
Nybolig SKIBHUS 65 91 80 10

TLF: 66 10 93 09 . MOBIL 40 53 10 01

• Bibehold fabriksgarantien
• Serviceeftersyn
• Aircondition service
• Dæk-fælge
• 4-gas måling

• 4-hjuls udmåling
• Klargøring til syn
• Diagnoseudlæsning
• Bremsetest på rullefelt
• Fejludlæsning på nye biler

Købmand Per Friis Andersen

Meget mere discount!

BEMÆRK ALLE DAGE 
ÅBENT KL. 8.00 - 21.00

Gælder kun Svendsagervej 2 . Seden

ANDELÅR
160-200 G 12.-
ANDEBRYST
160-200 G 20.-

TOMAT OG
KARRYSUPPE
1 LITER 24.-

Skibhusvej 66, Skibhustorvet, 5000 Odense C

20 ÅRS FØDSELSDAGSTILBUD

-40%
ALLEDAGE PÅ ALLE RETTER

MEDOKSEFILET- OKSEMØRBRAD
ALLE PIZZA /PASTARETTER

i restauranten 69,- som take away 59,-

ÅBNINGSTIDER FRA KL. 15 ALLE DAGE

TLF. 66 19 26 66
TLF. 21 22 54 66

Agedrup • Bullerup • Havnen
Seden • Skibhus • Vollsmose • Åsum
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Bedemand-Fyn.dk
Tryghed i en svær tid
Tlf. 30 48 55 55
Telefonen er altid åben. Vi dækker hele Fyn
Søndergade 5, Glamsbjerg | Tommerupvej 28, Vissenbjerg
Faaborgvej 33, Odense SV | Vestergade 11A, Ullerslev
Viebæltet 1, Svendborg
Eller læs mere på www.bedemand-fyn.dk
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Ønsker man at tilkøbe � ere ydelser, er det naturligvis muligt.

Foruden udgift til bedemanden, kan der være udgifter til krematoriet, 
kirkegården, gravsten, blomster, dødsannoncer og evt. kaffebord.

Gravsten
I vores udstilling i Vissenbjerg, Glamsbjerg og Svendborg � nder du et 
udvalg i såvel skandinaviske som eksotiske granitsorter. 

Prisgaranti på bedemandsydelser
og gravsten - Spar op til 40%

Se � lm

Bisættelse
Elegant, hvidlakeret kiste. Miljøurne
Ilægning på sygehus
Kørsel til kapel/kirke (0-50 km)
Kørsel til Krematoriet (0-50 km)
Forsendelse af urne 
Ordning af bisættelsen
I alt inkl. moms kr. 9.995,-

Begravelse
Elegant hvidlakeret kiste
Ilægning på sygehus
Kørsel til Kapel/Kirke (0-50 km)
Ordning af begravelsen
I alt inkl. moms kr. 9.495,-

H.C. ANDERSEN FESTSPILLENE
Er du mellem 6-18 år og har du lyst til 
at spille teater, danse og synge? 

Så tilmeld dig optagelsesprøven og bliv en del af
 H.C. Andersen Festspillene, som i 2014 opfører 

eventyrmusicalen Den grimme ælling. 

Optagelsesprøven fi nder sted på Rugårdsvej 15 A, 5000 
Odense C - den 4. og 5. januar 2014. Tilmeldingsfrist den 

22. december 2013 - Vi glæder os til at se dig!
Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøven på 

hcandersenfestspil.dk 

afsked.dk

66 12 00 39 
Ansgars-Centrum
Falen 45  

Gunnar Bundgaard Kim Bøilerehauge

Behandlingscenter Tjele er Danmarks største og 
mest erfarne behandlingscenter med professionelle 
behandlere, læger, sygeplejersker og uddannede 
rådgivere samt tilknyttede psykiatere og psykologer. 
Vi har 20 års erfaring i behandling. 

Det nye center ”Taagelund” ved Egtved har plads  
til 18 patienter i eneværelse. 

Danmarks mest erfarne center 
for alkoholbehandling er tæt på dig

Døgntelefon 70 20 40 80 www.tjele.com
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SCAN KODEN

LÅN OP TIL
50.000,-
LIGE D:E:R

Mette Lundgreen Jan Lundgreen

Vi er der for Dem
- hele døgnet, også
søn- og helligdage

LANGESØ BEGRAVELSESFORRETNING
Blæsbjergvej 4 . Langesø . 5462 Morud . Tlf. 65 96 46 86

BEGRAVELSESFORRETNINGEN FYEN
Skibhusvej 76 . 5000 Odense C . Tlf. 66 12 03 66

www.begravelsesforretningenfyen.dk
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Onsdag  
4. december
Julekoncert med Ullerslev-
koret.   Kl. 19.30-22: Agedrup 
Kirke, Agedrupvej 14.

TOrsdag  
5. december
Jul på slottet.  Teater med 
Fjordagerscenen. Kl. 18.30: 
Agedrup Skole, Brolandvej 16.

Torsdags-cafe.  Juleafslutning. 
Kl. 10-12: Agedrup Sognegård, 
Agedrupvej 12.

Banko.  Kl. 19: Boldklubben 
Marienlyst, Windelsvej 138.

Fredag  
6. december
Meditationskoncert  med 
Benjamin Barfod. Kl. 19.30: 
Nordisk Yoga Aftenskole, Tol-
derlundsvej 7.

Lån os dit yndlingsfoto  - lån 
os din livshistorie. Del ud af 
dine oplevelser og dine minder 
fra Vollsmose. Kl. 14-16: Volls-
mose Kulturhus, Vollsmose 
Allé 14.

Lørdag  
7. december
Haandlangerne.  Popsange, 
rock og rock’n’ roll fra 1950 og 
til i dag. Kl. 21: Vognhjulet, 
Skibhusvej 115.

søndag  
8. december
Dyb styrke - giv din praksis 
rygrad.  Workshop med Birgitte 
Gorm Hansen. Kl. 10: Nordisk 
Yoga Aftenskole, Tolderlunds-
vej 7.

Dybdeforløsning - den bløde 
kerne.  Workshop med Birgitte 
Gorm Hansen. Kl. 14: Nordisk 
Yoga Aftenskole, Tolderlunds-
vej 7.

Tirsdag  
10. december
Åbent menighedsrådsmøde. 
 Kl. 16.30-18: Agedrup Sogne-
gård, Agedrupvej 12.

Onsdag  
11. december
Legestue for småfolk  og deres 
voksne. Kl. 09.30-12: Fredens 
Kirke, Skibhusvej 162 A.

Eventyrfortæller John Bonde 
 fortæller H. C. Andersen. Kl. 
10: Vollsmose Bibliotek, Volls-
mose Allé 10.

Stemmer fra Vollsmose.  Jule-
koncert.  Kl. 17.45: Vollsmose 
Kulturhus, Vollsmose Allé 14.

Hver dag
Fredens Kirkes Sognehus, 
 Skibhusvej 162 - Til 3. januar: 
Birgitte Lykke Madsen, ma-
lerier, Sabine Jensen, bronze-
skulpturer. Arr.: Fredens Sogns 
Kunstforening. Man-fre 9-13, 
tor også 16-18.

Løvens Hule,  Edisonvej 9 - Til 
31. december: Legeland. Tor-
søn 10-18.

Odense Havn - Byens Ø, 
 Vasagade - Til 31. december: 
Fjordspor. Tag din mobiltelefon 
med på tur i naturen. Døgnet 
rundt.

