
står således velholdt, men med mulighed
for at sætte sig eget præg.



44 Lok aLavisen assens Tirsdag 2. ok Tober 2018

Lokalkendskab er nøglen til en god hushandel!

EJBY-AARUP
v/ Arne Blomstrøm
Algade 8
5592 Ejby
ejby@home.dk
facebook.com/homeejby
Tlf. 64462010

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Arne Blomstrøm home Ejby - Aarup

Algade 8, 5592 Ejby
64 46 20 10, ejby@home.dk

Arne Blomstrøm home Assens

Damgade 12, 5610 Assens
64 71 50 70, assens@home.dk

Vi tager Storebæltsbroen
i brug for at finde købere
til jeres bolig

Jo mere priserne på boliger stiger i København, jo mere
stiger interessen for fynske ejendomme. Denne tendens vil
vi gerne udnytte til fordel for vores sælgere på hele Vestfyn.

Derfor er vi at finde på Bolig Mad Design-messen i Forum
19. - 21. oktober, hvor man - ud over spændende fynske
boliger - også kan blive opdateret inden for bl.a. bolig-
byggeri, renovering, mode og interiør.

Inden da har vi ført en massiv digital kampagne målrettet
børnefamilier, der bor alt for småt, og som gerne vil give
deres familie frisk luft og plads - masser af plads.

Hos Arne Blomstrøm har vi over 30 års erfaring med
at sælge huse på Vestfyn. En klar fordel, når man skal
sælge sit hus.

Kig forbi et af vores kontorer eller ring og få en snak med
en mægler og hør, hvad vi kan gøre for jer.

Der er dejligt på Vestfyn.
Det ved du, og det ved vi.

Skal din bolig med
til København?

Kontakt os senest den
10. oktober, så vi kan nå
at få din bolig med.

Er din bolig allerede til salg
hos os, kan du godt regne
med, at vi har den med.
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Kontantpris 995.000
Ejerudgifter pr. md. 1.783
Udbetaling 50.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.449/3.736
Sag: 901-02109 Tlf: 64462010

Tommerup
Skolevej 40

Solid villa med fleksibel planløsning
Centralt i Tommerup, tæt på skole,
indkøb og off. transport, ligger denne
flotte villa fra 1912. Her får man rigtig
meget hus for pengene, og der er gode
muligheder for at sætte sit eget præg.

NYHED
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Kontantpris 1.198.000
Ejerudgifter pr. md. 1.560
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.345/4.490
Sag: 901-02118 Tlf: 64462010

Vissenbjerg
Østergade 66

TÆT PÅ NATURSKØNNE OMRÅDER
Fredeligt beliggende i udkanten af Vissen-
bjerg finder I denne velholdte villa fra
1945 med god tilbygning fra 2004. Her
får I et lyst og venligt indrettet hus med
god plads til familien på fire personer.

NYHED
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Kontantpris 1.198.000
Ejerudgifter pr. md. 1.537
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.360/4.503
Sag: 901-02134 Tlf: 64462010

Vissenbjerg
Vestervang 7

Velholdt etplansvilla i fredeligt kvarter
Her udbydes en pæn og velholdt gulstens-
villa med en særdeles eftertragtet belig-
genhed nær skov og skønne naturområ-
der og samtidig centralt i Vissenbjerg.

NYHED
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Lokalkendskab er nøglen til en god hushandel!

EJBY-AARUP
v/ Arne Blomstrøm
Algade 8
5592 Ejby
ejby@home.dk
facebook.com/homeejby
Tlf. 64462010

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Aarup
Vestergade 12

CENTRALT BELIGGENDE VILLA MED STOR, MURET GARAGE PÅ 80 M2
Sjældent udbudt ejendom, der forener
den bynære beliggenhed med mulig-
heden for at udfolde sig i en stor, mur-
et dobbeltgarage med tilhørende
værksted. Villaen er opført i 1887 og

rummer 216 boligkvadratmeter og 80
kvadratmeter garage med hobbyværk-
sted. Løbende moderniseret. Alt i alt
en spændende og godt vedligeholdt
ejendom med mange muligheder.

NYHED
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Kontantpris 2.495.000
Ejerudgifter pr. md. 2.486
Udbetaling 125.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 11.050/9.287
Sag: 901-02126 Tlf: 64462010

SOLGT
Aarup
Kløvervænget 3+5
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På KUN 49 dage

Aarup
Ørsbjergvej 12
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Snerlevej 8

YDERST VELHOLDT VILLA MED HELT FANTASTISK BELIGGENHED
På et lukket vænge med åbne marker
og grønne områder lige på den anden
side af hækken ligger denne flotte og
moderne villa og venter på, at de nye

ejere skal lade sig betage af husets stil-
rene ydre, de fredelige omgivelser og
ikke mindst den lyse, nordiske, stil, der
præger indretningen.

NYHED
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Kontantpris 1.998.000
Ejerudgifter pr. md. 2.403
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.864/7.449
Sag: 901-02115 Tlf: 64462010

Aarup
Blommehaven 9

ANDELSBOLIG - 105 M2 OPFØRT I 2004 - BILLIG HUSLEJE - LAV VARMEUDGIFT
Dejlig 1-plans andelsbolig opført i
2004 i attraktivt, smukt og kuperet ter-
ræn i den sydøstlige del af Aarup - en
driftig handels- og stationsby med
mange indkøbsmuligheder og gode

transportmuligheder med bl.a. tog i
timedrift m.v. Fredeligt beliggende i
bunden af lukket vænge ud til grønt
område.

NYHED
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ANDELSBOLIG

Købspris 322.009
Mdl. boligydelse 4.800

Sag: 901-02094 Tlf: 64462010

SOLGT
v/ Aarup
Bankevejen 10
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Verninge
Irisvej 12

MODERNISRET BOLIG OG GOD GARAGE MED VÆRKSTEDSPLADS
Fredeligt beliggende villa i lukket
villakvarter med charmerende
gadekær og dejlige omgivelser.
Her bor man I den hyggelige by
Verninge, der byder på et godt

naboskab samt et aktivt foreningsliv.
Skolen finder I 900 m fra ejendom-
men, og den ligger på den rigtige side,
så børnene ikke skal krydse vejen.

NYHED
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Kontantpris 995.000
Ejerudgifter pr. md. 1.460
Udbetaling 50.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 4.468/3.753
Sag: 901-02084 Tlf: 64462010
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Af Anna Raabæk/ritzau fokus/

Hvor fremsynet skal man 
være, før det kan svare sig 
at lægge sparekronerne i en 
ejerbolig?

Ifølge boligøkonomisk 
ekspert hos Bolius Jørgen 
Munksgaard Rasmussen 
kan man hurtigt blive fle-
re hundredtusinder kroner 
fattigere, hvis ikke man har 
tænkt fremad med sin boli-
ginvestering.

- Hvis vi tager den teoreti-
ske situation, at du køber en 
ejerlejlighed til to millioner, 
og du sælger den igen efter to 
år til to millioner, så mister 
du et par hundredtusinder, 
som går til omkostninger. 

- Det er rundt regnet ot-
te-ti procent, der går til om-
kostninger. Så det skal boli-
gen gerne være steget. 

Hvis man har afdraget på 
boligen i den mellemlig-
gende periode, kan det ikke 

Så lang bør tidshorisonten være når du køber bolig
Tænk fremad, når der skal investeres i fast ejendom. ellers kan en eventuel prisstigning 
blive ædt op af omkostningerne i forbindelse med køb af ejerbolig.

Overvej, om I kan se jer selv 
i boligen de kommende fem-
seks år. Ellers kan det blive 
en dyr fornøjelse at købe fast 
ejendom. Colourbox/Free

   

bolig

mærkes lige så meget. Men 
hvis boligen ikke er steget, 
kommer man til at tabe på 
sin bolighandel på grund af 
alle omkostningerne.

- Tommelfingerreglen for, 
hvor længe man skal bo i 

en ejerlejlighed, er fem-seks 
år. Det gælder, hvis du sat-
ser på, at priserne stiger med 
1,5 procent om året. Og det 
er måske meget realistisk på 
langt sigt, vurderer Jørgen 
Munksgaard Rasmussen.

Også Thomas Boe, som 
er køberrådgiver hos Købs-
mæglerne, lægger vægt på, 
at omkostningerne ved bo-
ligkøb kan stå i vejen for en 
fortjeneste ved et salg, hvis 
man har en kort tidshori-

sont.
Omkostningerne dæk-

ker over alt fra rådgiver, til-
standsrapport og ejerskifte-
forsikring til eventuel dob-
belt husleje i begyndelsen.

Derudover er der en række 
omkostninger ved salg af bo-
ligen, som ifølge Thomas Boe 
faktisk ofte er de højeste.

- Hvis man kun kan se for 
sig, at man kan bo i boligen i 
tre år, så kan det godt være, at 
den fortjeneste, der ville være 
ved at sælge boligen, er ble-
vet ædt op, siger køberrådgi-
ver Thomas Boe.

Hos Købsmæglerne råder 

de til, at man som køber har 
en tidshorisont på fire-seks 
år, før omkostningerne er 
hentet ind af markedet.

Den tommelfingerregel 
har ikke været gældende de 
seneste par år, hvor priserne 
er steget så meget, at det har 
kunnet svare sig at have en 
kortere tidshorisont. 

Men det mener Thomas 
Boe ikke, man på samme 
måde skal regne med frem-
adrettet. 

Markedet tøver en anelse i 
øjeblikket, og ingen af de to 
boligeksperter tror på, at de 
kommende år kan byde på 
de samme historiske stignin-
ger.

- Det, der kan være en god 
idé at kigge efter, er et hus, 
man kan vokse i. Kig efter, 
om der er mulighed for må-
ske at bygge til eller bygge 
om, råder Thomas Boe.

/ritzau fokus/

Skal vi lave jeres næste projekt?

Vi udfører alt indenfor tømrer- og
snedkerarbejde, og står også gerne

for totalenterprisen.

Med eget snedkerværksted kan vi
udføre specialopgaver af enhver art.

Ring til Jens Jakobsen
- Tlf. 2033 8688

Skelvænget 9 - 5610 Assens
www.toemrerjakobsen.dk

Kontakt Peter og Johnni
for et uforpligtende tilbud

Østergade 89 ∙ Assens ∙ Tlf. 6471 1872 / 4041 4548

Din lokale malermester

Alt mAlerArbejde
udføres

• Malerarbejde
• Spartelarbejde
• Tapet, filt og glasvæv
• Dekorationer
• Facademaling

• Rengøring
• Råd og vejledning
• Sprøjtemaling
• Epoxymaling

F Efte

7010 1005 - 5683 Haarby - www.ahs.dk

Spørg fagmanden - din lokale ekspert!Salg og reparation af hårde hvidevarer
Reparation af:
Vaskemaskiner - opvaskemaskiner - køleskabe -
Komfur/emhætter - ovne - kogezoner - fryseskabe

Salg af: Miele - Bosch - Siemens - Witt - Thermex
Op til 4 års garanti
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Af Bettine Romme Andersen/ritzau 
fokus/

Efteråret og vinteren plejer 
at være et godt tidspunkt at 
købe en ny fladskærm, hvis 
man samtidig vil have den 
seneste model.

For så er priserne faldet 
meget i forhold til introduk-
tionsprisen fra foråret, hvor 

producenterne plejer at in-
troducere deres nye topmo-
deller.

Men i år har flad-
skærmsmarkedet været lidt 
anderledes, fortæller Ras-
mus Larsen, der er redaktør 
på flatpanels.dk.

- Tv-året 2018 har været 
lidt specielt på grund af VM 

Spar mange  
tusind kroner  
på fladskærmen

Til Black Friday i november 
og til januarudsalget, der kan 
man gøre nogle gode køb, 
vurderer to eksperter. SØren 
Bidstrup/Ritzau Scanpix

i fodbold. Det har betydet, 
at producenterne har ladet 
sidste års modeller udgå se-
nere, hvorfor de nye model-
ler først er begyndt at falde i 
pris nu her. Priserne skal nok 
falde til efteråret og vinter, 
men hvor meget, er svært at 
vurdere på nuværende tids-
punkt, siger han.

Hos Forbrugerrådet Tænk 
har man også bemærket en 
lidt anderledes prisudvik-
ling end andre år, siger Mik-
kel William Nielsen, projekt-
leder for Test og Analyse.

- Vi lagde også mærke til, 
at nogle af 2017-modellerne 
blev lidt længere på marke-
det, end de plejer. Og det var 
særligt nogle af de lidt dy-
re modeller - de her OLED-
skærme - der var på tilbud 
helt frem til august, siger han.

Derfor skal man nok 
først regne med, at de rig-
tigt mærkbare prisfald på 
2018-fladskærmene kom-

mer omkring Black Friday i 
november eller til januarud-
salget, siger Mikkel William 
Nielsen.

Rasmus Larsen fra flatpa-
nels.dk peger på, at det sær-
ligt er OLED-skærmene, man 
vil kunne få meget ud af at 
vente med at købe.

- Det er særligt på tv-skær-
me baseret på den nye OLED-
teknologi, at vi i de seneste år 
har set store prisfald. Det er 
godt nyt for forbrugerne, for 
OLED-tv giver på nuværende 
tidspunkt den bedste billed-
kvalitet og har et meget højt 
bundniveau uanset produ-
cent, siger han.

Det mest økonomiske tids-
punkt at købe på er nok, lige 
inden de ny modeller kom-
mer - altså tidligt forår - men 
så går man også glip af den 
nyeste udvikling, påpeger 
Rasmus Larsen.

- Der er typisk rigtig gode 
priser under Black Friday og 
under januarudsalget, men 
det er i foråret, hvor sidste 
års modeller skal tømmes fra 
lagrene, at de største rabatter 
opnås, siger han.

/ritzau fokus/

ved Ib Clausen
Nørregade 56 - 5620 Glamsbjerg
Tlf. 21 68 78 11

I.C.
Boliginteriør

Møbelpolstring
Gardiner

Stærmosevej 15 - 5683 Haarby Tlf. 64 73 30 13
www.renenielsenaps.dk Mobil 20 45 04 48Følg os på facebookStærmose

Vi klarer alt tømrer-, snedker- og glarmesterarbejde

Tømrermester René Nielsen ApS

Alt indenfor
rengøring samt

udlejning af 6 tons
gravemaskine

m. fører

anlægsarbejde,
dræn, nedbrydning
og træfældning

SMR

Alt i
malerarbejde

både ude og inde!

Ring for et
uforpligtende tilbud
til Henrik Nielsen,
tlf. 3049 1301

MALERFIRMAET
boligkomplet

Odensevej 19, 5610 Assens
Henrik Nielsen Tlf. 30 49 13 01

www.boligkomplet.dk

Garant Odense C
Middelfartvej 3, 5000 Odense C
66 12 63 10, www.garant.nu
Garant Odense SØ
Blangstedgårdsvej 3, 5220 Odense SØ
66 12 63 10, www.garant.nu

Gulv- og
gardinbussen

Book uforpligtende hjemmebesøg
på www.garant.nu

Håndværksmæssig
kvalitet siden 1976

HAARBYTÆPPE-&GULVCENTER
Stærmosevej 28 · 5683 Haarby · Tlf. 2140 9760 · moebelvaerkstedet@msn.com

NYT GULVTÆPPE...
Hos os får du professionel vejledning og selvfølgelig er
det MESTER selv som klarer pålægning og montering.
Jeg har over 50 års erfaring med tæpper og ompolstring
og kommer gerne ud til dig og måler op og giver et
uforpligtigende tilbud.

