KONTAKT
Kontaktblad for Langeskov Idrætsforening

Fællesskab

Respekt

Anerkendelse

L·I·F

Nr. 2 • 2017

Sammenhold
Årets Fynske Fodboldklub 2012
Årets Fynske Ungdomsklub 2013
Besøg vores NYE hjemmeside www.langeskovif.dk
Følg os på facebook.com/langeskovfodbold

L·I·F

Langeskov Idrætsforening
Børmosevej 5
5550 Langeskov

Formand
Sv.O. Hansen
Tlf. 21 42 76 23
sv.o@hansen.mail.dk

Kasserer
Jan Hedegaard
Tlf. 29 67 64 92
jhe@danskrevision.dk

Seniorformand
Mads Skovsgaard
Rasmussen
Tlf. 22 40 32 25
rasmussen_777@hotmail.com

Ungdomsformand
Jane Mose Hansen
Tlf. 65 38 31 67
sv.o@hansen.mail.dk

Tennisformand
Jens Dahl Hansen
Tlf. 22 24 30 60
jensv8@stofanet.dk

Sekretær
Tina Vind Sørensen
Tlf. 65 38 27 10
tina_henrik@live.dk

Sponsorudvalgs
Formand
Kristian V. Rasmussen
Tlf. 24 94 50 21
vedel@hotmail.dk

Besøg LIFs hjemmeside på: www.langeskovif.dk

2

... en del af

autohusetmarslev
Lille serviceeftersyn

Kontrol og service af 46 punkter inkl.:
Olie (op til 5L 5/30 Long Life)
Oliefilter
Sprinklervæske

Gratis lånebil
Støvsugning af din bil

KUN

BEMÆRK
5L OLIE

899,-

Inkl. moms & miljøgebyr

Mellem serviceeftersyn
Kontrol og service af 48 punkter inkl.:

Olie (op til 5L 5/30 Long Life)
Oliefilter
Pollen- eller luftfilter
Sprinklervæske

Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

KUN

1.299,Inkl. moms & miljøgebyr

Stort serviceeftersyn

Kontrol og service af 50 punkter inkl.:
Olie (op til 5L 5/30 Long Life)
Oliefilter
Pollenfilter
Luftfilter
Brændstoffilter

Motorrens additiv
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

KUN

2.499,Inkl. moms & miljøgebyr

Stort plus serviceeftersyn
Kontrol og service af 54 punkter inkl.:

Olie (op til 5L 5/30 Long Life)
Oliefilter
Pollenfilter
Luftfilter
Brændstoffilter
Rens af bremser

ODENSE
MARSLEV

Motorrens additiv
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

KUN

3.499,Inkl. moms & miljøgebyr

Autohuset Fyn · Cikorievej 42 · 5220 Odense SØ
Tlf. 70 70 70 39 · Værksted direkte: 66 15 16 00 · mail@autohusetfyn.dk
Autohuset Marslev · Marslev Stationsvej 1 · 5290 Marslev
Tlf. 70 70 70 39 · Værksted direkte: 48 42 22 92 · mail@autohusetmarslev.dk

Begge vores værksteder har åbent mandag-torsdag kl. 7-18 og fredag kl. 7-17
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Formanden har ordet
Et efterår i fremgangens tegn på rigtig mange parametre
Sv.O. Hansen,
formand

Et fodboldefterår har altid
været præget af en forholdsvis kort tidsperiode, hvor
sæsonen stort set har været
færdig inden man får tænkt
sig om. Således har det såmænd også været i år, men
hvor har dette efterår alligevel budt på rigtig mange positive ting, som vi faktisk har haft en smule svært
ved at fordøje på så kort
tid. Men takket være rigtig mange mennesker er det,
mestendels, gået alligevel,
og LIF fremstår i dag som
en klub, med et aktivitetsniveau større end, om ikke
nogen sinde, men så i rigtig
mange år.
Lad mig begynde med vores samarbejde med kommunen, som kører rigtig
fint, senest har dette udmøntet sig i, at denne har
bevilget et nyt gulv til vores store stue, hvilket skulle blive lagt her så snart efterårssæsonen er afsluttet.
Desuden er vi også i en positiv dialog med kommunen om en betydelig opgradering af vores lysanlæg på
”kunsten”. Dette dog heller

