
JH Anlæg
Anlægsgartneren tilbyder bla.

• Alt flise- og brolægnings-
arbejde.

• Nyhed stubfræsning.

Ring for uforbindende tilbud.

Tlf. 24 25 71 07

Herretøj fra Paris

Brudekjolen
Dame og Herretøj fra Paris

Spar 60% 50% 30%
Tilmelding nødvendig

Tlf. 5176 2232

 Have og hus

Flishugger /
Kompostkværn

Tager op til 5 cm gren tykkelse.
Udlejes for kr. 625.- / pr. dag

Eller 3 timer kr. 375.-

FRÆSER UDLEJES
2 hjulet bagmonteret, 75 cm.

Kan monteres med 80 cm. kost.
Se mere på www.ucub.dk

Ring til Helge på
Tlf. 40 11 45 78

Besøg os på www.olt.dk

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

Isolering pr. stk
Glasuld 100 mm 200,00
Rockwool
45x145mm 89,95
Value batts 119,00
Rørisolering pr. stk 
22/13 1/2.  13,00
28/13 3/4. 15,00
35/13 1.  16,00
Winbag  pr. pk
-pump it 4 stk. 489,00

Baghusdøre pr. stk
80x190 lukket             1048,00
90x200 lukket             1048,00
80x190 m/glas            1298,00
90x200 m/glas            1298,00
Altaterra pr. stk 
ovenlysvindue
78x98 hvidmalet         1578,00
78x118 hvidmalet 1718,00
78x140 hvidmalet 1828,00
universal inddækning   500,00    

ANLÆGSGARTNER

Jørgen H. Pedersen
Tlf. 65 97 84 47 - Mobil 27 20 86 91

www.haveanlaeg-jhp.dk · vi dækker hele Fyn

ER

0 86 91

eg-jhp.dk

omsservice
onnement

Alt i fliser - gratis tilbud!
Ring efter brochure

KÆMPE LOPPEMARKED
Stor hal fyldt med varer
Teak træs møbler, retro møbler og
lamper, Palisander, antikke møbler, 
malerier, nips, glas, porcelæn, kgl.
Porcelæn, � gurer, billede rammer 
samt 1000 vis af andre ting.

Find os på Byghøjvej - helt for enden af 
vejen i den grå hal - 5250 Odense SV

Åbent søndag d. 6. oktober fra kl. 9 - 16 . Tlf.: 40 26 41 39

 Forskelligt sælges 

★ Beskæring og nyanlæg

★ Sten- og flisearbejde

★ Træfældning

★ Vedligeholdelse

Ring og få et uforbindende tilbud.

ANLÆGSGARTNER
B. EGEBERG ANDERSEN ApS

V/ IB RASMUSSEN

Odense · Tlf. 66-13-68-22
www.egeberg-andersen.dk
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RYTTERVEJEN: Det er detal-
jen, der tæller, og der har jo nok
været en enkelt eller to udenbys
fra, da omkring 200 sjæle lørdag
besøgte Åsum Beboerforenings
marked ved Rytterhuset over for
kirken.

Og derfor er det lige akkurat
en journalistisk stramning at
påstå, at alle mand var af huse
for at deltage.

Vi vover det alligevel.
For der bor 200 mennesker

i sognet, og når dagens ind-
ledning med gudstjeneste tæl-
les med, så har der ikke været
mange Åsum-borgere tilbage
hjemme bag gardinerne i lands-
byen.

- Vi har tre samlinger om
året. Der er fastelavn, der er
sankthans, og der er marked. De
samlinger betyder rigtigt meget
for området, for det er her, vi lige
mødes og får talt med hinanden,
siger Poul Poulsen.

Han er næstformand i bebo-
erforeningen, men han er også
meget aktiv i lokalarkivet og
flere andre steder.

Ansigterne går lidt igen fra
forening til forening, som han
siger.

Det positive i det er et meget

Alle mand af huse i Åsum
★Der var masser af legetøj og andre gode sager, da Åsumborgerne rykkede ud med boder til deres eget marked. 11 boder var placeret på pladsen foran
Rytterskolen.

MARKED: Med op
mod 200 gæster til
årets markedsdag kan
Åsum Beboerforening
med en vis ret hævde,
at hele sognet bakkede
op

tæt samarbejde, foreningerne
imellem.

Senest i kampen for at få en
bybus-rute til Åsum.

Lige nu er det kun Kertemin-
de-ruten, der kører gennem
byen, og derfor kan Skibhusavi-
sen da også med en vis tryghed
parkere lige ved busholdeplad-
sen.

For bussen kører ikke i week-
enden.

- Vi vil rigtigt gerne have en
bybus herud. Det er noget af

det eneste, vi mangler, siger 
Poul Poulsen, der nævner tre
helt fantastiske ting ved at bo i
netop Åsum.

- Her får man landsbylivet
meget tæt på centrum af Oden-
se. Her får man et rigtigt godt
sammenhold - og så har vi en
rigtig god idrætsforening.

Det sidste siger han med
høj stemmeføring, idet Preben
Schack netop defilerer forbi.
Schack er formand i den for-
ening.

★Æblemost i poser - et sikkert
sensommerhit.

★ I tønden presses saften ud af
frugterne.

★Minigolfbanen var lånt hos
Fjordager IF.

★Det er snart fem år siden, beboerforeningen investerede i en frugt-
presser, og den er meget populær. Man kan tage sine æbler med hjemme-
fra og presse most af dem.

TEKST OG FOTO: JAN BONDE

bonde@skibhusavisen.dk

★Hanne Skovsende havde sin egen bod med forskelligt.

Annonceindleveringstider

Korrekturannoncer:

Torsdag inden kl. 12.00

Tekst- og rubrikannoncer:

Fredag inden kl. 12.00