Professionel møbelpolstring
og ombetrækning

udføres omhyggeligt
på eget værksted

• Af såvel gamle
som nye møbler

• Stort udvalg i møbelstoffer

• Få et uforbindende tilbud

Nye låger
– monteret på 1 dag

Skift kun låger, skuffer,
evt. bordplade og...
dit køkken bliver som
nyt med låger efter mål!

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERINGOK

T: 3070 7870T: 2988 7870

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SE MERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!
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Assens
Ejendomsmægler MDE René

Borgstrøm
Trainee

Lars
Pilekær
Indehaver

Søren
Aksglæde
Indehaver

Regina
Lemmicke
Ejendomsmægler

Assens

Østergade 45
5610 Assens
64713150

En del af byens liv

MEST SÆLGENDE
MÆGLERBUTIK I 5610 ASSENS
EDC Assens er stolte af at være nr. 1 i 5610 Assens.
Vi hviler ikke på laurbærrene, men vi arbejder engageret
og professionelt for at sælge alle vores boliger.

Går du i salgstanker? Så kontakt EDC Assens, for en gratis
og uforpligtende salgsvurdering af din bolig!

Kilde: boligsiden.dk – find mægler – Adresse i området pr. 28.09.18

5610 Assens
Fåborgvej 45
Huset, der er opført 1950,er på
118 helt usædvanligt indbydende
kvadratmeter samt 73 m2 god
kælder, der fordeler sig på en en-
tre med smuk trappe til boligens
1.sal. Stort lyst køkkenalrum fra
2011 med udgang til både en
overdækket terrasse og en helt
fantastisk, højtbeliggende terrasse
bag huset, hvor udsigten er til den
skønne have, hvor trætoppene af-
grænser blikket bag den dobbelte
garage. Næsten alle vinduer i
stueplan er skiftet i 2011.

D

Pris 1.375.000
Udb. 70.000
Ejerudg. 1.710
Brt./Nt. 6.072/5.105

Grund 864 m2
Bolig/kld. 118/73 m2
Rum/vær. 5/3
Opført 1950

Sag 56102042
Kontakt 64713150

ÅBENT HUS
Med tilmelding
lørdag d. 06/10
kl. 13.00 til 16.00

5610 Assens
Kaslundvej 10
Stråtækt idyl på 307 kvm. Indh:
entré, et køkkenalrum, hyggelig
stue, yderligere en opholdsstue,
bryggers, to disponible rum, ba-
deværelse, to værelser. 1. sal gjort
klar til badeværrelse og renoveret,
så etagen står klar med gipsvæg-
ge og lofter. Grund på 25.000
kvm. 2 udhusbygninger på 159 og
242 kvm. Selvforsynende, med
egen vindmølle, som i 2015 gav
en ekstra indtægt på ca. kr.
320.000,-.

D

Pris 2.995.000
Udb. 150.000
Ejerudg. 2.066
Brt./Nt. 13.121/11.160

Grund 25.000 m2
Bolig 195 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 1800

Sag 56101646
Kontakt 64713150

2,5 HEKTAR
ÅBENT HUS

Med tilmelding
lørdag d. 06/10
kl. 10.00 til 13.00

5610 Assens
Kindhestegade 8
Ejendommen her er en unik mulighed at bo i (ualmindeligt) skønne omgi-
velser og drive virksomhed fra samme - centrale - adresse. 226 kvm, som
fordeler sig på tre plan og et dejligt køkken, en lys spise- og opholdsstue
med flotte parketgulve og stort glasparti ud mod den fine gårdhave, ba-
deværelse og 4 rummelige værelser - et med udsigt mod Lillebælt, synli-
ge hanebånd og et klædeligt lysindfald. Lyst og præsentabelt butiksloka-
le. 53 kvm anneks og stor højloftet lagerhal på 95 kvm med stålspær.

D

Pris 1.950.000
Udb. 100.000
Ejerudg. 2.603
Brt./Nt. 8.592/7.226
Grund 711 m2
Bolig/kld. 332/77 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1850
Sag 56102032
Kontakt 64713150

NYHED
ÅBENT HUS
Med tilmelding
lørdag d. 06/10
kl. 13.00 til 16.00

5610 Assens
Damgade 33
En god investering og et skønt hjem. Hovedhus på 218 kvm med entré,
køkkenalrum og stue, toilet og kontor og på førstesal repos, multirum, ba-
deværelse og tre værelser. Kælder med boligstatus køkken, badeværelse
og to værelser. 318 kvm i et kompleks med fire lejligheder, alle med en-
tré, spisekøkken, stue, badeværelse og to værelser. Til hver lejlighed 5
kvm udhus. Dejligt gårdmiljø. Grund på 635 kvm med parkering og min-
dre have. Dejligt byliv og miljø - masser af naturskønne områder på eg-
nen.

D

Pris 3.695.000
Udb. 185.000
Ejerudg. 4.140
Brt./Nt. 16.221/13.643
Grund 635 m2
Bolig/kld. 476/60 m2
Rum/vær. 7/6
Opført/omb. 1750/1991
Sag 56101930
Kontakt 64713150

NY PRIS
ÅBENT HUS
Med tilmelding
lørdag d. 06/10
kl. 13.00 til 16.00
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Assens
Ejendomsmægler MDE René

Borgstrøm
Trainee

Lars
Pilekær
Indehaver

Søren
Aksglæde
Indehaver

Regina
Lemmicke
Ejendomsmægler

Assens

Østergade 45
5610 Assens
64713150

En del af byens liv

Vær med, når vi holder landsdækkende åbent hus med tilmelding den
6.-7. oktober.

Vælg en bolig på edc.dk og tilmeld dig direkte – eller kig ind i butikken.

Få noget ekstra ud af
din weekend

Åbent hus weekend

5620 Glamsbjerg
Turupvej 126
Boligarealet på de 146 m2 samt 20 m2 bryggers (registreret som udhus
på BBR) består af Pæn entre med trappe til 1. sal, stort lyst badeværelse
med kar og 2 håndvaske, pæn spise- og opholdsstue med tæppe og ud-
gang til stor udestue på 24 m2 med klinkegulv og udsigt til gårdspladsen
og haven. Fra entreen er der endvidere adgang til stort og funktionelt spi-
sekøkken med god spiseplads. Fra køkkenet er der adgang til soveværel-
se, som tidligere har været en del af stuen, hvilket nemt kan reetableres.
Fra køkkenet er der endvidere adgang til husets store bryggers med klin-
kegulv, håndvask og mulighed for vaskefaciliteter.

F

Pris 795.000
Udb. 40.000
Ejerudg. 1.496
Brt./Nt. 3.547/2.981
Grund 2.358 m2
Bolig/kld. 146/9 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1927/1992
Sag 56102101
Kontakt 64713150

NYHED
ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 07/10
kl. 10.00 til 13.00

5620 Glamsbjerg
Koppenbjergvej 9
Idyllisk bindingsværkhus på 130
ret nutidige kvm. Fin entré, nyere
køkken, to store stuer (mulighed
for ekstra værelser), viktualierum,
nyere badeværelse og to fine væ-
relser. Lyst og indbydende, synli-
ge bjælker, hvide lofter og smuk-
ke gulve. Naturskøn beliggenhed
på stille vej - men tæt på byens
muligheder. 10 minutter til ind-
køb, skole og fritid. Udhus på 50
kvm - mange gode anvendelses-
muligheder. Velholdt ejendom -
bindingsværk og stråtag.

Pris 950.000
Udb. 50.000
Ejerudg. 1.253
Brt./Nt. 4.237/3.539

Grund 2.289 m2
Bolig 130 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 1777

Sag 56102047
Kontakt 64713150

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 07/10
kl. 10.00 til 13.00

5620 Glamsbjerg
Rønnevej 7
På stille vej i Glamsbjerg by og på
1000 m2 dejlig grund sælges den-
ne velholdte ejendom i 2 plan
med samlet boligareal på 165 m2
samt 26 m2 isoleret værksteds-
rum. - Flot energimærke C og fin
tilstandsrapport. Boligen består af
pæn entre med trappe til 1. sal,
køkken med klinkegulv og plads
til en lille spiseplads og hvor der
fra køkken er nedgang til mindre
viktualiekælder med kælder,
hvor centralstøvesugeren er pla-
ceret.

C

Pris 1.395.000
Udb. 70.000
Ejerudg. 1.473
Brt./Nt. 6.294/5.268

Grund 1.000 m2
Bolig/kld. 165/8 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1952/1998

Sag 56101969
Kontakt 64713150

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 07/10
kl. 10.00 til 13.00

5560 Aarup
Hjerupvej 40
Bindingsværksejendom på 123 kvm - smukt placeret med Billeskov i ryg-
gen og toppede brosten på gårdspladsen. Indenfor er der entré og bryg-
gers, et lyst køkkenalrum, opholdsstue med brændeovn og udgang til ter-
rasse, badeværelse og 3 værelser - det ene ikke renoveret - men alt sam-
men lyst og indbydende! Grund på 1446. Kun 10 minutter til skole, ind-
køb og hverdagens øvrige behov. Længe på 63 kvm indrettet som udhus.
Dobbeltgarage på 52 kvm. Nyere oliefyr og stråtag fra 2000 - lav varme-
udgift!

D

Pris 895.000
Udb. 45.000
Ejerudg. 2.215
Brt./Nt. 3.976/3.341
Grund 1.446 m2
Bolig 123 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1767/1995
Sag 56101798
Kontakt 64713150

NY PRIS
ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 07/10
kl. 10.00 til 13.00
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bolig

Af Morten Steiniche/ritzau fokus/

Det næste skybrud kommer 
på et eller andet tidspunkt. 
Så det kan godt betale sig al-
lerede nu at gå i gang med 
at klimasikre boligen, så du 
undgår problemer med de 
ofte ødelæggende vandmas-
ser.

Det fortæller Tue Paturs-
son, fagekspert i byggetek-
nik og klimasikring hos Boli-
us, Boligejernes Videncenter. 

- Vand er i denne sammen-
hæng et djævelens værk, der 
kan forårsage store skader på 
boligen og føre til problemer 
med blandt andet skimmel-
svamp. Vand skal tages me-
get alvorligt, siger han. 

1) Taget 
Start med at foretage en vi-
suel inspektion af huset. Van-
det skal kunne løbe ned ad 

tagfladen og ikke sive ind i 
huset nogen steder.

Hold øje med tagvinduer, 
ventilationshætter og andet, 
der stikker op. Er der noget, 
der sidder løst, er der noget, 
der kan blafre?

Er der løse tagsten, som 
vandet kan løbe ind under? 
Sidder alle løsdele, som de 
skal, eller er de møre?

Hvis huset er stort, og du 
ikke har et godt nok udsyn, 
så tag en kikkert til hjælp. 

- Hvis du får mistanke om 
noget, så find en stige frem 
og se, om du kan løse pro-
blemet. Og hvis du er usikker 
eller i tvivl, så få fat i en tag-
mand, siger Tue Patursson. 

2) Tagrenden 
Tagrenden skal først og frem-
mest være rengjort, og den 
skal have det rigtige fald. 

- Det kan du teste ved at hæl-
de en kande vand i tagren-
den i den ende, der er længst 

væk fra nedløbet. Hvis van-
det ikke løber til nedløbet, 
er der et forkert fald i tagren-
den. Det bør udbedres, siger 
Tue Patursson. 

Tjek også, om regnvands-
brønden ved nedløbet er ren, 
at den er uden blade og an-
det skidt og uden revner. 

3) Facaden 
Tag et grundigt kig på fa-
caden. Hvordan ser det ud 
ved vinduer og døre? Er de i 
god stand, eller er træværket 
mørt? Er furerne rundt om 
vinduerne intakte?

Se også efter, om der er 
murstensrevner, som vandet 
kan trænge ind i. Kommer 
der vand ind i muren, kan 
det ende med frostspræng-
ninger, når frosten kommer.

Sådan beskytter du boligen mod vandmasserne
Der faldt i alt 849 millimeter 
nedbør i Danmark i 2017. 
Dermed havnede året på 
tiendepladsen over de vådeste 
år, siden DMI begyndte at 
registrere regnvejrsmålinger 
i 1874. Ifølge DMI er den årlige 
mængde nedbør i Danmark 
steget med omkring 100 
millimeter siden 1870’erne. 
Sonny Munk Carlsen/Arkiv/
Ritzau Scanpix

- Selv mindre revner er vig-
tige at holde øje med, fortæl-
ler Tue Patursson. 

Kig også efter, om gavltre-
kanten, som typisk er af træ, 
er i god stand. 

4) Kælderen 
Kælderskakte og lyskasser 
skal have en rist i bunden, 
så vandet kan komme væk. 
Husk også at se efter, om 
de er fyldt op med blade og 
snavs, der gør, at vandet vil 
hobe sig op.

- Tag risten af, og smid en 
spand vand ned for at se, om 
der er frit løb, råder Tue Pa-
tursson. 

5) Terrænet rundt om bo-
ligen 
Vandmasserne skal helst lø-

be væk fra huset, ellers er der 
noget galt. Det vil du opdage, 
når det har regnet, og du kan 
se, hvor vandpytterne ligger.
- Måske er det en mindre 
operation med lidt jord, der 
skal fjernes. Men det er ikke 
noget, du skal vente med at 
finde ud af, til få timer før 
skybruddet kommer, siger 
Tue Patursson. 

6) Terrassen 
Det er vigtigt, at der er et godt 
fald på terrassen, så vandet 
ikke bliver liggende eller lø-
ber mod huset.
- Du kan overveje at tage et 
par fliser op og i stedet sætte 
et par planter ned, så vandet 
kan trænge i undergrunden, 
siger fageksperten. 

7) Flyt ting fra kælderen 
Endelig bør du også overve-
je, hvad du opbevarer i kæl-
deren.

- Flyt de ting væk fra kælde-
ren, som er meget vigtige for 
dig, eller sæt dem på en reol.

/ritzau fokus/

Jeg har netop
solgt denne bolig

Skal jeg også sælge
for dig?

SOLGT
Liljevænget 23
5492 Vissenbjerg

Danbolig Assens
Østergade 18, Assens

Ring 70 15 71 71

CamillaSkovsendeMadsen
Ejendomsmægler & Køberrådgiver
Direkte: 61 14 58 68
camilla.madsen@danbolig.dk

Dit lokale tømrerfirma

# Vi løser alle opgaver
indenfor tømrer- og
snedkerarbejde

# Mange års erfaring

# Mestrene løser
opgaven selv

# Stort lokal kendskab

# Kundekontakt og tillid
er en mærkesag

LARS PEDER LARSEN TLF. 40 30 89 59
BENNY JOHANSEN TLF. 42 64 60 1064711609

www.pallejohansen.dk

Aut. kloakmester

● Alt i forefaldende malerarbejde ude/inde.
● Vi følger med tiden og giver gode råd og vejledning

til et moderne udseende.
● Ring for et uforpligtende tilbud......