ikke af storhed, for det er
nærmest som at lege ”mørkegemme”, hvis man spiller kamp på denne. Kampe er der rigtig mange der
bruger den til, ikke mindst
nu hvor efteråret har vist
sig fra den mest våde side, og masser af andre baner er blevet lukket ned
pga. samme. Dette betyder
selvsagt endnu flere forespørgsler på at måtte låne vores kunstgræsbane,
hvilket vi selvfølgelig også gerne gør, når blot vi ikke selv lige skal bruge den.
Omkring samme kunstgræsbane, kan det med rigtig stor
glæde konstateres, at rigtig mange af vores hold, lige fra Superveteran til U-8
piger, har valgt at fortsætte
træningen udendørs, om ikke hele året, så til et stykke
ind i december for så at starte op igen i slutningen af januar. Ja flere af holdene kører rent faktisk igennem, og
træner sågar mellem jul og
nytår på kunsten. Med dette
sagt, så er det også sagt, at
har man lyst til at træne fodbold i vinter, er alle velkomne til at lægge vejen forbi og
deltage. Træningstider kan
findes på vores hjemmeside, eller ved at kontakte undertegnede.
4

Bierfest, Kræmmermarked og OK-udvalget
Det rent sportslige lader jeg
andre komme ind på, blot
vil jeg konstatere, at det går
rigtig godt, og den normale lille tilbagegang vi får
rent medlemsmæssigt når
efterårssæsonen starter, i år
er vendt til en stor medlemsfremgang. Dette skyldes sikkert flere ting, men
landsholdenes succes har
helt sikkert også haft sin
store betydning for dette.
Ellers kan vi se tilbage på
et Kræmmermarked, som
igen er rigtig godt overstået, og hvor vi igen har hentet et pænt tilskud til klubkassen. Herfra skal lyde en
stor tak til alle, der hjalp os
på den ene eller anden måde
med vagter af diverse slags
på markedet. Der skal rigtig
mange mennesker til, for at
det går op i en højere enhed.
Også tak til dem, der igen i
år, lagde vejen forbi vores
telt og støttede op ved at købe vindruer og æbleskiver.
Når dette skrives, er der to
dage til årets Bierfest, og også her skal der rigtig mange
frivillige til for at få det til at
klappe. Også en stor tak til
disse, men lad det også være sagt i samme moment, så
er det en fornøjelse at kun-

ne sidde i en bestyrelse, hvor
der er rutinerede folk, udenfor bestyrelsen, til at tage sig
af denne, men også af vores
opgaver på kræmmermarkedet og også, at vi har ”De
grønne Hjerter” på plads, når
der skal sælges OK Benzinkort mm. Senest har selvsamme udvalg præsteret at
sælge hele 120 nye kort, alene i september, hvilket er
en klar forbedring af tidligere månedsrekorder. Dette er
vi også meget taknemmelige
for, og også her viser det sig,
at vi er stærkest når vi løfter
i flok, og får fordelt opgaverne ud og heldigvis har vi, på
rigtig mange fronter, mange
mennesker der er behjælpelige med at løfte disse.
Derfor glæder vi i bestyrelsen os rigtig meget til
at kunne sige en tak til alle disse mennesker til vores
årlige Brunch, som holdes/
blev holdt (afhængig hvornår du læser dette nummer
af kontakt) den sidste søn-