Plantorama Havecenter og 
Dyrecenter Odense,  Peters-
mindevej 5 - Til 23. december: 
Julestue.

  det sker lokalt

 skibhus:  Haandlangerne gæ-
ster Vognhjulet på lørdag 7. 
december klokken 21. Bandet 
består af fire gæve gutter fra 
det odenseanske musikliv, der 
hver især har en lang musi-
kalsk baggrund. Som band har 
de spillet sammen i mere end 
10 år.  Foto: PresseFoto



Jule-arrangement 
i Nybolig SKIBHUS
Fredag d. 13.12.2013 kl. 13-17 åbner Nybolig Skibhus dørene 
og byder indenfor til julehygge med æbleskiver og glögg, julesjov 
og konkurrencer for de mindste samt besøg af de populære 
NYBOLIG-SNEGLE! 

Vi glæder os til at se jer!
 
Med venlig hilsen
Bahadir, Anne & Frederikke

Tlf. direkte: 2629 4884
Statsaut. ejendomsmægler 
Bahadir Demirhan, indehaver

Tlf. direkte: 5146 7910
Salg & Vurdering
Anne Sneftrup

Tlf. direkte: 6591 8010
Sagskoordinator
Frederikke Hansen

5001@nybolig.dk  ·  www.nybolig.dk  ·  Tlf. 6591 8010
Skibhusvej 98  ·  5000 Odense C

Skibhus
Nybolig
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Døckerslund . Skibhusvej 179 . Tlf. 65 90 33 30

TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG
Dagens brød 

10.-
FREDAG

Jubilæums-
medalje

10 kr.
Smørkage

2 x 10 kr.

LØRDAG
Brunsvigerkage 

2 x 10 kr.
Walesstang 

2 x 10 kr.

Fejrer 10 års jubilæum

Kransekagestang

10.-

LUKSUS  AFTEN BUFFET 

* Suppe 
* Japansk sushi 
* Kinesiske re�er 
* Mongolsk barbecue 
* Salat & frugt 
* Kaffe & te 

 

Buchwaldsgade 65 - 5000 Odense C  
Tlf. 66 18 58 58    www. asiantaste.dk 

Åbnings�der: Alle dage fra kl. 15:00-kl. 22:00 eller e�er a�ale 

Søn.-Tors. 128,- Kr. 

Fre.-Lør. 148,- Kr.  Pr. p
erson 

Børn  under 12 år halv pris. 

Buffet m. fri bar( vin, 
øl, vand) i 3 timer  
288,-/298,- kr. pr.person. 
 Ring og bestil nu på  
tlf: 66 18 58 58 

Har du fødselsdag  tilbyder vi vores buffet til KUN 1,- kr. 

ved min. 4 pers. Fremvis gydig legitimation er nødvendigt!   

Gælder dog ikke drikkervarer. 

Kast dig ud i det!

Der går ofte op til 7 år, 
før man får gjort noget 
ved sin dårlige hørelse?

Men hvorfor? — I dag er høreapparater så små og diskrete,  
at de næsten ikke ses, og lydkvaliteten er i top.

Unik fordel for medlemmer af Ældre Sagen
Køber du høreapparater med tilskud hos en privat forhandler,  
er apparaterne dine, og du har derfor ansvaret, hvis apparaterne  
mistes eller bliver ødelagt.

Som medlem af Ældre Sagen, og hvis du køber dine Oticon 
høreapparater hos én af vores 4 certi�cerede klinikker, tilbydes  
du en gratis udvidet tryghedsordning, som dækker, hvis du 
mister eller uforsætligt ødelægger dine Oticon høreapparater. 

Ring eller kig forbi og lad os få en snak om netop din hørelse.

Oticon samarbejder med Ældre Sagen

for tryghed hele vejen

Denne klinik er

certi�ceret af Oticon

?

Kongensgade 71
5000 Odense C
Tlf.: 6612 0181

Klerkegade 8
5600 Faaborg
Tlf.: 6260 2281

Korsgade 15 
5700 Svendborg
Tlf.: 6280 0181

Søndre Ringvej 2
5610 Assens
Tlf.: 6610 0181

3 retters festmenu 
fra kr. 395,- pr. couvert.

FFORFØRENDE FESTMENUER

Vi har stolte traditioner for at afholde 
de mest stemningsfulde og hyggelige 
selskaber.

Køkkenet sammensætter sæsonafstemte 
menuer med årstidens friske råvarer til 
smagsfulde oplevelser.

Hunderupgade 2 • 5230 Odense M
Tlf. 63 11 43 10 • Fax 63 11 43 01 • www.knudsensgaard.dk
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Odense: Den landsdækken-
de Smart Parat Svar-quiz for 6. 
klasser er igen på banen. Det 
handler om godt samarbejde, 
gode bøger og stærke læsere, for 
quizzen sætter fokus på, at det er 
sejt at læse og cool at være klog.

Det overordnede mål med 
Smart Parat Svar er at fremme 
og fastholde større børns læse-
lyst og vise, at det er sejt at være 
ekspert på et område. Ideen er, 
at ’den gode læser’ bliver sat i spil 
som en rollemodel, der har slået 
ørene ud for den videns- og op-
levelsesrigdom, der er i bøgernes 
verden.

Smart Parat Svar samarbej-

der med TV2 Regionerne, der 
transmitterer direkte alle run-
der og finalen i Odense den 26. 
februar 2014, hvor Danmarks 
klogeste klasse skal kåres.

Smart Parat Svar bliver til i 
et samarbejde mellem Kultur-
styrelsen, Danmarks børnebib-
lioteker og TV2 Regionerne, 
og quizzen har kørt siden 2005. 
Den er målrettet 6. klasser i fol-
keskolen, der i hold på fem del-
tagere skal dyste på paratviden 
og samarbejde. I år har næsten 
400 klasser fra hele landet meldt 
sig til.

I første runde mødes klasserne 
til quiz på folkebiblioteker lan-

det over, hvor de quizzer om en 
plads i regionsfinalen. Her har 
Tv2 Fyn skaffet en stor præmie 
til vinderne, nemlig en over-
natning i Odense Zoo for hele 
klassen.

I Odense Kommune er det 
klasser fra Abildgårdsskolen, 
Henriette Hørlücks skole, Høj-
meskolen, Rasmus Rask-Skolen 
og Sct. Hans Skole som deltager. 
6.z fra Sct Hans Skole var også 
sidste års vinder, så de skal i år 
forsvare titlen som Danmarks-
mestre.

Den lokale runde finder sted 
den 4. december i Vollsmose 
Kulturhus fra klokken 9. Vin-

deren af finalen går direkte 
videre til den regionale runde, 
der afholdes i Odense 15. januar 
2014.

De otte vindere fra de regio-
nale runder skal dyste i den afgø-
rende landsfinale, der afholdes   
26. februar også i Odense. Da-
gens vært er Danmarks nye quiz-
konge Sigurd Kongshøj Larsen, 
som lover god stil og stemning 
hele vejen igennem.

Vinderne får 10.000 kroner, 
som klassen frit kan bruge på 
lige det, den har lyst til - og ret-
ten til at kalde sig Danmarks 
klogeste klasse resten af året.

smart Parat svar - skolequiz på biblioteket

Agedrup: 4. december klokken 
19.30 er der koncert med Ul-
lerslevkoret i Agedrup Kirke og 
sognegård.

Med en bred vifte af gode og 
iørefaldende julemelodier fra 
mange lande  vil Ullerslevkoret 
synge julen ind og sprede jule-
stemning i decembernatten.

Ullerslevkoret består af 30 
sangere med en god korklang 
og med et repertoire, der både 
er spændende og populært.

Aftenen vil byde på nogle 
kendte, danske julesalmer, et 
par svenske julesange, tyske klas-
siske sange og et kendt, spansk 
julenummer.

Ind imellem vil menigheden 
få mulighed for at synge med på 
fællessalmer.