Sortebrovej 18 • 5690 Tommerup • Mobil 2016 2187 • www.dingodemaler.dk • kontor@dingodemaler.dk

MALERMESTER ANITA KRÜGER
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Nybolig Palle Jensen, Tommerup - Vi kan sælge din bolig! Ring 6476 1231

Peter Schultz Jensen
Indehaver og ejendomsmægl., MDE
Mobil 4076 3391

Claus Brodersen
Ejendomsmægler, MDE
Mobil 2487 4475

Thomas Moesgaard
Ejendomsmægler, MDE
Mobil 2384 2002

Nybolig
Palle Jensen, Tommerup
Tommerup: Tallerupvej 45 ·· ·5690@nybolig.dk · tlf. 64761231

TOMMERUP - Stenløkkevej 20

Solgt på køberkartotek

Huset henvender sig typisk til den unge børnefamilie/senioren som ønsker
at bo centralt og have mulighed for, at sætte sit eget præg på den fremtidige
bolig. Sag: 32618

Bolig m² 124

Stue/vær 1/3

Grund 772

Opført 1981

Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.857
Udbetaling: 60.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 5.313/4.440

SOLGT
TOMMERUP - Østerbro 6

NYHED

Boligen Indeholder. Entre, badeværelse, opholdsstue,
dejligt lyst køkken med spiseplads hvorfra der også er
opgang til 1. sal. 1. sal er med repos, soveværelse samt

2 børneværelser. Kælderen fremstår rigtig god, her fin-
der man ejendommens badeværelse nr. 2, vaskehus
samt godt disp. rum. Sag: 32633

m² 103/67

Stue/vær 1/3

Grund 1.525

Opført 1913

Kontantpris: 1.995.000
Ejerudgift pr. md: 1.859
Udbetaling: 100.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 8.819/7.372

TOMMERUP - Bjelkevej 11

Spændende ejendom, attraktivt beliggende i Tommerup St. med nem ad-
gang til alle dagligdagens fornødenheder som skole, institutioner, indkøbs-
muligheder, tog, svømmehal Sag: 34319

Bolig m² 136

Stue/vær 1/6

Grund 552

Opført 1905

Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.414
Udbetaling: 60.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 5.302/4.431

BRYLLE - Mejsevænget 2

På hyggelig hjørnegrund i Brylle ligger denne velholdte ejendom. Brylle by by-
der på alt hvad boligejeren kan ønske sig. Herunder børnepasning, skole, of-
fentlig transport og indkøb. Sag: 32482

Bolig m² 106

Stue/vær 1/3

Grund 767

Opført 1974/1976

Kontantpris: 895.000
Ejerudgift pr. md: 1.697
Udbetaling: 45.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 4.053/3.376

VISSENBJERG - Roldvej 53

NY PRIS

På Roldvej i Vissenbjerg, i landlige omgivelser finder du denne hyggelige
ejendom. Ejendommen byder på 113 m2 bolig fordelt på stueplan og 1.sal.
Fra stuen er der udkig til skovområde og marker. Sag: 32574

m² 113/6

Stue/vær 2/3

Grund 4.401

Opført 1928

Kontantpris: 495.000
Ejerudgift pr. md: 1.690
Udbetaling: 25.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.239/1.868

TOMMERUP - Buchwaldsvej 22

NYHED

Huset fremstår med solide udvendige rammer, hvor der
er mulighed for at sætte sit eget præg indvendig. Fra
ejendommens placering i Tommerup St. er skole, børne-

have, indkøb og natur indenfor gåafstand. Tommerups
idræts - og kulturcenter, Fyrtårnet, ligger ligeledes inden-
for kort afstand. Sag: 32647

m² 137/80

Stue/vær 2/3

Grund 3.335

Opført 1947

Kontantpris: 1.095.000
Ejerudgift pr. md: 2.780
Udbetaling: 55.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 4.884/4.081

”De gav os tryg-
hed igennem
hele salgs for-
løbet".

"Vi er blevet godt orienteret
igennem hele salgsforløbet, vi
var glade for den tætte kontakt
undervejs og trygge ved at have
Nybolig Palle Jensen, Tomme-
rup til at sælge vores hus. Vi vil
klart anbefale andre der ønsker
et salg at kontakte Nybolig Pal-
le Jensen. "

Lokky Jørgensen, sælger
af Gyvelvænget 29

”Jeg havde et
helt igennem
positivt forløb
med Thomas og
hele teamet ved
Nybolig
Palle Jensen

"Jeg fik god information og de
udviste stor troværdighed og
professionalisme. Jeg kan klart
anbefale andre Nybolig Palle
Jensen i Tommerup"

Heidi West, sælger
af Vissenbjergvej 13
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Biltest
Jens Eilertsen 
jei@ugeavisen.dk

sUV: Denne uges test begyn-
der med et lille gys - og ik-
ke af den gode slags. Jeg ser 
nemlig, at jeg skal ud at køre 
en SUV med benzinmotor, 
automatgear og firehjuls-
træk - og den kombi plejer 
at sende mit benzinkort på 
overarbejde.

Men så galt går det ikke, for 
jeg kører 13,6 km/l i Mitsub-
ishi Eclipse Cross 1.5T Invite+ 
Aut 4WD. Mere må man ik-
ke forvente, når der ligger en 
163 hk motor under hjelmen.

Der kan kun vælges en mo-
tor til Eclipse Cross, og det er 
naturligvis fattigt, når denne 
bil skal konkurrere med top-
sælgere som Nissan Qashqai, 
som Eclipse jo er i familie 
med, efter Nissan-Renault al-
liancen har købt Mitsubishi.

Men når det er sagt, skal jeg 
lige godt love for, at Mitsub-
ishi-motoren er leverings-
dygtig i underholdning. Den 
gør Eclipse Cross særdeles le-
vende. Den er hurtigt ude af 
startklodserne - der er virke-
lig liv i denne japaner.

Samtidig er motoren kul-
tiveret og meget støjsvag, og 
havde der været en dieselva-
riant - sådan som der bør væ-
re - så havde jeg nok allige-
vel anbefalet køberne at væl-
ge den underholdende ben-
ziner. Den er altså virkelig 
en oplevelse, selv med Eco-
funktionen aktiveret.

spring på 40.000
Eclipse Cross er en meget in-
teressant bil med en begyn-
derpris på 283.880 kroner, 
og før man nu dømmer den 
ude, fordi basisversionen er 
godt 40.000 kroner dyrere 
end billigste Nissan Qashqai, 
er det værd at bemærke, at 
Mitsubishi lægger ud med 
163 hk. I billigste Qashqai er 
der 115 hk. Der er en verden 
til forskel.

Billigste Eclipse Cross har 
naturligvis nødbremse og la-
ne departure warning, mørk-
tonede ruder bag, aircondi-
tion og fire el-ruder. Der er 
ikke tale om et svimlende 
højt udstyrsniveau, og de 
fleste vælger nok Invite+ til 
306.000 kroner.

Testbilen har højeste ud-
styrsniveau med blandt an-
det panoramatag og alt, hvad 
hjertet begærer (lige bortset 
fra frontkamera). Med auto-
matik og 4WD er prisen lige 
under 400.000 kroner - uden 
slipper man med 343.957 
kroner.

Automatkassen har jeg 
vanskeligt ved at blive klog 
på. Det er en trinløs CVT-
gearkasse, men Mitsubishi 
har i Sport-mode indlagt ot-
te kunstige skift, så den føles 

Stor skønhed fra Mitsubishi
Vi prøver Mitsubishi eclipse Cross 1.5T intense+ 4Wd aut til 398.975 kroner.

   

MoTor

som en almindelig kasse. Det 
gør, at kassen ikke er så hy-
sterisk, som jeg tidligere har 
oplevet den slags.

CVT koster 25.000 kroner 
og det fine er, at den kun får 
forbrugsopgivelsen til at fal-
de fra 15,2 til 14,9 km/l. Da 

der følger en adaptiv fartpi-
lot med, er det vanskeligt ik-
ke at anbefale CVT-kassen.

Firehjulstrækket fordeler 
selv kræfterne mellem hju-
lene, og det læser hele tiden 
forholdene og forsøger også 
at læse føreren, så der er den 

optimale kraftfordeling.

Flot
Eclipse Cross er en flot bil, 
og Mitsubishi vover noget 
med den skrånende front og 
skrånende to-delte bagrude. 
Den ligner lidt en højbenet 

coupé.
Indedøre er det hele mere 

konservativt, når vi lige ser 
bort fra, at man også kan bru-
ge en touchpad til at betjene 
skærmen og således slipper 
for fedtede fingre. Touchp-
ad'en er brugbar - når man 

lige har vænnet sig til den.
Der er masser af underme-

nuer i skærmen, som man li-
ge skal finde, men man glæ-
der sig over Apple Carplay og 
talestyring.

Men kontakterne er alt-
så ikke så moderne som de 
ydre linjer, og det er ikke op-
timalt, at betjeningen af trip-
computeren og andre kon-
takter sidder bag rattet. Der 
mangler oplysninger i trip-
computeren, og gearvælge-
ren er af den gammeldags 
lårbensknogle-type. Bilen 
har head-up display, men på 
en plade og ikke i forruden.

På plussiden konstaterer 
jeg, at der over alt i kabinen 
er gode materialer.

God plads
Pladsen er langt over det for-
ventede både for og bag, og 
det er overraskende, fordi 
bagruden er skrå. Det er et 
plus, at bagsædet kan ryk-
kes 20 centimeter frem og at 
bagagepladsen således kan 
vokse med næsten 100 liter 
til 448 liter.

Der er dobbelt bund i ba-
gagerummet og det betyder, 
at vi får helt flad bund, når 
sæderyggene lægges ned og 
øverste bund vælges.

Stor ros til Mitsubishi for 
at give fem års garanti - men 
man skal altså holde sig in-
den for 100.000 kilometer.

Endnu mere ros skal der gi-
ves til bilens sikkerhed. Ved 
crashtesten opnåede den 97 
procent for voksensikker-
hed. Det gør den til klasse-
vinder.

Mitsubishi Eclipse Cross har lånt storebroder Outlanders platform. Foto: Jens Eilertsen

Mitsubishi Eclipse Cross er konkurrent til familiemedlemmet 
Nissan Qashqai. Foto: Jens Eilertsen

Til venstre den store gearvælger og til højre den smarte 
touchpad. Foto: Jens Eilertsen

Det er godt nok nogle store shiftpads, der er ved rattet. Foto: 
Jens Eilertsen

En vovet og velfungerende bagende. Foto: Jens Eilertsen
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Premiere
Jens Eilertsen 
jei@ugeavisen.dk

roadster: BMW er ved at væ-
re klar til at sætte den nye Z4 
i produktion.

Nyheden har elektrisk 
stofkaleche, og det giver dob-
belt så meget plads i bagage-
rummet. Nu er der 281 liter at 
gøre godt med. Kalechen åb-
nes på ti sekunder ved kørsel 
med op til 50 km/t.

Det bliver muligt at købe 
Z4 med tre benzinmotorer 
og otte trins Steptronic auto-
matik. BMW Z4 sDrive20i 

Ny Z4 med 
dobbelt så stort 
bagagerum
også det praktiske er der tænkt 
på i ny bMW-roadster.

Åbent hus
Jens Eilertsen 
jei@ugeavisen.dk

suV: Hyundai-forhandlerne 
slår dørene op i weekenden 
6. og 7. oktober for at vise den 
faceliftede Tuscon frem.

Bilen har en begynderpris 
på 254.995 kroner - og prisen 
kalder den danske importør 
for "uhørt skarp". Det er dog 
et faktum, at ingen bør væl-

ge billigste variant Life uden 
også at vælge Plus-pakken. 
For bare 15.000 kroner får 
køberne syv tommer touch-
skærm, Apple CarPlay, bak-
kamera, fartpilot, baksensor, 
automatisk klimaanlæg, var-
me i rat, varme i sæderne , køl 
i handskerum, vognbaneas-
sistent, nødbremse med fod-
gængergenkendelse, tagræ-
ling og andet.

Hvis man vælger Trend, 

vokser skærmen fra syv til 
otte tommer og navigation 
er med. Der er også elektrisk 
lændestøtte, regnsensor, kur-
velys, blind vinkelsensor og 
meget andet. Den er 20.000 
kroner dyrere end Life med 
Pluspakke.

Fire motorer
Hyundai Tuscon kan erhver-

ves med 1.6 liters benzin-
motor med 132 og 177 hk og 
med 1.6 liters diesel med 115 
og 136 hk. Der kan vælges syv 
trins dobbeltkoblingskasse 
og firehjulstræk til de kraf-
tigste motorer.

Den faceliftede SUV må 
trække op til 1900 kilo.

Tuscon har fået et løft
den faceliftede version Hyundais Tuscon præsenteres 
hos forhandlerne i weekenden 6. og 7. oktober.

Hyundai Tuscon har fået et facelift og præsenteres i weekenden 
6. og 7. oktober. Foto: Hyundai

BMW Z4 er betydeligt større end forgængeren. Foto: BMW

yder 197 hk, mens sDrive30i 
og sDrive40i leverer 258 og 
340 hk.

BMW lover, at karrosseri-
et er stivere, og at aerodyna-
mikken er forbedret, Sam-
men med en vægtfordeling 
på 50:50 giver det dynamiske 
køreegenskaber.

Z4 har BMWs nye Live Pro-
fessional Cockpit, der giver 
mulighed for individuel til-
pasning.

Den officielle verdenspre-
miere finder sted på motors-
howet i Paris i denne måned 
og lanceringen er henlagt til 
marts 2019.

Book værkstedstid online

Tjek vores onlinebooking på 
www.oeauto.dk, her kan du booke 
tid til de fl este værkstedsopgaver.

Vi er selvfølgelig stadig at træffe på 
telefonen eller på Nørre Alle 26.

Nørre Allé 26 · 5610 Assens
Tlf. 6471 1700
www.oeauto.dk

Østerhaabs Auto

Alt i autoreparation

Elmelund Auto
Haarbyvej ∙ Voldtofte ∙ 5620 Glamsbjerg
Tlf. 31 22 97 77 ∙ www.elmelundauto.dk

Bedre kørende

v/Kristian Vilsmark Olesen

T. 77 34 67 50 - M. 40 24 04 33
Prinsevej 1, 5631 Ebberup

www.vilsmark-autoservice.dk

❙ Dækskifte
❙ Pladearbejde
❙ Fejludlæsning
❙ Klargøring til syn
❙ Aircon service
❙ Service indenfor garanti
❙ Person og varebiler

ET SKRIDT LÆNGERE for dig og DIN BIL!

Scan og se filmen
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ONSDAG 3. OKTOBER
KULTURELT

7-22: Assens Bibliotek
14-17 med betjening).
7-22: Glamsbjerg Bibliotek
(14-17 med betjening).
7-22: Haarby Bibliotek
(15-17 med betjening).
7-22: Tommerup Bibliotek.
7-22: Vissenbjerg Bibliotek.

7-22: Aarup Bibliotek
(14-17 med betjening).
9-18: Assens Miniby, Ramsher-
red 52, Assens.
10-14: Hjemstavnsgården, 
Gummerup.
10-16: Terrariet, Vissenbjerg.
10-15: Danmarks FugleZoo, 
Tommerup.
11-14: Frederik Ernsts Have, 
Østergade 57, Assens.