dag i oktober, i forbindelse i LIF, en ting der dog ligger
med efterårets sidste turne- mig meget på sinde, er det
ringskamp for førsteholdet. faktum, at vi også er en del
af rigets integrationspolitik,
En direkte linje til foranstå- men også her gør vi alt hvad
ende, bliver vi også nødt til der står i vores magt for at
at benytte os af, her i vinter, hjælpe. Rigtig mange posihvor vi gerne vil have shi- tive trænere/ledere og forælnet huset op indvendig, bå- dre giver en hånd med omde i forbindelse med, vi får kring dette, men der skal ogdet nye gulv i den store stue, så mange ressourcer til, ting
men også omklædningsrum- som transport, tøj og ikke
mene trænger til at blive ma- mindst fodboldstøvler, så er
let. Tanken er her, at lade der nogle der har nogle afnogle fra en afdeling tage sig lagte børnestøvler, er I hjeraf et enkelt rum eller to, af- telig velkomne til at aflevehængig af afdelingens stør- re dem i klubhuset, således
relse og hvor mange der vil vi har lidt at give til vores
hjælpe i den enkelte afde- mange nye børn, der gerne
ling. Ved igen at løfte i flok, vil spille fodbold, men som
vil en sådan opgave beløbe oftest møder i fodtøj, der iksig til en lørdag formiddag ke er egnet til dette.
eller to, igen afhængig af,
hvor mange den enkelte af- Godt nytår til alle i og omdeling kan mønstre. For alle kring LIF og tak for godt
rum skal jo nok lige have to samarbejde i mit første år
gange maling.
som formand.
Ses
Lad mig slutte her, selvom
Sv.O.
jeg sagtens kunne blive ved
med at nævne ting der sker
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Bog & idé
Langeskov
• Bøger
• Foto
• Lædervarer
• Kontorartikler
• Legetøj
Langeskov Centret 3

Klik ind på

www.birkendegaardbutik.dk
for at se vores spændende udvalg
samt åbningstider.
Hans Tausensgade 41
Tlf. 22 31 76 50

Tlf. 65 38 12 53
Kurser i den nye tids energi

Kontortid
Langeskov
onsdag
kl.
14.00-17.00
Kontortid Langeskov
Langeskov onsdag
onsdag kl.
kl. 14.00-17.00
14.00-17.00
Kontortid
Kontortid Kerteminde hverdage
hverdage kl. 9.30-10.00
9.30-10.00
Kontortid
Kontortid Kerteminde
Kerteminde hverdage kl.
kl. 9.30-10.00
Tirsdag
Tirsdag tillige
tillige kl.
kl. 14.00-16.00
14.00-16.00
Tirsdag
tillige
kl.
14.00-16.00
Torsdag
tillige
kl.
14.00-17.00
Torsdag tillige
tillige kl.
kl. 14.00-17.00
14.00-17.00
Torsdag

Kerteminde 65 32 32 21
Odense 66 12 42 01
Rugårdsvej
52, 5000
Odense C
Rugårdsvej
Rugårdsvej 52,
52, 5000
5000 Odense
Odense C
C
www.abodense.dk
www.abodense.dk
www.abodense.dk

KØL * FRYS
OPVASKEMASKINER
VASKEMASKINER
TUMBLERE * MICRO-OVNE
EL-KOMFURER

Langeskov Bøger og Papir.indd 1 1-05-2017 10:49:05
· Lær simple teknikker til at give slip på fysiske
spændinger og mentale blokeringer.
· Bliv fri for smerter i både krop og sind.
· Lær at behandle Dig selv og andre.
· Skab Dig et liv hvor sundhed, overskud
og balance er en naturlig del af Dit liv.
Kurser der giver Dig helt nye input, teknikker og
masser af positiv motivation, som Du kan bruge
på et positiv flow, udvikling og fremtid.
New Concept Center glæder sig til at kunne
byde Dig velkommen.

v/ JTC Nyborg ApS

Vestergade 33 - Nyborg

Læs mere på hjemmesiden
NEW CONCEPT CENTER

www.newconceptcenter.com

Tlf. 65 30 22 23

®
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Tlf. 65 38 14 32
annetteburchall@live.dk