Efter koncerten i kirken, by-
der kirken på gløgg og æbleskiver 
i sognegården. Ullerslevkoret vil 
følge med ned i sognegården og 
optræde med flere sange. Arran-
gementet er gratis

Ullerslevkoret til Agedrup Kirke
det sker 
lokalt

 annoncer@skibhusavisen.dk



john godtfredsen aps
Odensevej 57 · 5750 Ringe · tlf: 62 62 20 22
www.jg-musik.dk

Julen starter hos
John Godtfredsen...

Yamaha P-35 
Digital Piano
88 vægtede tangenter 
inkl. stativ.

kr. 3.995,-
(Leje pr. mdr. kr. 200,- 
/ Oprettelsesgebyr kr. 400,-)

Guitar Vægophæng
fra kr. 90,-

iDance Hovedtelefon
Fås i � ere farver.
fra kr. 229,-

Køb el. lej dit nye 
musikinstrument 

og kom godt 
i gang.

Nodestativ
fra kr. 160,-1600,

Guitarstativ
fra kr. 95,-

ere farver.er .e
229,-222

Santana SS-100 Klassisk Guitar
Kvalitets guitar i fuld størrelse.

kr. 1.295,-

Santana SS-1S n 1na SS-1aSantana SS 1an 1S 1a 00 Klasss0 as00 K0 Klas0
Kvalitets guialitets guva uitar i fuldduiuitar i fulddta fuldd

krr

Mikrofonstativ
fra kr. 250,-

Santana ST-300H 
Guitarstemmer
kr. 175,-

-))-)-))))

- et anderledes pizzaria -
Skibhusvej 133 . 5000 Odense C . Tlf. 66 19 26 19

12 års

Eleven 2 Eleven har 12 års fødselsdag 
på Skibhusvej og fejrer det med et godt tilbud:

Alle alm. Pizzaer

Kr. 45.-
Normalpris kr. 55,- 
Tilbuddet gælder fra 4.12 til 11.12

Udbringning kl. 11-23. Pr. del + 7,- kr min. 2 stk
Bestil online på www.eleven2eleven.dk

Åbningstider: kl. 11 - 23 - www.eleven2eleven.dk

Pigerækkerne
Der kan deltage klubhold under DBU Fyn samt hold fra 
fynske folke-, fri- og efterskoler (ikke ungdomsskoler og 
fritidsklubber) i 4 rækker U11, U13, U15 og U18). Der er plads
til maks. 24 hold i hver række. De indledende puljekampe og
finalerne i pigerækkerne spilles søndag den 29. december.

Drengerækkerne 
Der kan deltage klubhold under DBU Fyn samt hold fra fynske folke-, 
fri- og efterskoler (ikke ungdomsskoler og fritidsklubber). Der kan 
tilmeldes drengehold i følgende rækker U9, U10, U11, U12, U13,U14, 
U15 og U17. Der er plads til maks. 48 hold i hver årgang. 
Puljerne kan ikke udvides til flere hold, så vær i god tid med
jeres tilmelding.

Regler
Se mere på www.fyens.dk/indefodbold

Tilmelding
Tilmeld dit hold på www.fyens.dk/indefodbold eller 
ring og hør nærmere hos Fyens Stiftstidendes stævneleder:
Anders Nielsen, tlf. 3057 0999. Mandag-fredag mellem
kl. 9.00 og 16.00 eller på mail: indefodbold@fyens.dk. 
Tilmelding er først registreret ved godkendt betaling i 
betalingsmodulet. 

Fyens Stiftstidende har igen fornøjelsen af at 
invitere til den store indendørs fodboldturnering 
i Odense Idrætshal mellem jul og nytår.

26. - 30. december

INDEFODBOLD- 
STÆVNE 2013

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 6. december 2013.

BRINGER UD
Diner transportable

HOLKEBJERGVEJ 63 . 5250 ODENSE SV 
WWW.HOEJMEHUSKRO.DK - TLF. 66 17 33 57  •  WWW.DETGODEKOKKEN.DK - TLF. 66 12 44 99

UDBRINGNING AF PENSIONISTMAD, 
ALTID FRISKLAVET,  LEVERES VARM ALLE UGENS DAGEHusk

24/12 Helstegt and med sky (3400 g)
Pr. stk. 349,-

Bestilling senest d. 18/12.
Afhentes d. 24/12 mel. kl. 11-13 

31/12 Nytårsmenu
Forret: Varmrøget laks på plukket salat

m. sauce verte og brød

Hovedret: 
Beuf a fi let m. bagte rodfrugter, svampetimbale,

små stegte kartofl er og rødvinssauce.

Dessert: 
Desserttallerken m. valnøddetærte,

frisk frugt, hindbærpuré og vanilleparfait
min. 4 kuverter.

Pr. kuvert 255,-

Bestilles senest 21/12. Afhentes d. 31/12 mell. kl. 11-13

Julefrokost på Højmehus eller 
”ud af huset ” fra 100,- pr. kuv.

Husk hver søndag - stor buffet kl. 11.30-14.30

Onsdag den 4. december 2013 5Onsdag den 4. december 2013 5
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VOllsmOse: Musikken spil-
ler i anlægget og omkring bordet 
er der snak og hygge.

Tøsehygge.
For når man går ind over dør-

tærsklen hos foreningen Pigeliv 
i Vollsmose, siger det sig selv, at 
her er der forbudt for drenge.

Foreningen har gennem de se-
neste par år skabt et frirum, hvor 
pigerne kan få fred fra hverdagen 
og snakke om alt muligt.

Med de frivillige. Og med 
hinanden.

- Hvis jeg skal lave lektier, så  
er det altid det her sted, jeg tæn-
ker på. Det er godt at komme 
her. Også for at hygge og spise 
kage, siger Sara Matarich på 16 
år.

Sammen med Meryem Øz-
den, der også er 16 år, giver hun 
et indblik i, hvad Pigeliv kan.

- Her er plads til alle. De fri-
villige er rigtig flinke, og det er 
dejligt, at det kun er for piger. Jeg 
ved ikke... jeg tror, det ville blive 
meget mere larmende, hvis her 
også kom drenge, siger Meryem 
Øzden.

De er begge enige om, at de 
nok tilhører den ældste del af 
målgruppen for stedet.

Og de er en smule triste over, 
at tiden i foreningen for dem er 
ved at rinde ud. Ikke fordi de 
ikke har lov til at komme her.

Men fordi de er nået en alder, 
hvor andre ting griber dem.

Foreningen har haft flere ture 
til byer som Aarhus og Malmø, 
der har været tur til skøjtedisco  
og filmaftener.

Arrangementer, som pigerne 
nyder. Ikke mindst fordi de selv 
har indflydelse på dem.

- Vi er med til at arrangere, når 
der skal ske noget. Det er også 
én af de rigtig gode ting ved at 
komme her, siger Sara Matarich.

Pigernes private frikvarter

 ➜ Foreningen startede i april 2010, og er drevet af frivilighed.

 ➜ Adresse: Palmehaven 18, Vollsmose, i lokalerne som tilhøre 
kulturhuset.

 ➜ Åbningstider: tirsdage og onsdage fra 15-18, og når vi plan-
lægger ture ud af huset fx skøjtedisco fredag den 29. november.

 ➜ Medlemmer i åbningstiden: alt fra 5 til 15 piger af gangen. 
Pigerne har mange forskellige etniciteter bl.a. dansk, arabisk og 
solmalisk. 

 ➜ Vi blev sidste år støttet af følgende fonde: §18 midlerne, 
VMOK Børnefond, Vollsmose Helhedsplan. Hvis man støtter Pi-
geliv sørger vi for at tilføre donorens navn og logo på vores 

 ➜ Kontakt: pigeliv@hotmail.com / cds_h@hotmail.com

 ➜  Nye medlemmer, frivillige eller potentielle donorer er altid 
velkommen til at kontakte os.