11-14: 
Willemoesgaarden,Assens.
15-18: Mennesket og havnen, 
Toldbodhus, Assens.
16.30-17.30: Foredrag, Kultur-
miljøer i Fremtidens Assens, 
Toldbodhus, Assens.
16.45: Fyraft enskoncert ved 
akkordeonist Frode Andersen, 
Vissenbjerg kirke.
19: Filmstudiekredsaft en, Her-

rens Veje, Vor Frue Kirkes Hus.
19: Foredrag om medicin ved 
Kåre Sundmark, Industrien.
19: Foredrag Ret og Vrang, Valg-
meningheden Church of Love, 
Østergade 11D, Vissenbjerg.
AKTIVT

6-7: Glamsbjerg Svømmehal.
6-8 og 11-13 og 20-21.30: Ha-
arby Svømmehal.
9-11: Åbent værksted Assens 
Miniby, Ramsherred 52, Assens.
9-12: Åbent værksted, Friste-
det, Vissenbjerg, arr. Hobby-
klubben.
9.30-11: Glad motion, Aktivcen-
tret, Glamsbjerg.
9.30-11: 60+, Haarby Svøm-
mehal.
10-12: Datastue, Vestergade 4, 
Vissenbjerg.
12-15: Tommerup Svømmehal.
13.30-16.15: Aktivcentret, 
Glamsbjerg.
13.30: Nørkleklubben, Algade 
16, Haarby, arr. Røde Kors Ha-
arby.
13.30-16.30: Kortspil, håndar-
bejde og socialt samvær, Hol-
mely, Aarup, arr. Hobbyklubben.
14: Nørklerne og syersker, Røde 
Kors Butikken, Tommerup.
14: Minigolf, banen ved Vissen-
bjerg Idræts- og Kulturcenter.
16.30: Mandegymnastik, Aktiv-

centret, Glamsbjerg.
18.30-20.30: Glamsbjerg Svøm-
mehal.
19-21: Folkedans, Pilehave-
skolens gym.sal, arr.: Assens 
Folkedansere.
FILM

11 og 19.30: Racer and the 
Jailbird, Assens Bio.
19.30: Ditte & Louise, Biografen 
Glamsbjerg.
19.30: Den dag på stranden, 
Haarby Bio.
DIVERSE

10.15-15.15: Blodbussen holder 
ved SuperBrugen, Assens.
14-17: Lokalhistorisk Arkiv, Søn-
dergade 3A, Glamsbjerg.

TORSDAG 4. OKTOBER
KULTURELT

7-22: Assens Bibliotek
(14-18 med betjening).
7-22: Glamsbjerg Bibliotek.
7-22: Haarby Bibliotek
(14-16 med betjening).
7-22: Tommerup Bibliotek
(14-18 med betjening).
7-22: Vissenbjerg Bibliotek
(14-17 med betjening).
7-22: Aarup Bibliotek
(14-17 med betjening).
9-18: Assens Miniby, Ramsher-
red 52, Assens.

10-16: Terrariet, Vissenbjerg.
10-15: Danmarks FugleZoo, 
Tommerup.
11-14: Frederik Ernsts Have, 
Østergade 57, Assens.
13-17: Fernisering, Af Sporet, 
Fotograf Peter Fredskild , To-
baksgården.
14-16: Galleri Storm-kunst, 
Willemoesgade 2D, Assens.
17: Fernisering Charlotte Nie-
mann og Helle Birck Mikkelsen, 
Galleriet, Industrien, Aarup.
19: Hvor vild er din have? ved 
Gitte Holmstrup, Assens Bow-
lingcenters Selskabslokale, 
Korsvangscentret, Assens, arr.: 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening.
19-21: Jam med folkemusik, 
pop mm. Havnegrillen, Assens.
19.30: Bjørn Birkely ”I pilgrim-
mens fodspor”, Gamtoft e 
konfi rmandstue.
20: Christina Dahl Quartet, 
Tobaksgården.
AKTIVT

6-9: Tommerup Svømmehal.
9-11: Datastue, Strandgården, 
Haarby.
9-11: Motionscykling fra Aktiv-
centeret, Glamsbjerg, Ældre 
Sagen Vestfyn.
9.15: Ældremotion, Ryttersko-
len, Brylle, arr. Ældre Sagen 

LILLESKOV: Fredag 26. oktober 
klokken 18 er der jazzkoncert 
på Lilleskov Teglværk.

Det er Silvermoon Jazz-
band, der spiller. Det gør det 
lige eft er en omgang fl æske-

steg med rødkål, brune og 
hvide kartofl er og agurke-
salat.

Der er kun 80 billetter, så 
det er med at være vaks ved 
havelågen. /EXP

Jazz og fl æskesteg på 
 Lilleskov Teglværk

Silvermoon. PR foto

TOMMERUP ST.: Sangskriver og 
musiker Bjarne Lisby gæster 
kulturhuset Lilleskov Tegl-
værk mandag 29. oktober.

Der er fællesspisning af 
smørrebrød, inden Bjarne 
Lisby spiller og underholder. 

Og arrangementet slut-
ter med det lokale folkemu-
sik-orkester Valseværk, som 
vil spille til fællessang samt 
under holde med dansk mu-
sik.

Billetter kan købes fra tirs-
dag 2. oktober i Møbel- og 
Genbrugsladen, Lilleskovvej 
69, Tommerup St. i åbningsti-
den mandag klokken 9-11.30, 
torsdag 13-17, lørdag 10-13 og 
på Cafesøndag 14-17.

De 85 billetter sælges ind-
til torsdag 25. oktober./EXP

Bjarne Lisby 
spiller på 
teglværket

Alle tre musikere 
bor i Bretagne 
i Frankrig. Nu 
kommer de til 
Assens-området 
for at give koncert 
i Torøhuse. PR-foto

THORØ HUSE: Calum Stewart 
Trio er i Thorøhuse Forsam-
lingshus fredag den 12. okto-
ber.

Calum Stewart er en af de 
førende sækkepibespillere 
og fl øjtenister.

Med en kraft fuld og lyrisk 

spillestil har han rødder i tra-
ditionel musik fra det nordli-
ge Skotland, og hans unikke 
og distinkte spillestil er ud-
viklet gennem skotske, irske 
og bretonske traditioner.

Med i trioen er Gilles Le Bi-
got, guitar, og Yann Le Bozec 

på kontrabas. 
Koncerten er med spis-

ning. 125 kroner for en to-
retters menu. 125 kroner 
for koncert alene. Spisning 
klokken 18 og koncert klok-
ken 20. Billetter på tlf. 22 87 
10 53./EXP

Skotsk musik fra Bretagne

   

DET SKER

Restaurant Roulv

OktoberMenu
Forret

”HAVETSPERLE”
Hjemmerøget kammusling – Cremet Jordskokkesuppe

Hovedret
”STEAKEN”

Kornfodret filetsteak fra Uruguay – Kantareller – Kastanje – Grønkål – Æble / Estragon glace

Dessert
”DENSØDE”

Lun æbletærte - Vaniljeis

Ost
”OSTEPLANKEN”

3 Gode oste – Knækbrød – Abrikos – Nødder

2 retter 269,- / 3 retter 299,-
4 retter 329,-

Vinmenu kr. 65,- pr. glas (husets vin)

Strandgade 22 / 5610 Assens / Tlf. 6471 1089 / www.marcussens.dk Se flere spændende ophold, bla. weekendophold med levende musik og dans,
på www.ÆrøHotel.dk l Book ophold på tlf. 6253 2406 eller info@aeroehotel.dk

Ærø Hotel

Indendørs swimmingpool
(Åben maj til september)
Dejlig solterrasse
(m. 2 petanquebaner)
Lyse værelser

Elevator
Udlejning af nye cykler

Miniferie
3 dage

2 x morgenbuffet
2 x aftenmenu/buffet

FRA
1.295,-
pr. pers.

Cykelferie med det hele
3 dage
2 x aftenmenu/buffet
2 x morgenbuffet
1 dags cykelleje
m. fuld forplejning

FRA
1.495,-
pr. pers.

GRATIS FÆRGE TIL ÆRØ

BIL OG PASSAGERER t/r

inkl. i alle priser
Annoncekode: F38
(Benyttes ved bestilling)

* Weekendtillæg kr. 100,- pr. pers. pr. nat
Priser er pr. pers. ved 2 pers. i samme værelse

Mandag til torsdag
3 x aftenmenu/buffet
3 x morgenbuffet
Byvandring med lokalguide
Billet til Marstal Søfartsmuseum
Levende musik og dans onsdag

KUN
1.795,-
pr. person

Torsdag til søndag
3 x aftenmenu/buffet
3 x morgenbuffet
Guidet bustur Ærø rundt
Besøg i Bregninge kirke
1 x 3 retters menu inkl. husets
øl/vand/vin lørdag aften

KUN
1.945,-
pr. person

Oktober Særtilbud
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Vester Hæsinge: Forenin-
gen Kost og Kultur Midt Vest 
dækker både Assens og Fa-
aborg-Midtfyn kommuner, 
og det betyder, at flere af for-
eningens arrangementer og-
så ligger i begge kommuner.

Onsdag den 31. oktober 
inviterer foreningen til et 
foredrag med journalist og 
tv-korrespondent Simi Jan i 
den store sal i X-Huset i Ve-
ster Hæsinge.

Sami Jan, der er ansat på 
TV2, er kendt for at brænde 
for det stof, hun formidler. I 
sit foredrag vil hun give til-
hørerne de sidste nyheder 
fra verdens brændpunkter i 
Mellemøsten. Sami Jan vir-
ker altid autentisk, når hun 
beretter om de store kon-
flikter i verden, som hun of-
te selv står lige midt i med sin 

mikrofon.
Ved arrangementet, der 

begynder klokken 19, serve-
res der kaffe og kage.

Ikke-medlemmer af for-
eningen skal betale 225 kro-
ner for at høre foredraget, 
mens medlemmer kan slip-
pe med at trække 150 kroner 
op af pungen.

Tilmelding skal ske senest 
tirsdag den 16. oktober på te-
lefon 6017 1430 eller på mail 
til margrethe@kostogkultur-
midtvestfyn.dk /SP

Højfyn.
9.30: Stavgang, Vissenbjerg 
Hallerne, arr. Ældre Sagen 
Højfyn.
9.30: Motionscykling, Skole-
gade 3, Aarup, arr. Ældre Sagen 
Højfyn.
9.30-10.30: Seniorgymnastik, 
Arena Assens, arr.: Aktive Se-
niorer Assens.
12-16: Haarby Svømmehal.

13.30-16.15: Aktivcentret, 
Glamsbjerg.
18.30: Krolf, Aktivcentret, 
Glasmbjerg.
Film

10 og 19.30: A Ciambra, Aarup 
Bio.
19.30: Journal 64, Assens Bio.
19.30: Journal 64, Biografen 
Glamsbjerg.
19.30: Journal 64, Haarby Bio.

Diverse

10-13 og 17-19: Lokalarkivet As-
sens, Ramsherred 52, Assens.
10.30-12: Hygge-café for ældre 
i Vissenbjerg, Sognelokalerne, 
Vissenbjerg.
14-16: Lokalhistorisk Arkiv, 
Industrien, Aarup.
14-17: Åben rådgivning, Fami-
liehuset Satelit, Møllebakken 
22A, Tommerup.

14-17: Åben rådgivning, Fami-
liehuset, Willemoesgade 15A, 
Assens.
19.30: Anonyme Alkoholikere, 
Sundhedscenter, Assens.

FreDag 5. oktober
kulturelt

7-22: Assens Bibliotek 
(11-15 med betjening).
7-22: Glamsbjerg Bibliotek 

(10-13 med betjening).
7-22: Haarby Bibliotek.
7-22: Tommerup Bibliotek 
(10-13 med betjening).
7-22: Vissenbjerg Bibliotek 
(10-13 med betjening).
7-22: Aarup Bibliotek.
9-18: Assens Miniby, Ramsher-
red 52, Assens.
9.30: Morgensang, Køng kirke.
10-16: Terrariet, Vissenbjerg.

10-15: Danmarks FugleZoo, 
Tommerup.
11-14: Frederik Ernsts Have, 
Østergade 57, Assens.
11-17: Galleri Sulegaarden, 
Assens.
14-16: Galleri Storm-kunst, 
Willemoesgade 2D, Assens.
15.30-16.30: Bogcafé, Assens 
Bibliotek.
17: Børnehøstgudstjeneste, 

Assens: Når Dodo and the 
Dodos går på scenen, er det 
med præcis det samme or-
kester og i samme opstilling 
som dengang for over 30 år 
siden, hvor det hele startede. 
Det er Dodo Gad og Jens Rud 
på vokal, guitaristerne Steen 
Christiansen og Anders Val-
bro samt trommeslageren 
Lars Thorup.

Fredag 1. februar kl. 20.30 

kan de opleves på Tobaks-
gaarden i Assens som et led 
i deres akustiske tour ”Hvor 
Kom Vi Fra”, hvor man kan 
høre numre som ”Vågner 
i natten”, ”Sømand af ver-
den” og ”Pigen med det røde 
hår” leveret i en version uden 
strøm.

Der er entre til koncerten, 
og billetter købes på tobaks-
gaarden.dk. /EXP

Dodos uden strøm

tv2’s mellemøst-
korrespondent simi Jan holder 
foredrag i foreningen kost og 
kultur. arkivfoto: Yilmaz Polat

Journalist i verdens brændpunkter

Dodo and the Dodos giver en akustisk koncert på tobaksgaarden 
til februar. Foto: miklos szabo
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Centralt på Fyn
– tæt ved afkørsel 53

AKTIV FRITID FOR HELE FAMILIEN?
- Lad os mødes i Fyrtårn Tommerup
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Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dkf å dk

Man. 08.00-09.30 Åbent for alle & aquatræning (puls/styrke)
14.00-15.00 Damesvømning

Tirs. 06.00-09.00 Åbent for alle
11.00-12.00 Åbent for alle

(særlige baner til pensionister)
18.30-19.30 Aquatræning (puls og styrke)
19.30-21.30 Voksensvømning (vipper lukket)

Ons. 09.00-10.30 Åbent for alle
(særlige baner til pensionister)

Tors. 06.00-09.00 Åbent for alle
Fre. 08.00-09.30 Åbent for alle Aquatræning (puls/styrke)

15.00-18.00 Actiondag
(kl. 15-17 u. 12 år/ kl. 17-188 ffoorr aallllee))

Lør. 07.00-12.00
Søn. 14.00-17.00

NB: Varmtvandsbassin - perfekt til babysvømningg

Lukket på grund af stævne

Lions Assens

Nytårskoncert
i Vor Frue Kirke, Assens

Søndag den 27. januar 2019 kl. 16.00

Koncerten er en rig mulighed for at opleve disse fantastiske kunstnere
i kirkens pragtfulde omgivelser. Ligeledes vil Syngedrengene under le
delse af organist Finn Pedersen være med til at gøre dagen fuldendt.

Varighed: Ca 1,5 time. Dørene åbnes kl. 15.15. Billetpris: kr. 170,00

Vor Frue Kirke

Pianist Carl Ulrik
Munk-Andersen

Violinist
Alexandru Radu

Syngedrengene

e
-

70 00

Kom og oplev
Trompetist Per Nielsen

Pianist Carl Ulrik
Munk-Andersen

Violinist
Alexandru Radu

Overskudet går ubeskåret dels til aktiviteter på
H.C. Andersen Børnehospital i Odense, og dels
til Lions humanitære og kulturelle formål.

Forsalg af billetter hos:
Schreiners bøger og papir i Assens, Årup og

Glamsbjerg fra 1/10 2018
Kun kontant eller MobilPay betaling.

På www.billetten.dk fra 1/8 2018

SCHREINERS
Glamsbjerg • Aarup • Assens
Vi ved noget om bøger...
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AArup: I oktober udstiller 
Charlotte Niemann og Helle 
Birck Mikkelsen henholdsvis 
malerier og glaskunst i Gal-
leriet på Kulturhuset Indu-
strien.

Der er fernisering torsdag 
4. oktober klokken 17, og al-
le er velkomne til at deltage, 
hedder det i en pressemed-
delelse.

Charlotte Niemann, Fjel-
sted, har arbejdet med gra-
fisk design i reklamebran-
chen og har i mange år un-
dervist i tegning og maling i 
FOF.

Om sine billeder siger hun, 
at udtrykket ligger et sted 
mellem det naturalistiske og 
det intuitive, det drømte og 
det følte.