Book tid

SALON TINE F
v/Tine Frøsner
Jernbanegade 31K
5550 Langeskov

Håndværkervej 1
5550 Langeskov

Tlf. 25 733 733
www.salontinef.dk

Tlf. 65 31 36 30
www.danskoutlet.dk
langeskov@danskoutlet.dk

Dansk Outlet.indd 1

L·I·F

Langeskov Begravelsesforretning

27-04-2016 13:22:32

VI TROR PÅ
NÆRVÆR

Fair og gennemskuelige priser
Mindeværdig afsked

Mindet lever

Hasse Østergaards
Efterfølger

Samme pris døgnet rundt
- kommer overalt

Se yderligere information og priser på:
www.langeskovbegravelse.dk

Bedemanden Peter Klæmmensen
Jernbanegade 31 - 5550 Langeskov - Tlf. 65381132

Vores rådgivning
dækker mange af de
udfordringer, du jævnligt
møder i din virksomhed.
Kontakt Jan Hedegaard
på tlf. 29 67 64 92 eller
mail jhe@danskrevision.dk

Langelinie 79 · 5230 Odense M
Telefon: 66 13 03 31
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Seniorformanden
Det går fremad i LIF’s senior afdeling
Mads
Rasmussen,
seniorformand

Herresenior afdelingen er
større end i mange år, hvor
vi for nyligt har rundet de
60 medlemmer. Ikke nok
med, at vi har fået så mange
medlemmer, så er der også
mange til træning og vi har
fået skabt en rigtig god, social atmosfære i truppen eller trupperne. Vi har især
fået en masse unge, der har
valgt at spille videre i klubben efter sammenlægnin-

gen af U19 og seniorafdelingen. Vi har i arbejdet
med seniorafdeling arbejdet for, at flere af de nye seniorspillere skal blive i LIF.
Det gør vi bl.a. ved fælles
træninger, så vi er en samlet
enhed. Vi har også i lang tid
kun haft et omklædningsrum, men nu er vi blevet så
mange til træning, at 7’eren
igen er blevet åbnet.
Med så mange spillere har
LIF også fået etableret et
tredjehold i serie 4 – hvilket også var målet for den
nye sæson. Tredjeholdet

har fået kyndig ledelse af
de gamle tredjeholds ”trænere” Simon Bertelsen og
Kim ”Aug” Augustinus.
Med Simon og Aug har vi
fået to klubmænd og kulturbærer til at samle 3. holdet, men de har ikke en
nem opgave. Afbud, skader, at være tredjehold og
dermed afhængige af to andre hold, er ikke nemt at få
til at gå op.
De har derfor måttet trække på deres store netværk.
Men deres store arbejde
både som trænere for tred-

Vi gi’r dig Fyns
bedste udvalg!

Kom ind i butikken og gør en rigtig god handel!
Vi byder på klassisk service, viden, et uovertruffet udvalg af de bedste varer – og ikke mindst:
Viljen til at gi’ dig en god handel!
Besøg vores butik:
Odensevej 115
5260 Odense S
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Åbningstider:
Man-fre 9.30-18.00
Lørdag 10.00-15.00

jeholdet, og ikke mindst
som kulturformidler til de
unge, er et uvurderligt arbejde som vi håber, at de
vil fortsætte med i det nye
år.
For 1. og 2. hold er vi glade
for den store bredde!
Med ekstra-nedrykkere fra
fynsserien til serie 1, er status desværre, at vi igen befinder os i en række med
16 hold, hvilket simpelthen bare er for mange hold
for amatør- og seriespillere. Så mange kampe betyder et stort slid på spillere,
der betyder (mange) skader og behov for restitution. Det er er derfor yderst
positivt, at vi er så mange på seniorsiden, at vi sta-

dig stiller et hold med stor te op om fællesspisning om
kvalitet til hver kamp, både torsdagen, de deltager altid
hold 1 og 2.
i festerne og de møder op til
træning selvom de kun er 2.
Damerne er gået tilbage til Det lykkedes også i 11. ti7-mands og desværre mi- me at finde en ny damestet et par spillere. Selvom træner, da en af klubbens
de er en mindre gruppe, så ildsjæle, Jan Boye, valgte
skal de roses for deres sto- at tilbyde sin hjælp. Hvilket
re engagement i deres hold. vi er taknemlige for.
Vi oplever, at de har et godt
sammenhold eksempelvis
Mads Rasmussen
er damerne gode til at støt-
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Tlf. 22 86 53 35
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– Man skal give sig tid
til at have det sjovt!