Pigeliv i Vollsmose

PigeliV: En for-
ening kun for piger er 
en succes i Vollsmose. 
Her kan de komme 
og fordybe sig i lektier 
- eller bare hygge sig 
sammen og planlægge 
gode oplevelser

TeksT: Jan Bonde 
FoTo: Hasse Frimodt

bonde@skibhusavisen.dk,  
hasse@skibhusavisen.dk

Reglerne for at være med i for-
eningen har medlemmerne selv 
vedtaget. Én af dem er, at man 
taler dansk til hinanden.

- Så kan alle forstå det, siger 
Sara.

Christine Scheel-Hincke på 
25 år, læser kandidat i idræt og 

sundhed på SDU. 
Hun startede i Pigeliv som 

frivillig i 2011 og har arbejdet 
som foreningens koordinator 

det seneste halvandet år.
- Jeg oplever, at vi ved at være 

her og lytte kan komme rigtigt 
langt med de her piger. Det er et 

godt sted for dem. Men vi kan 
sagtens bruge flere frivillige, si-
ger hun - som et slet skjult op-
fordring til læserne.

 ★ Meryem Øzden, Christine Scheel-Hinke og Sara Matarich. 
 FoTo: Hasse FrimodT

 ★ Sara Matarich og Meryem Øzden bruger Pigeliv som lektiested og hænge-ud-sted.  FoTo: Hasse FrimodT

» Her er plads til 
alle. de frivillige 

er rigtig flinke, og det 
er dejligt, at det kun 
er for piger. Jeg ved 
ikke... jeg tror, det ville 
blive meget mere lar-
mende, hvis her også 
kom drenge.



Butikstorvet • Mølledammen 5 • 5320 Agedrup • åbent alle dage kl. 8-20
Kochsgade 120 • 5000 Odense C 
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6 fl asker

Savanha vin

159.-

1/1 ramme Export
eller Heineken

85.-+ pant

1 kasse klementiner

25.-

Linie Akvavit

119
95

1/1 ovnklar svinekam
Uden ben 4-5 kg

179.-

Skibhusvej 92 . 5000 Odense C . Danmark . Telefon: 66 12 16 95
E-mail: info@skibhusslagteren.dk . www.skibhusslagteren.dkFind os på facebook

 Vi lægger stor vægt på at lave 
produkter, hvor smag 
og kvalitet er i højsædet. 
Servicen er i top blandt 
butikkens kvali� cerede med-
arbejdere, der altid er klar 
med gode råd og vejledning.

Oksemedaljon
med kartoffellagkager,
paprikasauce og æblesalat.
Velsmagende retter 
til 2 personer

KUN 169.-
Vi anbefaler at forudbestille!

FFFFFFFFFRRRRRRRRREEEEEEEEEDDDDDDDDDAAAAAAAAAGGGGGGGGGSSSSSSSSSMMMMMMMMMEEEEEEEEENNNNNNNNNUUUUUUUUU
Fredag den 6. december

Slagteren er kommet i julehumør, så vi har sat 
prisen  på vores faste dagstilbud ned med         10-15%
Tirsdag: 
1 kg. hakket dansk oksekød
5 - 8%  ............................................60.-
Onsdag: 
1 kg. hakket Frilands 
skinkekød 5 - 8% .......................50.-
Torsdag: 
1 stk. kylling� let 
(uden tilsætning) 90 - 110 g.           9.-

Fredag: 
4 stk. engelske bøffer af 
Kødkvægs-tykstegs� let 
600 g i alt  ...............................100.-
Lørdag: 
Pålægslag 6 - 8 skiver, 
hjemmelavet, 
3 lag for  ........................................55.-

kle?

Så ta’ cyklen med dig i bussen, gratis!

Kører du med rute 81, 82 eller 83, kan du nu gratis

tage din cykel med dig i bussen.

Tilbudet gælder fra klokken 9 om morgenen, og

fortsætter dagen igennem.

ere om ordningen på FynBus.dk/cykel

fortsæ

Læs me
dn g
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 nordatlantisk Hus  har modtaget en donation på 30.000 kroner til kunst til det nye hus. 
Den flotte check blev overrakt til Kirsten Mærsk, direktør for Nordatlantisk Hus, af Karsten 
Buhl fra Nordea i konferencelokalet i Nordatlantisk Hus. Det er endnu ikke besluttet hvilket 
kunstværk, der skal indkøbes for det gavmilde sponsorat, men at det bliver nordatlantisk 
kunst er helt sikkert.  Foto: NordatlaNtisk Hus



 

Østre Stationsvej 3-5 · 5000 Odense C · Tlf. 66 126 127 · 502@edc.dk

Etape II - 19 boliger
- fra 75 - 106 m2
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Mej holmparken

PRISER FRA:
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Se mere på mejlholmparken.dk

����
���
���� Drej op ad Egebæksvej ved Sct. Hans Skole, ca. efter 500 m. hedder 
vejen Mejlholmgade og prøvelejligheden ligger i første blok ud til Mejlholmgade.
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ÅBENT HUSLørdag d. 7. dec. kl. 15 - 16

Torsdag d. 12. dec. kl. 16 - 17
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Tilmeld dig på edc.dk
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edc.dk

Poul Erik Bech
Statsautoriserede ejendomsmæglere - Valuarer - MDE

RING TIL OS ALLE UGENS 7 DAGE MELLEM KL 7.00 OG 21.00

EDC Poul Erik Bech – Danmarks største mæglervirksomhed

Åbent køberkartotek hos EDC
Vi har valgt at åbne vores køberkartotek på nettet for at give alle mulighed for at se omfanget af 
mulige boligkøbere. Vil du vide hvor mange købere der er til din bolig? – så gå ind på edc.dk/fi ndkøber

Nyhed

Scan koden og se køberne
til din bolig

Østre Stationsvej 3-5
5000 Odense C
66 12 61 27

Hjallesevej 116
5230 Odense M
66 12 61 26

KOM GODT VIDERE

LE
JL

. S
ØG

ES

2-3 vær. lejlighed søges
Det er et must at der er altan eller terrasse, og der skal
også være et godt pulterrum. Skal kunne bruges til
delelejlighed. Pris max. kr. 1.250.000.

Kontakt: Merete Salling
Kunde id: 8077908 • Telefon: 22471224

LE
JL

. S
ØG

ES

Rækkehus søges
Familie fra Odense C søger  lejlighed med min. 4
beboelsesrum inkl. stue, der skal være adgang til have
eller en god altan, beliggende i 5000 Odense C.
Prisniveau: kr. 1.800.000.

Kontakt: Karsten Sommerlund
Kunde id: 7625286 • Telefon: 21 79 42 91

VI
LL

A 
SØ

GE
S

Villa med mange soveværelser søges
Til købeklar familie fra Odense søger vi villa med min. 4
soveværelser. Der skal være både badeværelse og
gæstetoilet eller 2 badeværelser. Pris max. kr. 1.800.000
incl. evt renovering

Kontakt: Merete Salling Rasmussen
Kunde id: 6361294 • Telefon: 22 47 12 24

DU TRÆFFER OS HELE JULEN

EDC Poul Erik Bech 
ønsker glædelig jul og godt nytår

RING TIL OS ALLE DAGE 7.00 - 21.00 

Sag 50200563

Odense C - Kochsgade 6, 2. tv

Stor 2 værelses lejlighed i meget høj standard
Stor 2 værelses lejlighed i meget høj standard - med flotte afhøvlede gulve,
gulvklinker i naturskiffer gennemgående i entre, gang, køkken og
badeværelse. Der er gipslofter med stuk i alle rum (ex. Bad/gang).