Når Helle Birck Mikkel-

sen arbejder med sine vær-
ker, søger hun at få lysets 
brydning i glasset som med-
spiller, og herfra er der ikke 
langt til lysets brydning i ha-
vets vand, som af den grund 
er blevet en stor inspirations-
kilde.

Hun har arbejdet med glas 
i ti år og bruger forskellige 
teknikker til sin glasfrem-
stilling.

Udstillingen kan ses i bib-
liotekets åbningstid fra klok-
ken 7-22. /EXP

Aarup kirke.
17: Eversongs med Syngedren-
gene, Vor Frue kirke, Assens.
20: Peer Gynt, Arena Assens, 
arr.: Vestfyns Teater.
21: Ester Brohus, Tobaksgår-
den.
Aktivt

6-7: Glamsbjerg Svømmehal.
6-8: Haarby Svømmehal.

10: Petanque, Skovanlægget, 
arr.: Aktive Seniorer Assens.
10.30-12: Syng dig glad, Sogne-
lokalerne, Vissenbjerg.
13: Banko, Granly, arr.: Aktive 
Seniorer Assens.
Film

19.30: Journal 64, Assens Bio.
19.30: Journal 64, Biografen 
Glamsbjerg.

19.30: Journal 64, Haarby Bio.

lørdAg 6. oktober
kulturelt

7-22: Assens Bibliotek 
(10-12 med betjening).
7-22: Glamsbjerg Bibliotek 
(10-12 med betjening).
7-22: Haarby Bibliotek.
7-22: Tommerup Bibliotek.
7-22: Vissenbjerg Bibliotek.
7-22: Aarup Bibliotek 
(10-12 med betjening).
9-18: Assens Miniby, Ramsher-
red 52, Assens.
10-12: Galleri Storm-kunst, 
Willemoesgade 2D, Assens.
10-13: Toldstrups Hus, Dam-
gade 26, Assens.

10-14: Galleri Art and lifestyle, 
Kerte.
10-16: Terrariet, Vissenbjerg.
10-15: Danmarks FugleZoo, 
Tommerup.
11-13: Skotske Calum Stewart, 
Sulelængen, Magtenbølle.
11 og 14: Dyrepasseren fortæl-
ler, Terrariet, Vissenbjerg.
11-14: 
Willemoesgaarden,Assens.
11-17: Galleri Sulegaarden, 
Assens.
14: Hør om Ladby skibet, Hør-
vævsmuseet, på Krengerup, 
Glamsbjerg.
20: HP Lange med James Lo-
veless, Industrien.
21: Marie Key, Tobaksgården.

Aktivt

7-12: Tommerup Svømmehal.
10-13: Haarby Svømmehal.
16: Iqbal & den indiske juvel, 
Assens Bio.
19.30: Journal 64, Assens Bio.
19.30: Journal 64, Biografen 
Glamsbjerg.
19.30: Journal 64, Haarby Bio.
diverse

10-12: Vissenbjerg Lokalhi-
storisk Arkiv, Vestergade 2, 
Vissenbjerg.
10-15: Loppemarked, Øster-
gade 81, Assens.
10-16: Loppemarked, Ebberup 
Hallerne.
10-16: Kræmmermarked, Aa-
ruphallen, Skolegade 3, Aarup.

søndAg 7. oktober
kulturelt

7-22: Assens Bibliotek.
7-22: Glamsbjerg Bibliotek.
7-22: Haarby Bibliotek.
7-22: Tommerup Bibliotek.
7-22: Vissenbjerg Bibliotek.
7-22: Aarup Bibliotek.
9-18: Assens Miniby, Ramsher-
red 52, Assens.
10-16: Terrariet, Vissenbjerg.
10-15: Danmarks FugleZoo, 
Tommerup.
11 og 14: Dyrepasseren fortæl-
ler, Terrariet, Vissenbjerg.
11-14: 
Willemoesgaarden,Assens.
11-17: Galleri Sulegaarden, 
Assens.

Malerier og glaskunst i Industrien
Charlotte niemann, som bor 
i Fjelsted,udstiller malerier. 
Privatfoto

AArup: Kulturhuset Industri-
en i Aarup byder hen over 
efteråret på et par koncerter. 
Man kan tilbyde en lille pak-
ke på to koncerter: Fredag 12. 
oktober kl. 20 kan man op-
leve Gary Snider med band, 
og lørdag 3. november kl. 20 
spiller Andreas Laursen.

Gary Snider bor i Danmark 
og synger Leonard Cohen. 
Og faktisk har han og Leo-

nard Cohen ikke så lidt til 
fælles. De er begge født i Ca-
nada med jødisk baggrund, 
med musikalske mødre og 
mistede begge deres fædre 
tidligt og rejste tidligt ud i 
verden for at søge frihed og 
kunstnerisk udfoldelse i ud-
landet. 

For Gary Sniders vedkom-
mende blev Danmark lyk-
kens land. /EXP

Cohen-kopi i kulturhuset

gary snider 
synger 
leonard 
Cohens 
sange. Pr 
foto
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6.-7. okt kl. 16.00
Efterårsferie

13.-17. okt kl. 16.00

27. sep - 3. okt kl. 19.30
3. okt kl. 11.00

Efterårsferie
18.-21. okt kl. 16.00

4.-17. okt kl. 19.30
10+17. okt kl. 11.00

I biografen til
efterårsferien

©2018 Disney

EN FILM AF HR. BOE

FARES FARES NIKOLAJ LIE KAAS

EN FILM AF
MICHAËL R. ROSKAM

kr. 139,-

v/havnen ·Tlf. 64713020 · www.laposta.dk
Åbningstider: Tirsdag-søndag åben fra kl. 16.00.

Køkkenet lukker kl. 21.00

Oktober Menu
Hovedret:

FilettodiVitello al Bosco
Rosastegt kalvesteakmed en symfoni af

ristede kantareller, skovsvampeog jordskokker
samt balsamico syltede løg,

kartoffel pudding og en skysauce.

Dessert:
TortinodiMele

Karmeliseretæbletærte serveresmed vaniljeis

Hovedret 189.- Hovedret
ogdessert 249.-

Søndagden11. november kl. 13.00
har vi det store kagebord
incl. kaffe ellerThe. Kun139,-
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Aktivt

10-16: Haarby Svømmehal.
14-17: Tommerup Svømmehal.
Film

16: Iqbal & den indiske juvel, 
Assens Bio.
19.30: Journal 64, Assens Bio.
19.30: Journal 64, Biografen 
Glamsbjerg.
19.30: Journal 64, Haarby Bio.
19.30: A Ciambra, Aarup Bio.
Diverse

10-16: Loppemarked, Ebberup 
Hallerne.
10-16: Kræmmermarked, Aa-
ruphallen, Skolegade 3, Aarup.

mAnDAg 8. oktober
kulturelt

7-22: Assens Bibliotek 
(14-18 med betjening).
7-22: Glamsbjerg Bibliotek 
(13-17 med betjening).
7-22: Haarby Bibliotek 
(14-16 med betjening).
7-22: Tommerup Bibliotek 
(10-12 med betjening).
7-22: Vissenbjerg Bibliotek 
(14-17 med betjening).
7-22: Aarup Bibliotek 
(12-16 med betjening).
9-18: Assens Miniby, Ramsher-
red 52, Assens.
10-16: Terrariet, Vissenbjerg.

10-15: Danmarks FugleZoo, 
Tommerup.
17-19: Syng med ASK Verdens-
kor, Kirkens Hus, Adelgade 18, 
Assens. arr.: Assens SangKraft-
center.
Aktivt

6-7: Glamsbjerg Svømmehal.
8-11: Åbent værksted Assens 
Miniby, Ramsherred 52, Assens.
9-11.30: Nørkleklubben, Aktiv-
centret, Glamsbjerg, arr. Dansk 
Røde Kors Glamsbjerg.
9-12: Åbent værksted, Friste-
det, Vissenbjerg, arr. Hobby-
klubben.
9-12: IT mm, Aktivcentret, 
Glamsbjerg.
10: Gåtur, Bobakkerne på 
Helnæs, mødested: P efter 
dæmningen til højre.
10: Skydning, Arena Assens, 
arr.: Aktive Seniorer Assens.
13.30: Hyggeklub, Flemløse 
Gl. Kro.
13.30-16: Kortspil og strik, 
Granly, Assens.
13.30-16.15: Kortspil, Aktivcen-
tret, Glamsbjerg.
14.30-15.30: 60+, Haarby Svøm-
mehal.
14.30-16.30: Motionscaféen, 
Aktivcentret, Glamsbjerg.
16-17: Badminon, Arena Assens, 
arr.: Aktive Seniorer Assens.

18.30: Krolf, Aktivcentret, 
Glasmbjerg.
20-21.30: Haarby Svømmehal.
Film

19.30: Journal 64, Assens Bio.
19.30: Journal 64, Biografen 
Glamsbjerg.
19.30: Journal 64, Haarby Bio.
19.30: Ditte & Louise, Aarup Bio.
Diverse

9-12: Tommerup Lokalhistorisk 
Arkiv, Ryttergade 3, Tommerup.

tirsDAg 9. oktober
kulturelt

7-22: Assens Bibliotek 
(10-14 med betjening).
7-22: Glamsbjerg Bibliotek 
(10-14 med betjening).
7-22: Haarby Bibliotek 
(10-12 med betjening).
7-22: Tommerup Bibliotek 
(14-18 med betjening).
7-22: Vissenbjerg Bibliotek 
(12-16 med betjening).
7-22: Aarup Bibliotek 
(10-13 med betjening).
9-18: Assens Miniby, Ramsher-
red 52, Assens.
10-16: Terrariet, Vissenbjerg.
10-15: Danmarks FugleZoo, 
Tommerup.
14.30: Højtlæsning for voksne, 
Assens Bibliotek

19: : ”Et vikingeskib bliver 
til” ved Niels Ernstsen, Hør-
vævsmuseet, på Krengerup, 
Glamsbjerg.
19: Film, Et lægehold i Afgani-
stan, Strandby Forsamlings-
hus.
Aktivt

6-9: Tommerup Svømmehal.
9-11: Åbent værksted Assens 
Miniby, Ramsherred 52, Assens.
9-11: Datastue, Strandgården, 
Haarby.
9-11.30: Gåtur fra Haarby Hal-
lerne.
9-12: Åbent værksted, Friste-
det, Vissenbjerg, arr. Hobby-
klubben.
9-12: Værksteder, Aktivcentret, 
Glamsbjerg.
9.30-11: Stolegymnastik, Lions 
lokale, Assens Bowlingcenter.
10-12: Seniordans, Arena 
Assens, arr.: Aktive Seniorer 
Assens.
13.30-14.30: Glad Motion, Aktiv-
centret, Glamsbjerg.
13.30-16.15: Aktivcentret, 
Glamsbjerg.
17-21: Madlavning, Assenssko-
len, arr.: Aktive Seniorer Assens.
19-21: Haarby Svømmehal.
Film

19.30: Journal 64, Assens Bio.
19.30: Journal 64, Biografen 

Glamsbjerg.
19.30: Journal 64, Haarby Bio.
19.30: Ditte & Louise, Aarup Bio.
Diverse

10-13: Lokalarkivet Assens, 
Ramsherred 52, Assens.

søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

AArup: Slut fred med din me-
dicin. Det er titlen på et fore-
drag med Kåre Sundmark i 
biografsalen på Industrien 
i Aarup onsdag den 3. okto-
ber.

Kåre Sundmark vil forsø-
ge at give svar på spørgsmål 
som: Hvorfor udskriver min 
læge medicin med så man-
ge bivirkninger? Hvor kom-
mer medicinen egentlig fra? 
Hvorfor er den så dyr? Hvad 
er en bivirkning, og hvorfor 
står der altid så mange? Og 
hvad er kopimedicin?

Og Kåre Sundmark vil i sit 
foredrag undgå at sprede om 
sig med lægelatin og andre 
uforståelige begreber.

Kåre Sundmark arbejdede 

som folkeskolelærer, indtil 
han blev lægemiddelkonsu-
lent med stor specialviden 
og internationale anerken-
delser for godt salg. Han er 
statsanerkendt fitnessin-

struktør og EU-certificeret 
personlig træner med fokus 
på træning, skade- og syg-
domsforebyggelse.

Det koster 80 kroner at hø-
re foredraget. Medlemmer 
af Industriens Foredragsfor-
ening og Vissenbjerg Bor-
ger- og Kulturforening slip-
per med at betale 60 kroner. 
Kaffe og småkager er med i 
entreprisen.

Foredraget begynder klok-
ken 19.

Slut fred med din medicin
kåre sundmark holder 
foredrag med fokus på 
medicin på industrien onsdag 
aften. Pr-foto

Jacob bellens kan opleves i 
tobaksgaarden 17. november 
2018. Pr-foto

Assens: Sanger og sangskriver Jacob Bellens giver koncert i 
Tobaksgaarden lørdag 17. november klokken 21. Han stil-
ler op med en akustisk trio bestående af cello, bas og klaver. 
Koncerten kommer i forlængelse af Bellens’ seneste udgi-
velse Trail Of Intuition.

- Fans af Jacob Bellens vil vide, hvordan den ydmyge og 
gådefulde kunstners musik og lyrik har en evne til at kravle 
ind under huden og efterlade lytteren bevæget og tørsten-
de efter mere, skriver Tobaksgaarden på sin hjemmeside. /
EXP

Jacob Ellens på Tobaksgaarden
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Oktober menu
Flødelegeret svampe suppe

med friskbagt brød

Kalvesteg med rosenkål, gulerødder,
kartofler og skysauce samt agurkesalat

Æblekage med flødeskum

Hovedret 175,-
2 Retter 215,-
3 Retter 245,-

Se de kommende film på
www.haarby-bio.dk

Vi modtager helst
Dankort og andre
betalingskort.

Vi i 3D

journal 64
4.10. - 14. 10. kl. 19.30
Billetpris kr. 70,-
FormiddagsBio 12.10. kl. 10.30

13.10. - 21. 10. Iqb & D I di j v

Den Dag på
stranDen
2.10. - 3.10. kl. 19.30
Billetpris kr. 70,-

Danmarks
premIere

Musik
på Industrien i Aarup
Musik

på Industrien i Aarup

Se videoklip med kunstnerne på
www.musikpaaindustrien.dk

Mike Andersen
med Band
Sammensmeltning af

blues, rock og soul
7. album med nye facetter

Ændret stil dog genkendelig
Liveband med nærvær og nerve.

Lørdag d. 30. sept. kl. 20
Entre: 175 kr.

(Medlemmer: 125 kr.)

Gary Snider Band
m. Leonard Cohens sange
Personlig og autentisk fortolkning af
Leonard Cohens fantastiske sange.

Med varme, humor og stor kærlighed.
Stor oplevelse for entusiaster.

Fredag d. 12. okt. kl. 20
Entre: 140 kr.

(Medlemmer: 115 kr.)

Jens Lysdal
Trio

Stor sanger og sangskriver
Eminent spil på instrumenter

Musikalsk nysgerrighed
Folk – roots – pop etc.

Torsdag d. 12. okt. kl. 20
Entre: 150 kr.

(Medlemmer: 125 kr.)

HP Lange band
m. gæst James Loveless

HP 30 år som bluesmusiker.
Mix af Delta blues, gospel

og mountain music.
Gæst m. fantastisk stemme!

Lørdag d. 6. okt. kl. 20
Entre: 175 kr.

(Medlemmer: 150 kr.)

28. sep. - 3. okt. kl. 19.30
Billetpris kr. 60,-

GLAMSBJERG

BIOGRAF

www.glamsbjergbiograf.dk
Reserver plads på hjemmesiden.