Langeskov
Fysioterapi
v/ Gitte Skræm
&
John Jacobsen
Odensevej 27
5550 Langeskov
Telefon 65 38 24 46

Unik Teamtræning
for alvor
Search
& Selection
v/ Kenneth Andersen

• Unikke teamøvelser, som
direkte kan overføres til
dagligdagen.
• Direkte kobling mellem
teori, øvelse og dagligdag.
• Fra ”Tvivler” til ”Vinder”
på én dag.

www.activatorgroup.com · www.activatorevent.com
Tlf. +45 70 26 17 14 · Direct +45 29 62 38 25
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Odensevej 22
5550 Langeskov
mesterbenzin@mail.dk

Tlf. 65 38 10 22

Benzin • Autoreparation

Fyringsolie - trailer kan lånes

Tel. +45 6323 7070
Fax +45 6323 7060
www.lotusstoves.com

Apoteket
i Langeskov

Kiropraktisk

Langeskov-Centret 27
5550 Langeskov

Tlf. 65 98 10 09
Åbningstider:
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag

kl. 9.00 - 17.30
kl. 9.00 - 18.00
kl. 9.00 - 13.00

TØMRERMESTER &

Farveboks ENERGIVEJLEDER
Palle Juel Friis
Logo
REVNINGE
Tekstboks
Streg
Tlf. 65 32 30 41

Mobil. 30 69 63 41

Tlf: 4216 3408, www.klinik-langeskov.dk

Nyborg Afdeling
Nørregade 2[ad:postnr]
2
[ad:by]
TelefonNyborg
5800
45 12 51 10
Telefon 45 12 51 10

Ring til Friis og få en pris

I Sparekassen Fyn
kender vi vores kunder
- og de kender os.
God rådgivning handler i
høj grad om gensidig tillid.
Vi skal mødes i øjenhøjde,
og der skal være plads til
at stille spørgsmål - og få
svar. Derfor er det vigtigt
for os, at vi kender vores
kunder og at de kender os.

Dit stærke
lokale alternativ
i Langeskov !

Langeskov afd. - Langeskov Centret 10
Tlf. 6548 5300 - langeskov@sparfyn.dk
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Nyt fra kassereren
Kontingent
Den udendørs efterårssæson er i skrivende stund afsluttet for en del hold, og
derfor bedes du være opmærksom på at få betalt det
sidste kontingent, hvis du
skylder.
Hvis du ikke nu har betalt kontingent for efteråret,
kommer du at stå i restance
til foråret, og så skal der betales dobbeltkontingent til
foråret.

le de frivillige, der hjælper til, gør en kæmpeindsats for både at sikre en
god klub fra de helt små
og op i alle årgange på fodbold og tennissiden. I klubben lærer børn og unge fællesskab, anerkendelse, respekt og sammenhold som
grundværdier. I klubben lærer børn og unge at forpligte sig til hinanden. Selvom
vore frivillige ledere og assistenter arbejder frivilligt,
har vi mange udgifter – både i form af tøj, vedligeholdelse, tilbehør, dommerhonorarer osv.