1.285.000/65.000Pris/Udb.
7.240/6.529Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
4.829/4.482 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
78

Grund
m²
360

Rum /
Værelser

2/1

Opført

1933
Kontakt tlf. 66126127

Åbent hus
med tilmelding
Lørdag 07/12
11:40 - 12:00

D

Sag 50200350

Seden Strandby - Kragenæsvej 4

Mulighed for hestehold
Pæn præsentabel gråpudset villa, velbeliggende i hyggeligt "landsbymiljø"
mindre end 5 min. gang til stranden og grund på godt 10.000 m2. 194 m2
beboelse som pt. er indrettet som 2 selvstændige lejligheder.

2.095.000/105.000Pris/Udb.
11.219/10.292Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
9.159/8.384 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig 
m²
194

Grund
m²

10476

Rum/
Værelser

6/4

Opført /
Ombygget
1928/00

Kontakt tlf. 66126127

Åbent hus
med tilmelding
Torsdag 12/12
15:30 - 16:00

Sag 50200471

Odense C - Svanevej 14

Skøn 2 fam. villa i Skibhus
Gedigen, markant og meget velholdt 2 families ejendom med en rigtig god
beliggenhed i Skibhus. Der er hulmursisoleret, nyt tag fra 2010 og nyere
vinduer. Huset er opdelt i to 3 værelses lejl., som i grundplan er ens.

2.995.000/150.000Pris/Udb.
15.457/14.383Brt./Nt.

Alternativt finansieringsforslag:
10.318/9.952 Afdragsfrit RTL1Brt./Nt.

Bolig /
kælder m²

180/90

Grund
m²
694

Rum/
Værelser

6/4

Opført

1935
Kontakt tlf. 66126127

Onsdag den 4. december 2013 9Onsdag den 4. december 2013 9
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Kvickly Skibhusvej tilbyder

Kvickly Skibhusvej
Skibjhusvej 74

5000 Odense C

Åbningstider
Man-fredag  08.00-20.00
Lørdag  08.00-18.00
Søndag 08.00-18.00
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Albani 
blålys eller rødhætte
+ pant

6 stk.

2495

Sukker
1 kg
Max. 6 pakker pr. kunde pr. dag

Pr. pakke

7.-

Kvickly ser

Én dag med helt vilde priser    

Fredag den 6. december 

Bagerens julekage, 
æble-kanel krans eller 
sirupskage
Frit valg.
Stk.-pris 20,00

1 stk

20,-

Grødris
1000 g. 

Kg-pris 8,00.

Begrænset parti

1 pose

8,-
Toms fyldte chokolader
205 g. Kg-pris 121,95.

1 æske

25,-

Udvalgt elektronik
F.eks. printer og minianlæg

SPAR

30%
Bleer
Theatre box fra Libero eller mega 
pack fra Pampers.
Str. 3, 4 eller 5. 76-114 stk. 
SPAR 50.-

Pr. kasse

100.-

Royal Greenland laks
Røget eller graved
225 g

Pr. pakke

25,-
Hel oksefilet
Med fedtkant
4-5 kg

Kun

399,- Il Passo di
Sabina
Veneto Italien
SPAR 190,70

6 fl asker

199,-
Ceres julehvidtøl
+ pant

6 stk.

995

Onsdag den 4. december 201310
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Kvickly Skibhusvej tilbyder

Kvickly Skibhusvej
Skibjhusvej 74

5000 Odense C

Åbningstider
Man-fredag  08.00-20.00
Lørdag  08.00-18.00
Søndag 08.00-18.00
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Syltepakke eller
nakkekam
Begrænset parti

Pr. 1/2 kg

1495

Premiums rib eye
eller entre cote
Garantimørt.

Landgangsbrød
Med tre slags pålæg

Vanvittig pris

Slagteren tilbyder:

Delikatessen tilbyder:

Stjernekaster

Landgangsb

Til d
ig fra

 

Delik
atess

en

Pr. 100 g

1750

Pr. stk.

20.-

Så er årets nytårsmenu i Kvickly Skibhusvej klar!!!

Skibhusvej 74, 5000 Odense C        
Tlf: 65472274

Den betjente slagterdisk tilbyder:
Weekendmenu

Hovedret: Tournedos med pommes duchesse,
asparges med bacon og rødvinssauce.

Dessert: Fransk chokoladekage med marinerede bær.

Nok til 2 pers. 150.- 

Pr. stk.

20.-
Til d

ig fra
 

Delik
atess

en

Vanvittig pris

Onsdag den 4. december 2013 11Onsdag den 4. december 2013 11



Statsaut. ejendomsmæglere & Valuar, MDE
v. Lars Bern og Karen Friis • Skibhusvej 66-74, 5000 Odense • Tlf.66132613

VINTERTILBUD
Sætter du din ejendom til salg inden 

den 15. januar 2014, så kvitterer vi med

25% RABAT
Sætter du til salg inden 
den 20. december 2013, 

så kvitterer vi yderligere med et 

JULETRÆ
* på salæret

*

INDLEVERINGSTIDER JUL OG NYTÅR 
UGE 52
Udkommer SkibhusAvisen: Fredag den 27. december
Korrekturannoncer: Mandag den 16. december kl. 16.00
Tekst- og rubrikannoncer: Onsdag den 18. december kl. 13.00 

UGE 1 
Udkommer Skibhusavisen: Torsdag 2. januar 2014
Korrekturannoncer: Onsdag den 18. december kl. 14.00
Tekst- og rubrikannoncer: Torsdag den 19. december kl. 12.00

www.givhverdagvinger.dk

Vind billetter!
Lyt med i
KLUBBEN

KLUBBEN præsenterer 
en unik aften           Panamah.
På First Hotel Grand Odense, 
torsdag den 12. december.

Der kan ikke købes billetter til denne koncert. 
Men du kan vinde billetter hver dag i radioen.

panamah
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SCAN KODEN

LÅN OP TIL
50.000,-
LIGE D:E:R
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TOlderlundsvej: 
Heidie Marie Løvendahl kan 
nu som instruktør hos Nordisk 
Yoga byde velkommen til en 

ny spændende yoga form i 
lokaler på Tolderlundsvej 3, 
kælderen.

Her kan mænd og kvinder 
glæde sig til at prøve kræfter 
med Hot Yoga som praktiseres 
i varme. 

- Vi har sat varmelamper 
op i lokalet, så det giver en 
temperatur på 37 til 39 gra-
ders varme i lokalet. Varmen 
hjælper muskler og led til at 
strække mere ud. Fordele ved 
Hot Yoga er at man får en 
intens og effektiv trænig, man 

bliver hurtig smidig og stærk, 
da der svedes en masse får man 
udskilt affaldsstoffer, ens for-
brænding øges, huden bliver 
pænere og man udvikler et 
mentalt overskud, siger Heidie 
Marie Løvendahl.

Heidie har i 12 år været 
yoga underviser, og hendes 
baggrund for at undervise i 
Hot Yoga har hun fået ved et 
3 måneders besøg i Thailand 
hvor hun fik undervisning og 
uddannelse af en Hot Yoga 
guru.

Hot Yoga 
på Tolderlundsvej 3

 ★Heidie Marie Løvendahl viser her hot yoga.

TeksT og foTo: Hasse Frimodt

hasse@skibhusavisen.dk

Se video
på facebookk



HALLO! Vi køber din bil
Årg. 90-13 max pris kr. 75.000

Neltoft Gruppen - Ringe
Hverdag kl. 12-18 . 70 20 37 36
Aften - weekend . 27 13 24 07

RED DIN BILS ØKONOMI KØR TIL BRUNSGÅRDSAUTO
Alt i glas- og forsikringsskader - Klargøring til syn/service eftersyn 

-Reparation af alle bilmærker - Udsk. af dæk/fælge
Opbevaring af sommer/vinterhjul

Brunsgård AUTOREPARATION
Petersmindevej 21• 5000 Odense C • Tlf. 65 91 54 46

Fyns Auto ApS
Landbrugsvej 10R . 5260 Odense S . Tlf. 6614 5525

Mobil 2323 5525 . fynsauto@hotmail.com

Alt i reparation
Vi servicerer også under garantien.