Næste film
Vildheks,

Jakob og Peter Plys

4. - 17. okt. kl. 19.30
Billetpris kr 80,-

EN FILM AF HR BOE

FARES FARES NIKOLAJ LIE KAAS
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Søren Plovgaard sp@fyens.dk

Assens: Der var både alvorli-
ge og optimistiske toner for-
leden fra formanden for As-
sens Fjernvarme under ge-
neralforsamlingen i Arena 
Assens.

Formand Søren Edlefsens 
positive toner blev mere al-
vorlige, da talen kom til den 
kommende regulering af 
fjernvarmesektoren.

- De politiske beslutnin-
ger om konkurrenceudsæt-
telse, produktionsbindinger 
og benchmark hilser vi for så 
vidt velkommen, men vi er 
kritiske overfor det bureau-
krati, der lægges op til. Vi er 
forberedt på de krav og den 
lovgivning, der bliver stillet 
og skal i fremtiden indmel-
de til myndighederne efter 
kalenderåret. Derfor skal ge-
neralforsamlingen behand-
le punktet om ændrede ved-
tægter, fortalte Søren Edlef-
sen på generalforsamlingen.

Selskabsstrukturen skal 
skabe værdi og transparens 
for andelshaverne samt ad-
skille Assens Fjernvarmes 
forretningsområder, såle-
des at det bliver tydeligere, 
om der investeres fornuftigt 
i grøn omstilling, og om ka-
pital forvaltes på bedst mu-
lige vis.

Tilskud til biomasse
I Assens produceres strøm 
på biomasse, hvortil der ydes 

Fjernvarme: Spændende generalforsamling i vente
tilskud, fordi det er en bære-
dygtig energikilde. 

Med regeringens energi-
udspil er der pludselig op-
stået risiko for at tilskuddet 
bortfalder.

Efter formandens gen-
nemgang af bestyrelsens be-
retning, godkendte general-
forsamlingen direktør Marc 
Roar Hintzes fremlæggelse af 
årsrapporten. 

Bestyrelsen havde deref-
ter forslag til vedtægtsæn-
dringer til afstemning, hvil-
ket forsamlingen vedtog.

Da mindre end halvdelen 
af andelshaverne var repræ-

senteret, vil der blive holdt 
en ekstraordinær general-
forsamling den 11. oktober 
vedrørende godkendelse af 
forslaget.

Efterfølgende var besty-

relsesmedlemmerne Bjarne 
Christensen og John Peder-
sen på valg til bestyrelsen.

Begge bestyrelsesmedlem-
mer modtog og blev gen-
valgt.

viborgnyt.dk
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Andelsbolig til salg
Kirsebærhaven 9, 5631 Ebberup

Boligen er sammenbygget og har et boligareal på 78 m2

som består af: Stor vinkelstue, køkken, grovkøkken, ba-
deværelse, soveværelse og gang. Indskud 230.000 kr.
Månedlig husleje 2.256 kr. - Fælles udgifter 825 kr.

For nærmere info ring 2015 3351 / 2986 1028

28. NOVEMBER 2018 # COMWELL AARHUS

Se det fulde program og tilmeld dig på SOCIALMEDIA-MANAGEREN.DK

Konferencen,
der giver dig
hands-on
viden om
socialemedier
trin for trin

Melddig
til nuog
spar 1.000,-

8 timer
12 spor
22 speakers
200deltagere

Lakserytteren

Dorte Møller-
Madsen

Lene
Heiselberg

Jonathan Løw

Daniel Käfer

Tanya Dick
Lars Duelund
Sørensen

Patrick Bay
Damsted Nick Traulsen

Astrid Haug

EARLYBIRD PRIS

2.495,-
SPAR 1.000,-

Anders Colding-
Jørgensen

Bolig til salg

Sendenhilsen
til enduholder af!

r

r
s t i

h e r

la .
senest onsdagkl. 12.00

-

. r
r 1 ,-

senest fredagkl. 9.00
p

Sådangør du: Send en hilsen til fa
milie og venners fødselsdag, jub

ilæer eller andremærkedage (m
ax

25 ord) Send en e-mail med oply
sninger samt et billede til annon

ce@laa.dk. Deadline fredag kl. 9
.00.

Prisen er kr. 100,- og skal overfø
res til 4366 3362275059Mrk.: LA

A - Navn

Ønsker du at indrykke åbent hus
, receptioner samt tidspunkt ber

egnes hele stykket som en annon
ce.

Kæremor og far
I ønskes hjertelig tillykke

med guldbrylluppet den 30.

marts 2018.
Vi glæder os til at fejre jer og

håber I får en begivenhedsrig

dag.

Debedste ogkærligste hilsner

Kennyog Lene

Tillykke
Rigtige venner sender hilsner

Kæremor og far
I ønskes hjertelig tillykke

med guldbrylluppet den 30.

marts 2018.
Vi glæder os til at fejre jer og

håber I får en begivenhedsrig

dag.

Debedste ogkærligste hilsner

Kennyog Lene

Kæremor og far
I ønskes hjertelig tillykke

med guldbrylluppet den 30.

marts 2018.
Vi glæder os til at fejre jer og

håber I får en begivenhedsrig

dag.

Debedste ogkærligstehilsner

Kenny og Lene

Kæremor og far
I ønskes hjertelig tillykke

med guldbrylluppet den 30.

marts 2018.
Vi glæder os til at fejre jer og

håber I får en begivenhedsrig

dag.

Debedste ogkærligste hilsner

Kenny og Lene

Kæremor og far
I ønskes hjertelig tillykke

med guldbrylluppet den 30.

marts 2018.
Vi glæder os til at fejre jer og

håber I får en begivenhedsrig

dag.

Debedste ogkærligstehilsner

Kenny og Lene

Kæremor og far
I ønskes hjertelig tillykke

med guldbrylluppet den 30.

marts 2018.
Vi glæder os til at fejre jer og

håber I får en begivenhedsrig

dag.

Debedste ogkærligstehilsner

Kenny og Lene

•

• p g g

Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
www.assensdyreklinik.dk

Konsultation Daglig efter aftale kl. 8.30 - 17.00

64 71 33 33 - DØGNVAGT
Tidsbestilling kl. 7.00 - 17.00

•

u
• S g

Øvrige



59Lok aLavisen assensTirsdag 2. ok Tober 2018

Vores kære mand, far, svigerfar og bedstefar

Svend Aage Kolbæk Kristensen
er stille sovet ind

Ebberup, den 22. september 2018

På familiens vegne
Lisbet

Begravelsen har fundet sted

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og

blomster ved

Lilly Nylandsted
Larsens

bisættelse fra 
Helnæs Kirke

På familiens vegne

Jørgen

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved

Peter Gotfred Mortensens
bisættelse i Glamsbjerg Kirke.

Tak for blomster og kranse. Tak for besøg og hilsner.
Tak til hjemmeplejen og sygeplejersker

for god omsorg og pleje.
På familiens vegne

Anna Madsen

TØM ET SAVVÆRK
Bjælker, brædder, brænde og flis.

Gør en god handel, tag trailer med.
Lørdag den 6. okt

ml. kl. 8 og 14
Adr: Fuglemosegyden 19, Ejby

SKROTBILER

KØBES
få op til 2.500,-
hurtig afhentning af din bil

www.skrotningafbil.nu

Mobil
2011 0004

EFTERÅRS
DEAL

75 KR.

SÆRTILBUD

Kun beg rænse t t i d

+25 kr.

Loppemarked
Den gl. Sparbutik

Østergade 81, Assens
6.10. - 20.10. - 3.11.

17.11. - 1.12. - 8.12. Kl. 10-15
Stand? Ring 3070 6648

GELSKOV GODS
KØBER IGEN

KONTANT
Teak og palisander

møbler.
Hele dødsboer,

flytterester.

Kontakt
venligst Heine

Tlf. 20 46 88 43

Medlem af Danske Malermestres Garantiordning

Alt malerarbejde udføres

Tlf. 6473 2096

Malerfirma

DØDSBOER 
KØBES
ALT I TEAK OG 

PALISANDER MØBLER
DANSK KERAMIK: 

Arne Bang, Saxbo, Palshus, 
Axel Salto, Kgl., B&G.

Møbler fra 50, 60 og 70’erne.
Alt i WEGNER og dansk møbel design.

Kontant afregning
Træffes hele døgnet   

Tlf. 40 26 41 39

Lej din el-scooter
Brugte: fra 600 kr. pr. md.
Nye: fra 800 kr. pr. md.

Du får en spritny
om 3 år.

Alle: Incl. fri service
og SOS

Du kan naturligvis også købe,
både nye og brugte

Ring 4020 4120
www.fonixkomfort.dk

KØBES
Dødsbo,

gl. emaljeskilte,
stentrug ogmøllesten.

H. Rasmussen
Tlf. 64 72 22 38

SAVA
kartofler

Skrælle/pille 10 og 25 kg.
Lundagergaard

Lundagervej 28, Assens
Hønnerup Bakkegaard
Hønnerupvej 59, Gelsted

tlf. 2326 3332

v/ Steen Sietam
Svinget 2 - 5683 Haarby - tlf. 21601202
www.fynsporte.dk

FynsOpbevaring
Boxudlejning iHaarby

Opvarmede, aflåste boksemedadgangkl. 08.00-22.00
Kontakt 21601202

- din sikkerhed for garanti

Langgade 105 - 5620 Glamsbjerg
vestfynsgartner.dk - Lars Fisker

6472 2498

Vedligeholdelse af have
Belægningsarbejde - Haveanlæg

Schmidts Vinduespolering
Kirkebjergvej 24 - 5620 Glamsbjerg

Tlf. 30 56 02 25
Kvalitet og pålidelig-

hed i højsædet.

Ring og få
et godt tilbud.

Vinduespolering

M 40829240
www.fl- . k

VINDUESPOLERING
FLEMMING RENÉ

Vi tilbyder nu
også rengøring

P va & hv v
Kvalitet | Stabilitet | loyalitet

Antikviteter
Vi køber og sælger.

HELNÆS ANTIK
Tlf. 64 77 14 85

Bøgeskovsvej 9 · Helnæs
Åbent søn. kl.10-17

Øvrige dage: ring og hør.
www.helnaesantik.dk

HORNE
KRÆMMERMARKED
HORNELANDEVEJ 2,

V. Faaborg
Åbent søndage

i lige uger,
året rundt kl. 10-16

99,-
ex. lev. v/min. 10 kuv.

jysk-diner.dk

Mad
Ud af huset
Tlf. 70250102

FORRET: Tunmousse m. brød & dressing.
BUFFET: Kalvecuvette. Skinke og BBQ nakkefilet.
2 slags kartofler, Årstidens salat, dressing og brød.

PartyBuffet til private fester

Levering i hele landet

Træfældning
Vanskelig træfældning

udføres.
Mere end 25 års erfaring.

Forsikring haves.
Tlf. 21 43 10 44

www.fynstræfældning.dk

- Alt inden for jord-, beton-, kloak- og murer--
arbejde udføres

- Udlejning: 5 tons bæltegraver, minigraver,
toiletvogn

- din fleksible el- installatør
GLAMSBJERG

Tlf. 64 72 17 01ET GODT ALTERNA
TIV

EL-FLEX

Rosengårdcentret, Grøn gade
Tlf. 6615 9376

Glamsbjerg, Søndergade 19
Tlf. 6472 3637

Vi køber gl. guldTak

Køb og Salg

Stubfræsning
Bortfræsning
af træ stubbe

udføres
4056 7746

Dødsfald

Ta’ i byen

Håndværkere

MindRocket har ekspertundervisere og 
affyringsramper for ny viden inden for Online 
Marketing og Business i otte danske byer.

www.mindrocket.dk
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WWW.HOEJFYNS-
GRUPPEN.DK

Se billeder af de ledige lejemål på
www.hoejfyns-gruppen.dk

Henv. på: tlf. 4059 4025 eller 6263 1341
Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

LEDIGE BOLIGER
I assEns kOmmunE
Assens 2 V 53 m2 kr. 4.200,00
Glamsbjerg 1 V 19 m2 kr. 2.450,00
Glamsbjerg 5 V 173 m2 kr. 7.650,00
Aarup 3 V 104 m2 kr. 7.620,00

LEDIGE
ButIksLEjEmåL
Glamsbjerg 110 m2 +

82 m2 kælder kr. 5.000,00
Glamsbjerg 60 m2 kr. 2.800,00
Der er mulighed for at sammenlægge de to ovenstående lejemål.

Glamsbjerg 117 m2 kr. 7.900,00

Udlodningsmidlerne hed tidligere tips- og lotto-
midlerne.

Staten yder hvert år tilskud til en lang række formål
af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske
Klasselotteri A/S.

Pengene fordeles enten i form af direkte tilskud
eller efter ansøgning til idrætsområdet, sociale og
kulturelle formål, forskning, sygdomsbekæmpende
organisationer, humanitære projekter, undervisnings-
og folkeoplysning, friluftsliv og naturoplevelser,
ungdomsformål, ældreorganisationer mv.

I 2018-2019 forventes der at være ca. 1,7 mia. kr.
til fordeling.

Læs mere om hvem der kan få tilskud, og hvordan
man søger på:

www.udlodningsmidler.dk

Udlodningsmidlerne
for 2018-2019

Influenza vaccination
Haarby Lægehus

Fra den 1. oktober vil der i forbindelse med alm.
konsultation, være mulighed for at blive

vaccineret mod influenza.
Der udover vil der blive vaccineret,

uden tidsbestilling, på følgende datoer:

Haarbylægerne
Onsdag d. 03.10 kl. 15-17
Tirsdag d. 09.10 kl. 15-17

Raadhuslægerne
Torsdag d. 04.10 kl. 15-17
Mandag d. 08.10 kl. 08-10

Se mere info om Influenza vaccine på www.Sundhed.dk

Med venlig hilsen

Lægerne i Haarby sundhedscenter

Fredagden5. oktoberkl. 9.30
i KøngKirkeMorgensang -alle er velkomne!
En hel enkel liturgi danner ramme ommorgensangen,
som vi samles om sammenmed konfirmanderne.

Bent sidder klar ved orglet/klaveret.
Mød op til morgensang - fortælling - fadervor.

Morgensang varer ca. 20-25 minutter.
Kirkebil kan bestilles.

Menighedsrådet iGlamsbjergSogn

Syng efteråret ind
onsdag den 10. oktober kl. 19.00
i Sandager Præsteggårdssal
Mød efteråret med sang.
Her synger vi ef erårets kendte sange og
alle dem vi kan lide.
Igen i år er det OOle mekaniker, som sidder
ved tangenternee, og der vil også være
den gode musikk//historie quiz som vi havde
sidst. Kom glad og syng og gæt med
Det er gratis at deltage.

Barløse, Sandagger og
Holevad menigghedsråd

Personlige

SINGLE-NYTÅRSFEST
på Bogense Hotel for
singler 50+ All-inclusive:
Festmiddag m. FRI BAR,
overnatning & morgen-
mad. Dans til levende

musik. Pris kun: 1.425 kr.
www.single-weekend.dk
Eller ring 2962 2794

Hjælp!
Jeg mangler boliger
over hele Fyn til

mine gode solide lejere.

Stor leje indtægt
kan forventes.

Tlf. 20 13 22 27

Sundhed og velvære

DVOKATFIRMAETA
JENS BANG - problemfri

bolighandel

Strandgade 19 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 61

Mobil 40 26 70 61
E-mail: adv.jensbang@mail.tele.dk
www.advokatfirmaetjensbang.dk

Østergade 26 - Assens - Tlf. 6471 2100

Kirke og samfundBolig til leje

Her koster et godt råd ikke noget
Advokat-vagten giver Dem gratis juridisk førstehjælp.

De får mundtligt råd og behøver ikke at opgive navn og adresse.

Adresse: Det nye Rådhus (den gamle sukkerfabrik), Assens
Åbningstid: Torsdag kl. 16.00-17.00.

ADVOKAT-VAGTEN

Brylle Industrivej 9 • Brylle - 5690 Tommerup
Tlf. 6475 1415 • Mobil: 2043 3922 • Mail: sh@arnenielsenbrylle.dk

SKIDT MED SKRALDET, DET FJERNER VI
• Affald fjernes med grab
• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord leveres
• 800 l. mini container udlejes og tømmes.

Telefon 62 63 12 25
www.lindpro.dk

Alle El-opgaverBrian Lunde
Hansen

Allan
Gustavsen

- din sikkerhed for garanti

v/Lars Askov ∙ Odensevej 79 ∙ 5610 Assens ∙ www.askov-kloak.dk

ANLÆGSGARTNER & AUT. KLOAKMESTER
VI UDFØRER ALT INDENFOR:
• Vedligeholdelse og nyanlæg af haver
• Fliser - Græs
• Kloakering og tilslutning til off. kloak
• Nedsivning og minirenseanlæg
• Kloak-TV og spuling af kloak

Vi maler i alle farver!

Skrænten 5 - 5620 GlamSbjerG

24 46 19 51
www.dorthemaler.dk

Vester Hæsinge Maskinstation
Slamsugning/spuling · TV-inspektion

5672 Broby · Tlf. 62 63 12 43 · Bil 20 63 12 43
Juridisk rådgivning herunder skatteret 

og generationskifte  
T ff  ft  aftal   

T l f n 40 43 72 54 ll   ail 
lan a n@ ail.c

Advokat Per Elander Rasmussen ApS
VædegårdsVej 17 - 5690 Tommerup

Erhverv

Offi  cielle
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FYNS HYGGELIGSTE
KRÆMMERMARKED
Afholdes i Aarup Hallen,
Skolegade 3, 5560 Aarup
Lørdag den 6. oktober fra kl. 10-16 og
søndag den 7. oktober fra kl. 10-15
Henv. 63 43 00 07 el. 23 30 27 73

Entré voksne kr. 10.-

FILM OG
FORTÆLLEAFTEN
Vi viser filmen
”Et lægehold i Afghanistan”
og Erik Holm Hansen
kommer og fortæller om sit liv og
sin tid som læge i Jordløse.

Strandby Forsamlingshus
tirsdag 9. okt. 2018. kl 19.00 Entré incl. kaffe: 50 kr.

Haarby pensionistforening
arrangere en eftermiddagstur den 9.10 til Tåsinge

med afgang fra Hallens p-plads kl. 13.
Kørsel gennem natur og eftermiddagskaffe

på Troense Badehotel.
Turen afsluttes med middag på Haarby kro. Pris 300 kr.

Husk tilmelding senest 4.10.
Kirsten 64732138/21256106. Henny 30135687.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Pensionistforeningen

Aktive Seniorer Assens
holder efterårsfest i Skovpavillonen

tirsdag den 30. oktober kl. 18.00 - 23.30
Musikken leveres af Night Riders. Der serveres en 3-retters

menu samt kaffe/småkager, og drikkevarer købes til rimelige priser.
Pris : kr. 275 for medlemmer og kr. 350 for ledsagende ikke-medlemmer.
Bindende tilmelding og betaling senest den 12. oktober. Max. 110

deltagere. Betaling så vidt muligt til foreningens konto: 0828 208167 -
husk navn! Kontant betaling kan også ske til et bestyrelsesmedlem

samt på Granly, Østergade 83 den 12. oktober kl. 12 - 13.
Bestyrelsen

Hvor vild er din have?
Og hvor vild kan den blive?
Torsdag den 4. oktober kl. 19.00
i Assens Bowlingcenters Selskabslokaler,
Korsvangscenteret 1, 5610 Assens
viser projektleder Gitte Holmstrup, hvordan man
kan skabe mere vild natur i sin have. Og fortæller
hvorfor det er en god ide.
Alle er velkomne, ingen tilmelding og gratis adgang
- også til kaffe og wienerbrød.
Efter arrangementet afholder
DN Assens årsmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen DN Assens

Verninge Forsamlingshus
afholder andespil

følgende søndage kl. 14:
(Dørene åbnes kl. 13.00)

14. oktober
28. oktober

11. november

Der spilles hver gang om 45 ænder,
2 kasser øl, 2 købmandskurve

Der er puljebanko, 21-spil, amerikansk lotteri mm.

Bestyrelsen

K
lip

ud
o

g
g

em

✂

K
lip

ud
o

g
g

em

✂

Fredagsklubben i Dreslette
starter ny sæson

I vinterens løb er der 8 arrangementer med kulturelle
foredrag, musik og fortællinger om livets oplevelser.

12. oktober J. C. Christiansen,
”Fra dæksdreng til kaptajn på store Mærsk skibe”

9. november Tapio Juhl, ”Fra Finland til Danmark i 1943”
14. december Arne Ploug og Hans Rytter,

”Julefugle”, fortælling og julesange

Arrangementerne varer fra kl. 14.30 - ca. 16.30,
med indlagt kaffepause.

Dreslette præstegård, konfirmandstuen,
Nørrelundsvej 4, Dreslette.

Alle er velkommen. Deltagelse er gratis.
Kaffe og brød kr. 30,-

Evt. kontakt: Birgit Stougård, tlf. 6477 1011

Haarby Kraft-Varme a.m.b.a.

indkalder til
s o æ g fo s m g

onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 17.00
Haarby-Hallernes mødelokale, Svinget 1, 5683 Haarby

1. Valg af dirigent.

2. Forslag om beslutning om fusion med Glamsbjerg
Fjernvarme a.m.b.a. i henhold til de vilkår, der fremgår
af fusionsaftalen (med tilhørende bilag) underskrevet
af bestyrelserne i henholdsvis Glamsbjerg Fjernvarme
a.m.b.a. og Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. den 17.
september 2018.

3. Eventuelt.
Bestyrelsen

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A.
TEGLVÆRKSVEJ 10, 5620 GLAMSBJERG

INDKALDELSE TIL
Ekstraordinær generalforsamling

Glamsbjerg Fjernvarme A.M.B.A.
afholder tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 18.30  

ekstraordinær generalforsamling på  
Det Blå Gymnasium, Langbygårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2.  Forslag om beslutning om fusion med Haarby Kraft-
Varme a.m.b.a. i henhold til de vilkår, der fremgår af 
fusionsaftalen (med tilhørende bilag) underskrevet af 
bestyrelserne i henholdsvis Glamsbjerg Fjernvarme 
a.m.b.a. og Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. den 17. sep-
tember 2018, og som et led heri forslag om:

 a.  Beslutning om ændring af vedtægter i det fort-
sættende andelsselskab, Glamsbjerg Fjernvarme 
a.m.b.a. i overensstemmelse med vedtægterne ved-
hæftet fusionsaftalen som bilag 11.1.,

 b.  Valg af yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer i det 
fortsættende andelsselskab, Glamsbjerg Fjernvarme 
a.m.b.a. således, at bestyrelsen i det fusionerede 
andelsselskab (Glamsbjerg-Haarby Varmeværk 
a.m.b.a.) består af 10 bestyrelsesmedlemmer, 
hvoraf 5 bestyrelsesmedlemmer er de nuværende 
bestyrelsesmedlemmer i Glamsbjerg Fjernvarme 
a.m.b.a. og 5 bestyrelsesmedlemmer er de nuvæ-
rende bestyrelsesmedlemmer i Haarby Kraft-Varme 
a.m.b.a., og

 c.  Valg af yderligere 1 bestyrelsessuppleant i det fort-
sættende andelsselskab, Glamsbjerg Fjernvarme 
a.m.b.a. således, at bestyrelsessuppleanterne i det 
fusionerede andelsselskab (Glamsbjerg-Haarby 
Varmeværk a.m.b.a.) består af den nuværende 
bestyrelsessuppleant i Glamsbjerg Fjernvarme 
a.m.b.a. (som første suppleant) og den nuværende 
bestyrelsessuppleant i Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. 
(som anden suppleant).

3. Eventuelt.
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1 9 3 8
9 5

6 5 8 3 4 7 9
2 5 7 8

5 8 6 7 4 2 9 1 3
1 2 3 9 8 6 4 5 7
4 9 7 3 5 1 2 6 8
9 6 5 8 7 3 1 4 2
8 3 2 4 1 5 6 7 9
7 4 1 6 2 9 3 8 5
3 7 9 1 6 8 5 2 4
6 5 8 2 3 4 7 9 1
2 1 4 5 9 7 8 3 6

Arrangementer Foreninger og møder
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Diamantbryllup

Ingrid og Preben Clausen, 
Bådsmandsstræde 12F, st., 
Assens, kan fejre diamant
bryllup torsdag den 4. 
 oktober.

Cochem ligger 
i Harzen og er 
et populært 
rejsemål. ARF 
kan allerede 
nu melde alt 
udsolgt til en 
tur til Cochem 
i slutningen af 
juni næste år.

Søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

assens: ARFMultimedier for 
Assens og Omegn – i daglig 
tale kaldet radio og fjern
synsklubben – kan allerede 
nu melde alt udsolgt til klub
bens rejse i juni næste år til 
Cochem og Mosel. Samtlige 
58 pladser på turen er revet 
væk, fortæller Bent Clausen, 
der er sekretær i ARF.

Det er fjerde gang med fem 
års mellemrum, at klubben 
på opfordring arrangerer rej
se til Moselområdet, som er 
præget af smukke vinbjerge. 
Første rejse fandt sted i 2005.

På turen vil rejsedelta
gerne blandt andet opleve 
et besøg hos en vinbonde i 
den lille vinby Bremm, der er 
omkredset af Europas stejle
ste vinbjerge “Bremmer Cal
mont”.

Hos vinbonden vil del
tagerne senere på dagen i 

hans hyggelige, rustikke vin
stue i Cochem deltage i et 
vinsmagningsarrangement. 
Herudover omfatter rejsen 
en byrundvisning i Cochem 
under ledelse af byens tidli
gere borgmester Herbert Hil
ken, en aftensejlads på Mo
sel med musik og dans, ud
flugt til Andernach ved Rhi
nen med sejlads til Europas 
højeste koldtvandsgeysir, 
bryggeribesøg i Mendig og 
en guidet heldagsudflugt til 
Luxembourg.

Mens der altså er udsolgt 
til Moselturen, er der end
nu få billetter tilbage til 
ARF's studietur til TV2 Fyn 
torsdag den 1. november. 
De fire restpladser tilbydes 
både medlemmer som ik
kemedlemmer, og interes
serede kan henvende sig 
til Bent Clausen på telefon 
21783139 eller på mail til  
abclausen@youmail.dk.

Udsolgt til Mosel - og få 
billetter til TV2/Fyn

loppemarkeD
Søren Plovgaard 
sp@fyens.dk

ebberup: Når Ebberup 
Idrætsforening i weekenden 
holder loppemarked i Ebbe
ruphallen, vil Hans Erik Han
sen fra Faaborg være på plet
ten med en stand.

Hans Erik Hansen er 77 
år og har en forkærlighed 
for gamle malerier, og det 
er nogle af dem, han vil tage 
med på loppemarkedet i Eb
beruphallen.

 Jeg medbringer blandt 
andet to malerier af Lauritz 
Mikkelsen, fortæller Hans 
Erik Hansen.

Lauritz Mikkelsen er stadig 
et kendt navn på især Assens
egnen. Han var født i Sverige 
og fik senere dansk statsbor
gerskab og slog sig i 1910 ned 
i et beskedent hus i Saltofte, 
hvor han indrettede atelier.

Lauritz Mikkelsen var me
get produktiv lige indtil sin 
død i 1966, og han blev især 
kendt for at male skildringer 
af landbrugsarbejde og heste 
i arbejde og bevægelse.

 Malerierne af Lauritz 
Mikkelsen kommer nok til 
at koste 3800 kroner styk
ket, siger Hans Erik Hansen, 
der ikke er helt ukendt med 
Ebberupegnen.

Han er født på Kirkevej i 
Dreslette og kom i lære som 
sadelmager hos sadelmager
mester Aage Hansen på Eb
berupvej.

 Aage Hansen havde værk
sted lige overfor Marlene 
Spar og ved siden af Ellens 
Tricotage, husker Hans Aage 
Hansen, som siden fik arbej
de som tæppesælger i Da
lum og også nåede at arbej

de i flere år som sadelmager 
på Odense Sygehus.

Hans Aage Hansen kan 
godt lige at handle lidt med 
malerier, og når han synes, 
han har lidt for mange af 
dem, sælger han ud af dem 
på blandt andet loppemar
keder.

På loppemarkedet i week
enden i Ebberup medbringer 
Hans Erik Hansen også male
rier af kunstmalerne William 
Hansen, Niels Hyhn og Niels 
Lindberg.

 Når jeg synes, at jeg har 
fået samlet lidt for mange 
malerier sammen, sælger 
jeg gerne ud af dem, forkla
rer Hans Erik Hansen.

Nørre Brobymaleren 
Niels Lindbergs malerier er 

ikke længere i helt så høj kurs 
som tidligere, vurderer Hans 
Erik Hansen.

 Det er svært at svare på, 
hvorfor malerierne er fal
det i pris. Men for ti år siden 
kunne jeg sælge et Lindberg
maleri for 3000 kroner, men 
i dag ligger prisen ofte kun på 
1200 kroner for et maleri, si
ger Hans Erik Hansen.

Maleren Niels Hyhn boe
de også en tid i Saltofte. Han 
gik ofte rundt i landsbyen tre 
kilometer sydøst for Assens 
med stor filthat og var i det 
hele taget meget mere ud
advendt end Lauritz Mikkel
sen, der gik for at være lidt af 
en eneboertype. Niels Kyhn 
spillede gerne kort med eg
nens folk og deltog altid med 

i datidens store pølsegilder.
Loppemarkedet i Ebbe

ruphallen er åbent for pub
likum lørdag og søndag  
begge dage fra klokken 10 til 
klokken 16.

Det koster 20 kroner at 
komme ind. Børn under 12 
år har gratis adgang.

Hans Erik og Lauritz 
Mikkelsen-malerierne
Fåborgenser vender hjem til ebberup og sælger malerier af lokale 
kunstnere på weekendens loppemarked i ebberuphallen.

Hans Erik Hansen er udlært sadelmager i Ebberup. Nu vender han tilbage til Ebberup til 
weekendens loppemarked, hvor han sælger malerier af de to Saltofte-kunstmalere Lauritz 
Mikkelsen og Niels Hyhn. Foto: Kim Rune

"   
Når jeg synes, at jeg har 
fået samlet lidt for mange 
malerier sammen, sælger 
jeg gerne ud af dem.
HANS ERiK HANSEN
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Camilla Lykke Sørensen, formand for forældrebestyrelsen for 
den kommunale dagpleje, har på vegne af bestyrelsen skrevet 
et åbent brev til politikerne i Assens Kommune som følge af de 
vedtagne besparelser. Arkivfoto: Laust Jordal

Af Camilla Lykke Sørensen
LokaLdebat: I Assens Kom-
mune lykkes alles børn, er 
en af kommunens visioner.

Hvorfor ødelægge en or-
ganisation, som netop roses 
for sit forebyggelsesarbejde 
blandt de små børn?