BILLIGE
DÆK OG FÆLGE

Bemærk lånebil!

www.FYNSAUTOAPS.dk
...vi kan noget med biler!

      

SCAN 
QR-KODEN 
OG SE FILM! 

BILSYN FRA

350,-

* Det koster 50 øre + alm. sms-takst. 14 dages fortrydelsesret jf. unwire.dk/fr.  Udbydes af Fynske Medier, Banegårdspladsen 1, 5100 Odense C tlf. 66 111 111

TLF. 72441166 . www.danskbilsyn.dk
WICHMANDSGADE 11, 5000 ODENSE C

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-TORSDAG KL. 9-16.30. FREDAG KL. 9-16

ODENSE’S BILLIGSTE BILSYN
- VI SYNER BEDST OG BILLIGST!
BOOK ONLINE PÅ WWW.DANSKBILSYN.DK SÅ GIVER VI EN 

GRATIS BILVASK - VÆRDI 99 KR.
NYHED! SEND EN SMS TIL 1239 MED SYN
OG VI KONTAKTER DIG FOR TIDSBESTILLING

         uden-udbetaling.dk
           

HALLO!

Multi Bilhus www.Neltoft-Gruppen.dk
Bygmestervej 21 - 5750 Ringe | Telefon 70203736
Salget starter hverdage kl. 12-18 søndag kl. 13-17

21.900,- kr. Audi A4 1,8T airbag, servo, CD/radio pr. md. kr. 646,-
24.900,- kr. Suzuki Baleno 1,3i 4-d airbag, servo pr. md. kr. 707,-
16.900,- kr. Ford Fiesta 1,2 3-d, airbag, øko-bil pr. md. kr. 541,-
39.900,- kr. Smart City Coupe 0,6i øko-bil, alu pr. md. kr. 1.024,- 
34.900,- kr. Mazda 323 1,8i 4-dørs, el-ruder, ABS pr. md. kr. 922,- 
19.900,- kr. Citroen ZX 1,8i aut-gear, servo, ABS pr. md. kr. 599,-
 9.900,- kr. Honda Civic 1,4S 4-d, CD/radio, c-lås pr. md. kr. 332,- 
23.900,- kr. Fiat Brava 1,6i 5-d, airbag, servo, ABS pr. md. kr. 692,-
24.900,- kr. Mazda 323 1,8 aut-gear, CD-radio pr. md. kr. 707,- 
34.900,- kr. VW Polo 1,4i 16V 5-d, alu, CD-radio pr. md. kr. 922,-
34.900,- kr. Renault Laguna 1.6 st-car airbag, servo pr. md. kr. 922,-
59.900 kr. VW Passat 19 TDi St-Car, klima, aribag pr. md. kr. 1.127,-

TILBUD : Peugeot 107 1,0i 5-dørs - pr. md. kr. 1.127,-

TILBUD : Hyundai Atos aut-gear - pr. md. kr. 1.127,-

   Vi har ALTID ca. 100 gode LAVPRIS tilbud på lager   
VI HAR NR. PLADER TIL ALLE BILER OMG. LEVERING
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skibhusvej: Anders W. 
Berthelsen skriver i sin nye bog 
”Hjem til Skibhuskvarteret”, at 
stedet har ry for at være rødt.

Sådan politisk.
Og forsiden bærer da også den 

karakteristiske farve, så den er til 
at få øje på.

Det samme gjorde vinen, da 
forfatteren torsdag i sidste uge 
havde taget plads midt i Kvickly 
for at præsentere og signere sin 

nye udgivelse for dem, der havde 
lyst.

Og det var der mange, der 
havde.

Den gamle bog med
Eksempelvis Ove Jensen har 
Hørdumsgade. Han havde end-
da taget den gamle ”Skibhusbo-
gen” fra 1993 med til signering.

- Jeg har kendt Anders, fra han 
var helt lille. Jeg er seks år ældre, 
og vi passede jo lidt på de små 
i Marienlyst dengang, fortalte 
han.

Anders W. Berthelsen har væ-
ret langt omkring i arkiverne til 
denne bog.

- Stiftstidendes billedarkiv 
er kommet på Stadsarkivet, og 
derfor har jeg kunnet finde fo-
tos, der aldrig har været bragt i 
nogen avis. Når en fotograf dæk-
ker en begivenhed, bliver der jo 
taget mange flere fotos, end der 
kommer i avisen, siger han.

Bogen ”Hjem til Skibhus-
kvarteret” er en blanding af 
klassisk lokalhistorie og egne 
oplevelser. Derfor er bogen an-
derledes end den tidlige udgave.

- Men det her er nok den sid-
ste bog om Skibhuskvarteret fra 
mig. Der kan nok ikke skrives 
flere, siger han.

Flere besøg i Kvickly
Så Ove Jensen må nyde læsnin-
gen. Det var han også klar til.

- Der er en særlig Skibhusånd. 
Og den lever stadigvæk. Der er 
eksempelvis kommet en masse 
unge mennesker på Hørdum-
sgade, hvor jeg bor. Og de har 
taget ånden til sig. De handler 
på Skibhusvej, hvor vi har det 
hele, sagde Ove Jensen.

Anders W. Berthelsen dukker 
i øvrigt op til signering af bogen 
yderligere to gange -  fredag 13. 
december kl. 15-17 og lørdag 
14. december kl. 11-13.

ny skibhusbog med  
personligt præg
udgivelse: 
Anders W. Berthelsen 
præsenterede sin nye 
bog midt i Kvickly - 
og kom hurtigt i snak 
med lokale 

 ★Ove Jensen (th) har kendt An-
ders W. Berthelsen, siden han var 
barn. Han havde taget forfatterens 
første bog om Skibhuskvarteret 
med, så der kunne blive skrevet i 
både den nye og den gamle. 

TeksT: Jan Bonde 
FoTo: Hasse Frimodt

bonde@skibhusavisen.dk,  
hasse@skibhusavisen.dk

 ★ Interessen for den nye bog var 
så stor, at Kvickly og Anders W. 
Berthelsen har besluttet at lave 
yderligere to signerings-arrange-
menter - 13. og 14. december.

» der er en særlig 
skibhusånd. og 

den lever stadigvæk. 
der er eksempelvis 
kommet en masse 
unge mennesker på 
Hørdumsgade, hvor jeg 
bor. og de har taget 
ånden til sig. 



Infonøgle

 ★Nye omgivelser til et velkendt marked i Nordatlantisk Hus.  
 Foto: Peter Leth-Larsen 

havnen: Det er helt nyt, og 
derfor var det også første gang, 
da der i weekenden blev holdt 
julemarked i Nordatlantisk 
Hus på Odense Havn. Mar-
kedet er der til gengæld tradi-
tion for. Det er det tidligere 

velbesøgt julemarked 
i nordatlantisk hus

hørt 
& Set

grønlandske julemarked, som 
tidligere blev holdt i det grøn-
landske hus på Hunderupvej.

Mange så huset
Men med flytningen til de nye 
omgivelser - og husets nye ind-
hold - var markedet naturligvis 
også udvidet til at have hele 
nordatlanten som tema. Og det 
var et velbesøgt marked, hvor 
gæsterne kunne se de nordat-
lantiske specialiteter - men også 
få et kig på byens nye Nordat-
lantisk Hus.

Min. 10 kuverter. Alle priser er pr. couvert, ekskl. brød og levering.

Se flerer menuer og buffeter på www.kjaerskoekken.dk  eller ring og bestil på 70 70 21 31i b il å 70 70 21 31

g.

ll i b il å 0 0 21 31

www.kjaerskoekken.dk

Julebuffet 
Julegravad laks med mild
peberrodscreme.
Hvidvinsdampet hellefi sk 
med skaldyrssalat i dilddressing.
Vildtpaté med marinerede
pigeon æbler.

Sprængt og glaseret
andebryst.
Rødkål salat med nødder, figner og balsamico.
Kalvefi let med braiseret rødløg
og champignon a la creme.

Brie med solbær i rom.
Blå Saga med pærekompot.
Mandelkage med kirsebær-
mousse og kanelcreme.

BUFFET
Pr. person ............Kr. 178,-

NYTÅRS-
MENU
3 retter

228,-
min. 4 kuverter

Overalt på Fyn
• Slamsugning • Tømning af tanke
• Højtryksspuling • TV-inspektion

Døgnvagt tlf. 70 22 16 20

www.fksslamson.dk

Have og hus 

 Klinikker 

DB VVS
Danmarks billigste
- online - vvs-butik

TRÆPILLEOVN
Italiensk kvalitet.
Spar op til 70% på
varmeregningen.

Pris fra
kr.

12.50
0.-

inkl. m
oms.

www.dbvvs.dk
T l f . : 4 0 8 7 2 2 2 2

Alt
indenfor

murer-, tømrer-
og snedkerarbejde

40 51 60 27
www.multihaand.dk

Alt
• Murer, tømrer
& snedker

• Nybygning
• Ombygning

• Reparation
• Tegninger
• Byggetilladelse
• Totalentreprise

Entreprenør og
aut. kloakmester
Tony Hofstedt
Heden 29, 5450 Otterup
Tlf. 64 85 18 48
Bil. 40 57 51 02
Gravearbejde og pæleboring. Beton- og anlægsarbejde.

Alt i kloakarbejde. Alt i flisebelægning.

Jensen&Petersen
Aut. VVS installatører · Blikkenslager · Ventilation

Damhusvej 30 · 5000 Odense C

Telefon 66 11 97 70
Mobil 40 19 94 70 · Fax 66 11 97 74 · www.jp-vvs.dk

E-mail: j-p.vvs.kbj@galnet.dk

SALT & PEBER ER MAD IND I HUSET

FORVENT LIDT MERE TIL JERES

Klik saltogpeber.dk, se menuerne og ring til os 
på tlf. 70 10 14 16 for en uforpligtende snak.

VÆLG SELV
MANDELGAVEN

DEN SØDE
DEN SJOVE
DEN FRÆKKE

JULEFROKOST

KUVERT FRA KR.  INKL. MANDELGAVE98,-

 Kiropraktorer 
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Unik kropsterapi Kim Wesergaard
Ulriksholmvej 10, 5230 Odense M

Tlf. 40 11 07 40 - kimw@live.dk
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M

Ondt i
ryg og skulder

Hvide sild med løgringe
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Mørbradbøf á la creme
Frikadeller med rødkål
�
��� � ��	���� 
� ����
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� ��������
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� ���� � kr.  15,-

L U X U S 
julebuffet

139,-
Eks. brød og smør

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Gråbjergvej 16 - 5856 Ryslinge - Tlf 62 67 13 32  - Mobil 29 29 96 08
ankeogmartins@hotmail.com - www.ryslingeforsamlingshus.dk

Eller vælg
7 slags 

kr. 119,- 
Eks. brød 
og smør

Rynkeby
Fodklinik

Ude- og hjemmebehandling
kr. 210,-

Tlf. 21 91 94 08
kr. 240,-

Klinisk fodplejer
Anne Petterson

Henvendelse på 
tlf.  20 43 20 77

Islandsgade 12, (CCS Træningscenter)

JH Anlæg
Anlægsgartneren tilbyder bla.
• Alt flise- og brolægnings-
arbejde.

• Nyhed stubfræsning.
Ring for uforbindende tilbud.

Tlf. 24 25 71 07

Besøg os på www.olt.dk

Odense Lavpris Tømmerhandel A/S
Lumbyvej 75 • 5000 Odense C
Tlf. 66 18 27 93 • info@olt.dk

Grundfos pumper       pr. stk.
Alpha 2 25-40            1598,00
Alpha 2 25-60            1798,00
Jernrør                 pr. stk.  
1/2. Sort   5,8 m.    98,00
3/4. Sort   5,8 m.    128,00
1.    Sort   5,8 m.    214,00
Impra vægmaling  pr. stk.
10 l. hvid glans   5      275,00
10 l. hvid glans 10    395,00
 5 l. hvid glans  20     195,00

Vinter klar               pr. stk.
Sneskovl            fra...   138,00
Vejsalt 25 kg.         30,00
v/4 poser               25,00
Brændetårn 2 m3     pr. stk
EG tørret i 12 md.   1598,00
Gårdpostehane       pr. stk.
Frostsikker            448,00
Afdækning         pr. m2

Skovet � is            298,00
Bark� is knust       498,00

annonceindleveringstider

Korrekturannoncer:  
Torsdag inden kl. 12.00

Tekst- og rubrikannoncer: 
Fredag inden kl. 12.00
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 ➜ Birgit Willaing Jensen er 41 år. Hun er uddannet har i stats-
kundskab og ulandsstudier. ”Maria fra Titicacasøen” er hendes 
første bog.

 ➜ Gunhild Brink er 67 år og billedkunstner.

 ➜ Gennem sit liv har hun flere gange været bosat i udlandet.

Fakta

 ★ Gunhild Brink har malet akvareller i årevis. Men det er første gang, hun har illustreret en bog. Birgit W. Jensen 
har skrevet i årevis. Men det er første gang, hun udgiver en bog. 

 ★ Samarbejdet mellem Birgit W. Jensen og Gunhild Brink har været så 
godt, at de begge gerne vil gentage det en anden gang.

pOppelhaven/ande-
rup: Når man træder ind ad 
døren hos Birgit W. Jensen, 
går der kun få sekunder, før en 
begejstret, engageret og meget 
vidende talestrøm tager sin be-
gyndelse.

Om Bolivia.
Om menneskene, venlighe-

den, livsstilen og glæden.
Men også om uretfærdighe-

der penslet ud i statistiske bereg-
ninger liret af uden brug af papir.

Om lovmateriale, politiske 
ledere og en fremtid, der peger i 
den rigtige retning.

For Birgit W. Jensen er vild 
med Bolivia.

- Jeg har rejst rigtigt mange 
steder i verden, men den imø-
dekommenhed, jeg blev mødt 
med i Bolivia, tog mig med 
storm, siger hun.

Nu er kærligheden til landet 
blevet til Birgits første bog.

En børnebog om pigen Maria 
- illustreret af den erfarne akva-
rel-kunstner Gunhild Brink fra 
Anderup.

Der aldrig har været i Bolivia.
- Det har været en meget 

spændende opgave også for mig. 
Den indianske kultur er meget 
farverig. Og der er mange bil-
leder i det sprog, Birgit skriver 
med, siger Gunhild Brink.

Birgit W. Jensen var i Bolivia 
for at studere decentralisering 
som en del af sit speciale på 

et kig til en helt anden verden
debutbOg: Birgit 
W. Jensen har tabt 
sit hjerte til Bolivia. 
Nu udgiver hun en 
børnebog om landet - 
illustreret af Gunhild 
Brink fra Anderup

Statskundskab. Det var i 1998.
Men fascinationen har holdt 

ved.