Det er et af de mange 
spørgsmål, forældrebestyrel-
sen for dagplejen stiller po-
litikerne og sig selv efter by-
rådsmødet onsdag (19.9) i et 
sidste, desperat forsøg på at 
undgå, at dagplejen decen-
traliseres ud til fem område-
ledelser.

Vi er flere i bestyrelsen, der 
har børn i både dagpleje og 
børnehave. Vi oplever, at bå-
de ledelsen og personalet al-
lerede har meget travlt ude 
i institutionerne. Vi bliver 
derfor meget bekymrede for, 
om de besparelser, der læg-
ges op til, gør, at børn og fa-
milier, som har brug for hur-
tig hjælp, ikke får den. Og vi 
er dybt bekymrede for, om 
dagplejerne og de små børn 
i dagplejen i lang tid vil blive 
overset.

Vi tror, de fleste er klar 
over, hvor lang tid omstruk-
tureringer tager, før hjulene 
kører på fuld skrue igen. Det 

tager både halve og hele år. 
Det er lang tid i et lille barns 
liv; det viser al forskning.

Vi har sagt det før, og vi 
gentager det gerne: De første 
1000 dage er de vigtigste i et 
barns liv.

Hvorfor trækker I tæp-
pet væk under den velfun-
gerende organisation, som 
dagplejen er, spørger vi for-
ældre nu. Vi har netop valgt 
dagplejen, fordi vi ser, at vo-
res børn stortrives i det lille 
børnemiljø med én voksen. 
I onsdags fik I overleveret en 
masse postkort fra forældre 
og dagplejere, som beskriver 
hvorfor vi har valgt dagple-
jen. Har I læst dem?

Efter byrådsmødet har vi i 
dagplejens forældrebestyrel-
se haft travlt. Vi har snakket 
med mange af de forældre, 
vi hver især kender, som har 
børn i dagplejen. Vi har også 
ringet rundt til en del dagple-
jere. Historierne er de sam-
me. Forældre fortæller, at der 
ikke er langt fra bekymring 
til handling i daglejen. De, 
som har haft børn i begyn-
dende mistrivsel, roser dag-
plejen for, at andre fagperso-
ner hurtigt inddrages, og at 
netop den fælles faglige ind-

sats, sammen med forældre-
nes indsats, har bragt barnet 
hurtigt tilbage i trivsel.

Flere forældre roser sund-
hedsplejens samarbejde 
med dagplejen eller børne-
terapeuternes arbejde ude 
hos deres dagplejer. En for-
ælder fortæller, at kort tid ef-
ter deres barns start i dagple-
je, blev de ringet op af dag-
plejepædagogen. Hun havde 
været på tilsynsbesøg og var 
bekymret for deres lille pige, 
som var lidt for passiv og trak 
sig fra de andre børns invita-
tion til leg, selvom det så ud, 
som om hun gerne ville del-
tage. Hurtigt blev der etable-
ret et møde med forældre-
ne og en børnefysioterapeut 
hjemme hos dagplejeren. 
Det viste sig, at forældrene 
havde været alt for forsigtige 
med deres lille pige, og hun 
var derfor understimuleret 
på sin balancesans. Dagple-
jeren fik anvist nogle øvel-
ser på en stor bold, som hun 
skulle lave med pigen 15 mi-
nutter hver dag. Derhjemme 
skulle forældrene gynge, tril-
le og kaste mere rundt med 
hende. Og efter kort tid løber 
pigen nu rundt og leger sam-
men med de andre børn.

Dette er bare ét af mange 
eksempler på, at der ikke er 
langt fra bekymring til hand-
ling i dagplejen. Dagplejerne 
er også glade for de konkrete 
anvisninger, de får fra børne-
terapeuterne, fordi det har en 
så hurtig effekt, når de sam-
men med forældrene yder en 
indsats for et barn. Det gør, at 
dagplejerne føler, de gør en 
forskel i et lille barns liv, siger 
flere af dem.

De dagplejere, vi har talt 
med, roser også den hjælp, 
de får gennem deres dag-
plejepædagog. De er me-
get alene i deres arbejde, og 
indimellem kører man ba-
re fast, hvis f.eks. et samspil 
med et barn ikke lige vil lyk-
kes. Frygten for at blive over-
set og ikke fremadrettet kun-
ne få hjælp i en sådan situ-
ation er en bekymring alle 
dagplejerne, vi har talt med, 
udtrykker. Ikke mindst fordi 
det også er de historier, der 
fortælles fra andre kommu-
ner, der afprøver denne or-
ganisationsform. Dagplejer-
ne står nederst på listen over 
ting, som børnehavelederne 
skal nå - og det er forståeligt 
nok; de er allerede pressede i 

deres job og får nu pludselig 
en helt ny gruppe ansatte, de 
skal varetage.

Vi forældre spørger jer nu, 
kære byrådspolitikere: Hvem 
er det, der ønsker denne om-
strukturering?

Fra vores vinkel ser det ud 
til, at ledelsesbesparelsen 
hurtigt vil blive spist op af 
manglende forebyggelse. Og 
med de eksempler på kom-
muner, der allerede har væ-
ret disse spareøvelser igen-
nem og ikke fandt den øko-
nomiske gulerod, de havde 
håbet på - ja, så undrer vi os 
endnu mere.

Hvad blev der af Assens 
Kommunes vision? Har I 
glemt den? Vi gentager den 
gerne for jer: I Assens Kom-
mune lykkes alle børn.

Ønsker kommunen ik-
ke længere, at alle børn skal 
lykkes?

Er det planen, på sigt, at 
presse forældre til at vælge 
de private pasningstilbud? 

Og de private skoler efterføl-
gende? Vil det ikke bare ud-
hule de kommunale tilbud 
yderligere pga. for få “kun-
der i butikken”?

Vi har svært ved at se, hvor-
dan Assens Kommune skal 
kunne tiltrække nye skatte-
borgere, når man vil spare på 
alle de svage i denne grote-
ske grad.

Det er sørgeligt at se og fø-
le, at kommunen ikke læn-
gere prioriterer at hjælpe de 
svage medborgere; de syge, 
de handicappede, de gamle 
og vores børn.

Åbent brev til byrådet. 
Hvorfor trækker i tæppet væk under dagplejen?
Camilla Lykke sørensen, der er formand for forældrebestyrelsen for den kommunale 
dagpleje i assens kommune, har skrevet et åbent brev til byrådspolitikerne, 
efter et flertal af dem med budgettet for de kommende år har besluttet, 
at dagplejens ledelse skal fjernes og lægges ind under dagtilbudenes

Dorte Bruun, Skelvænget 11, Assens

LokaLdebat: Tak, kære politi-
kere, for et super borgermø-
de om Vision 2030 i Haarby-
hallen mandag den 24. sep-
tember.

I havde været flittige og 
gjort et flot stykke forbere-
dende arbejde, kogt de 17 vi-
sionære verdensmål og 169 
underpunkter ned til fem re-
levante kategorier med ud-
dybende tekst, som vi helt 
almindelige borgere kunne 
forholde os til og drømme 
videre på. Og I lyttede – og 
noterede – og var glade for 
vores input.

Der er ikke umiddelbart 
lagt op til, at deltagerne ser et 
referat fra de tre borgermø-
der; men hvis borgerne skal 
engageres og møde endnu 
mere talstærkt op til forhå-
bentligt fremtidige borger-
møder, så kunne det være 
meget motiverende at få et 
resumé, hvor man både kun-
ne genkende sine egne input 
og læse om, hvilke ideer der 
kom frem ved de andre bor-
de og på de andre af de tre 
møder, inden politikerne 
prioriterer i dem.

Vi skal have flere borgere 
i flere aldersgrupper med til 
møderne, og vi skal have fle-
re møder og mere nærdemo-
krati.

Tak for det!

Borgermøde. 
Tak, kære politikere

Gudstjenester
Søndag den 7. oktober

assens, Vor Frue kirke....10.30
barløse kirke .....................11.00
broholm kirke ......................9.15
brylle kirke.............................9.15
baagø kirke....................... ingen
dreslette kirke ................. ingen
Flemløse kirke ..................11.15
gamtofte kirke ................ ingen
glamsbjerg kirke................9.30
Haarby kirke ..................... ingen
Helnæs kirke .....................11.00
Holevad kirke ................... ingen
Jordløse kirke .................. ingen
kerte kirke..........................11.30
kærum kirke..................... ingen
køng kirke...........................11.00
Løgismose kapel............ ingen
orte kirke ........................... ingen
rørup kirke............................9.30
sandager kirke................ ingen
skydebjerg kirke ............. ingen
søby kirke ...........................10.00
søllested kirke ................. ingen
sønderby kirke ................ ingen
Tommerup kirke ..............10.30
Turup kirke ............................9.30
Vedtofte kirke....................11.00
Verninge kirke...................10.30
Vissenbjerg kirke.............10.00
Ørsted kirke....................... ingen
aarup kirke........................ ingen

Jehovas Vidners rigssal,
assens..................................10.30
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bagTanker

karen vaLeur

Forleden var jeg  sammen med en flok for-
eningsfolk på byvandring i Assens. Anled-
ningen var ganske særlig. Det var 75 år si-
den, Foreningen Norden blev stiftet i byen, 
og jeg havde bestilt Suzanne Hestbæk til en 
guidning ”anno 1943” med startpunkt foran 
det tidligere Hotel Phønix, hvor foreningen 
blev grundlagt.

Når man betragter bygningen, der har 
huset det agtværdige hotel - som oprinde-
lig hed Stadt Flensburg (ikke det mest hel-
dige navn i midten af 1800-tallet!), er der ik-
ke meget tilbage af fordums pragt. Ej heller 
på nabobygningen, det gamle rådhus, som 
i 80’erne mistede de rokokogavle, som byg-
ningen havde i en lang årrække.

de var der  ikke fra starten, men når man be-
tragter gamle postkort fra Assens, kan man 
ikke undgå at lægge mærke til, hvor godt de 
to bygninger klædte hinanden. Tænk at no-
gen har nænnet at ændre eksteriøret så ra-
dikalt.

Få skridt derfra gjorde vi holdt på et ga-
dehjørne, der altid har undret mig, fordi 
der ikke er nogen bygning, men ”kun” bæn-
ke og skulpturer. Forklaringen fulgte snart: 
Her lå Plums Boghandel, som blev udsat for 
Schalburgtage i foråret 1944 og aldrig blev 
genopført.

Også andre dramatiske facetter af besæt-
telsen nåede til Assens: Plums Kolonialhan-
del havde en gruppe købmandsvende bo-
ende, hvoraf flere tilsluttede sig modstands-
bevægelsen. I en anden af bygningerne i 
det imponerende forretningsforetagende 
var der tyskere indkvarteret – en ikke helt 
problemfri cocktail, som resulterede i at di-
rektøren blev myrdet af den såkaldte Peter-
gruppe.

Beretningen stemte sindet,  mens vi gik 
rundt mellem de gamle bygninger. Snart 
kommer der liv i nogle af dem qua det nye 
byggeri, som heldigvis tager nænsomt hen-
syn til de grønne områder og de ældste byg-
ninger på grunden.

vi Fik lov  til at træde ind i den store trælade, 

en imponerende bygning, som vidner om 
håndtering af træ og tømmer i alskens di-
mensioner. Der var mulighed for at gå frit 
rundt (eller i hvert fald næsten), også på de 
forskellige etager, hvor alenlange brædder 
i tre sorteringer havde været stablet. På et 
af lofterne var der fuldt af gamle karlekam-
mersenge – de havde ”gjort tjeneste” i nogle 
af filmoptagelserne til filmen ”1864”.

Suzanne henstillede til, at vi ikke hop-
pede i sengene. Eftersom de aller fleste i vo-
res gruppe tilhørte generationen, der fødtes 
under besættelsen eller få år efter, parerede 
vi selvfølgelig ordre. Det samme gjaldt om 
aftenen, hvor vi pænt ventede efter tur på at 
forsyne os af festmiddagen og sidenhen lyt-
tede til de dygtige kunstnere, der afrundede 
jubilæumsfestdagen med nordisk musik i 
Helnæs Gamle Præstegård. Uden at snakke 
og klappe på utidige tidspunkter.

det Fik mig til  at relatere til min dagligdag, 
hvor jeg i løbet af ugen møder rigtigt mange 
børn, der ikke gør, hvad der bliver sagt, med 
det samme.

Kan børn tage imod læring, når det kon-
stant er med den på? Nej, i flok er det til ti-
der kropumuligt. Stiller man dem i en rund-
kreds, aner de ikke, hvad de skal stille op 
med arme og ben. Men hvis man tager dem 
en ad gangen, kan alt lade sig gøre, i hvert 
fald næsten.

De vil jo gerne vide mere og være sam-
men med de andre. Det bør også kunne 
lade sig gøre, når de er en flok. Ved fælles 
hjælp kan vi forhindre, at alting skal siges 
flere gange, uden at børnene adlyder. At pa-
rere ordre var essentielt i 1864 og 1943.

Det er også alvor i 2018.

Bagtanker

en ordre er en ordre …

" Kan børn tage imod læring, når det 
konstant er med den på? Nej, i flok er det 
til tider kropumuligt. Stiller man dem i 
en rundkreds, aner de ikke, hvad de skal 
stille op med arme og ben. Men hvis man 
tager dem en ad gangen, kan alt lade sig 
gøre, i hvert fald næsten.

de skriver for dig
Bagtanker skrives på skift af seks personer: Karen Valeur, cellist, Sønderby Bjerge.   
Henrik Lund Nim, vinhandler, Assens.  Marie-Louise Larsen, indehaver af Hall Audio.  
Mads Haugaard, gymnasieelev, Ebberup. Brylle.  Britta Schall Holberg, tidligere minister, Hagenskov.  
Indholdet udtrykker skribentens egen holdning.

karen vaLeur

cELLiSt, 
SøNdErBy 
BjErgE

henrik  
Lund nim

ViNHANdLEr, 
ASSENS

marie-Louise 
Larsen

iNdEHAVEr Af 
HALL Audio, 
BryLLE

mads  
haugaard

gyMNASiEELEV, 
EBBErup

britta 
schaLL  
hoLberg

tidLigErE 
MiNiStEr, 
HAgENSKoV

Åben alle dage 7-21

M m cou !

Færdigretter
Flere varianter

Tilbuddene gælder 2.10. - 6.10. 2018 Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

grAAsten

HAkkebØFFer
2 stk./250 g

Maks 6 stk.
pr. kunde
pr. dag

Maks 6 stk.
pr. kunde
pr. dag

10.-
pr. pAkke

10.-
pr. stk.

g
Remoulade eller
Ketchup

15.-
pr. stk.

Maks 6 stk.
pr. kunde pr. dag

I Bowlingcentrets store sal kl. 18.00 – 01.00

Fredag den 30. november
Lørdag den 1. december
F

JULEFROKOST
FIRMA – FORENINGER – PRIVATE MED

LEVENDE MUSIK & DANS

Hvide sild
med løg, capers & karrysalat

Stegte sild
med soltørrede tomater

ampet laks

Glaseret skinke
med brunede kartofler

& grønlangkål

Mørbrad
med bløde løg

Tarteletter
ar es

”På Pletten
spiller op til dans

Assens bowling
tlf. 64 71 57 07 .a .dk

Haarby - Strandgade 74 | tlf. 6473 1613
Assens - Meellvveejj 88 | ttllff. 66447711 11441144

wwww.jp-assens.dk

Er din
computer gået

kold i varmen?

PC problemer? Vi hjælper både private og erhverv!