Kun én mønttelefon
- Der er noget særligt ved at be-
finde sig i en landsby med kun 
én mønttelefon. Bruge den til at 
ringe til ministeriet for at få en 
interview-aftale med ministe-
ren. Lægge en besked hos sekre-
tæren. Vente. Og så - et par dage 
senere - modtage et opkald fra 
ministeren på selvsamme mønt-
telefon, siger Birgit W. Jensen.

Hun håber, at hun med sin 
børnebog kan formidle fasci-
nationen af en anden måde at 
leve på. 

Og så glæder hun sig til at op-
leve reaktionen på den historie, 
som begyndte med et enkelt 
kapitel til sin niece for et par år 
siden.

Birgit W. Jensen har flere 
bøger i hovedet. En voksenbog 
bygget på nogle af de mange op-
levelser, et liv med stor rejseak-

tivitet indtil videre har budt på.

Gæster Arnold Busck
- Det skriftlige har fulgt mig i 
de job, jeg har haft. Så det lig-
ger naturligt for mig at skrive, 
siger hun.

”Maria fra Titicacasøen” er 
netop udkommet på forlaget 
Mellemgaard.

7. december er Birgit W. Jen-
sen og Gunhild Brink at finde 
hos Arnold Busck i Rosengård-
centeret, hvor de vil signere bo-
gen og tage en snak med kun-
derne om den.

» Jeg har rejst 
rigtigt mange 

steder i verden, men 
den imødekommen-
hed, jeg blev mødt med 
i Bolivia, tog mig med 
storm

TeksT og foTo: Jan Bonde

bonde@skibhusavisen.dk



DØCKERSLUNDSVEJ 4D, 2. TH.

Odense C Ejerlejlighed

Lejligheden byder på 73 kvm, som du nu vil blive præsenteret for: Entréen har en god størrelse, hvor der både er
plads til overtøj på væggen og i det indbyggede dobbeltskab, hvis du ikke vil have, det er synligt. Køkkenet er fra
2008, så ejerne har allerede gjort forarbejdet for dit kommende køkken, hvor du kun skal indrette dig. Badeværel-
set er indrettet med et badekar. Stuen er indrettet med både tv- og spisebordsafdeling, så du behøver ikke mind-
ske gæstelisten, da der er god plads. Stuen har adgang til den ene af de to altaner. De to værelser har to forskelli-
ge størrelser. Det ene benyttes i dag som et børneværelse, hvor det andet benyttes til soveværelse. Soveværelset
har adgang til den anden altan, så dynerne kan luftes.

Kontant/Udb.: 1.245.000/65.000
Brutto/Netto: 7.515/6.670
Alternativt finansieringsforslag:
Rtpl. BRT/NT: 6.001/5.928

Bolig m²: 73
Stue/Vær: 1/2
Byggeår: 1939
Sag: 270-RB00267

Placering: 2. sal

Energi: D

ÅLØKKE ALLÉ 29, ST.

Odense C Ejerlejlighed

Lækkert HTH-køkken (2009) i åben forbindelse med stuen. Badeværelse
(2009). Stort soveværelse. I kælderen er der fælles vaskerum med både
tørretumbler og vaskemaskine. Tæppebelagt kælderrum og opbevarings-
rum. Garage og p-plads hører også til..

Kontant/Udb.: 875.000/45.000
Brutto/Netto: 5.350/4.678
Alternativt finansieringsforslag:
Rtpl. BRT/NT: 4.279/4.151

Bolig m²: 63
Stue/Vær: 1/1
Byggeår: 1939
Sag: 270-RB00201

Grund m²: 258
Garage m²: 16

Energi: D

INGEBORGVEJ 2B, 1.

Odense C Ejerlejlighed

1. sals ejerlejlighed opført i 2002 beliggende i Skibhuskvarteret. En indflyt-
ningsklar 97 m2 stor lejlighed der indeholder: Entré med bryggers. Stor stu-
e/køkken/alrum så hele familien kan være samlet, værelsesafdeling med 3
rum og badeværelse.

Kontant/Udb.: 1.695.000/85.000
Brutto/Netto: 9.250/8.275
Alternativt finansieringsforslag:
Rtpl. BRT/NT: 7.128/7.231

Bolig m²: 98
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 2002
Sag: 270-SS00265

Placering: 1. sal

Energi: A

Tid til at sælge?
Vi er klar til at sælge din bolig 

og hjælpe dig videre - er du også?

Ring til Lejlighedsbutikken på 6619 4884 - tryk 3

ØSTERBÆKSVEJ 18, ST. TH.

Odense M Ejerlejlighed

Beliggenheden er ikke til at tage fejl af, hvor du har Munkedammen og
sportsaktiviteter lige rundt om hjørnet, og det samme har du med ind-
købsmuligheder med bl.a. SuperBest. Hvis den står på studie de kommen-
de år, så er der også ganske kort til UNI

Kontant/Udb.: 1.295.000/65.000
Brutto/Netto: 7.882/7.111
Alternativt finansieringsforslag:
Rtpl. BRT/NT: 6.089/6.223

Bolig m²: 83
Stue/Vær: 1/2
Byggeår: 1937
Sag: 270-RB00261

Placering: stuen

Energi: F

Jeppe søger
Køkken/alrum i god stand. 2-3 værelser i

centrum. Max. pris kr. 1.000.000,-

INGEBORGVEJ 8, ST.

Odense C Villalejlighed

Du har her en enestående mulighed for at forme din egen villalejlighed, in-
den for de rammer som er i lejligheden. Der er et væld af muligheder i den-
ne bolig. Træterrassen giver mulighed for at nyde alle de 4 års tider.

Kontant/Udb.: 695.000/35.000
Brutto/Netto: 4.356/4.036
Alternativt finansieringsforslag:
Rtpl. BRT/NT: 3.469/3.598

Bolig m²: 64
Stue/Vær: 1/1
Byggeår: 1922/98
Sag: 270-RB00209

Grund m²: 519
Carport m²: 27

Energi: D

UGLETOFTEN 249, HØJBY

Odense S Andelsbolig

Skøn andelsbolig i økonomisk sund forening. Perfekt uanset, om du/I er
ung, ældre, alene eller et par. Indeholder i stueplan bryggers, køkken, al-
rum/stue, entré og gæstetoilet. 1. sal er der bad/toilet, to børnevær. samt
stort sovevær.

Købspris: 715.500
Boligydelse: 4.563
Anvendelsesudgifter: 1128

Bolig m²: 110
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1989
Sag: 270-RB00236

Placering: stuen
Udhus m²: 10
Carport: 10
Energi: D

BREDSTEDGADE 4, 4. TH.

Odense C Andelsbolig

Lejligheden fremstår lys og indeholder: Entré med praktisk skab. Køkken
med baggang til gård og kælder. Soveværelse med udsigt til det hyggelige
gårdmiljø. Spisestue samt rummelig opholdsstue med kvist. Endvidere
toilet med brus.

Købspris: 170.123
Boligydelse: 3.831
Anvendelsesudgifter: 1215

Bolig m²: 66
Stue/Vær: 2/1
Byggeår: 1932
Sag: 270-RB00192

Grund m²: 435

Energi: C

SEGELCKESVEJ 27, ST.

Odense C Villalejlighed

Nogen vil måske kunne huske denne ejendom som den gamle købmand på
hjørnet af Segelckesvej og Tesdorfsvej. Villalejligheden er indrettet: forde-
lingsgang. Værelse. Ældre køkken. Badeværelse. Soveværelse. Spisestue
og opholdsstue. Egen carport.

Kontant/Udb.: 1.450.000/75.000
Brutto/Netto: 8.468/7.402
Alternativt finansieringsforslag:
Rtpl. BRT/NT: 6.660/6.529

Bolig m²: 103
Stue/Vær: 1/2
Byggeår: 1929
Sag: 270-RB00173

Grund m²: 353

Energi: G
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