Vi er som klub afhængige af de indtægter i form
af kontingenter, tilskud og
sponsorater vi får ind samt Derfor er det vigtigt, at
overskud ved arrangemen- medlemmer får betalt konter som klubbens mange tingent – og til tiden.
frivillige kæmper for.
Vi overvejer i bestyrelsen
Det koster penge at dri- et betalingssystem, der mive en god klub som Lan- nimerer antallet af restangeskov IF og sikre et godt cer ved automatisk træk,
niveau i træning og øvri- såfremt man ikke har meldt
ge ydelser. Klubben og al- sig ud. Men dette er stadig-

12

væk på overvejelsesstadiet, og vi vil komme tilbage hertil, såfremt vi indfører det.
Udlæg, kvitteringer
og fakturaer
Såfremt man har haft udlæg
for klubben, kan det sendes
til mig på mail eller i mit
dueslag i klubhuset. Dueslaget tømmes ikke så ofte,
så jeg ikke har min daglige gang i klubhuset. Så hav
tålmodighed, det skal nok
blive refunderet.

– Man skal give
sig tid til at
have det sjovt!

L·I·F

Ungdomsformanden
Dejligt med glade børn og unge
Jane Mose
Hansen,
Ungdomsformand

formidabelt stort stykke arbejde i klubben for og med
alle de unge mennesker. OG
HUSK, det er på frivillig basis de gør dette, for alle voEt helt år er nu snart gået og res børn og unge mennesker.
i skrivende stund, er det stort
set regnvejr hver dag. Det er Vores seniorer og deres trævådt, men hvad gør det, det nere har også bidraget til deter jo bare vand, og er der no- te arbejde. Vi har haft alle seget vores fodboldspillere er niorspillerne på besøg i forligeglade med, så er det regn. året, hvor vi havde alle samLige fra U2/5 afdelingen til let til spil og leg på stadide ældste afdelinger, er der on. En fantastisk træningsbåde trænet og spillet kamp, aften, som alle husker. Peter
uanset vejr og vind. Det er og Claus har lavet træningspas her i efteråret, så vores
bare helt fantastisk.
trænere har fået ny inspiratiVi har rigtig mange spille- on til træningen. Det er bare
re på træningsbanerne, og vi så super godt, at alle involmå sige, at vi har fået gavn verer sig på kryds og tværs
af, at vores Kvindelands- i klubben.
hold er blevet nummer 2 ved Her i efteråret blev vores
Europa Mesterskaberne og ældste ungdomsspillere, båat vores Herre Landshold er de piger og drenge, invitestærkt på vej til at kvalificere ret af formanden Sv.O, til
sig til WM. Det er selvfølge- en hygge og spiseaften med
lig ikke alene det. Vores træ- efterfølgende konkurrence.
nere og koordinatorer, gør et Der blev hygget og snak-
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ket meget, ligesom vi fik fejret vores U14 piger, som har
vundet deres række her i efteråret Det var en hyggelig
aften, som vi helt sikker skal
have gentaget. Tak for godt
initiativ.
Der er også stor forældreopbakning i afdelingerne, og de
er ikke blege for at hjælpe til
ved Kræmmermarked, Foreningsdagen, Julekalendersalg m.m., ligesom de er gode til at heppe ved alle kampene i løbet af sæsonen.
Her til sidst skal der lyde en
kæmpe stor tak til at trænere,
ledere, koordinatorer, spillere, forældre og alle de der
hjælper til, for at skrabe penge ind til klubben, selv om
de ikke har noget med klubben at gøre. Med jeres indsats, ville der ikke være noget der hed Langeskov IF.
TAK for en god sæson.
Ungdomsformand
Jane Mose Hansen

Pigeafdelingen
Her går det godt
- send flere penge!

De vokser både antalsmæssigt, udviklingsmæssigt og
socialt. Det ses til træning,
Det kunne være overskrif- men også, når de skaber flotten på året i pigeafdelingen te sejre og lækkert spil med
i LIF. Flere penge til is, so- de 13 piger til stævnerne.
davand og shoppingture til
København - eller hvad man Hos U11-12 pigerne, som
nu bruger som belønning for pt. er 13 stk. sker der også
veludført gerning.
en rigtig tydelig udvikling i
For der er bestemt grund til spillet overalt på banen.
at belønne de seje tøser og
deres skønne trænere.
Nadia Boye og Jette har formået at skabe et seriøst træHos de mindste piger – U8- ningsmiljø, hvor man ved,
10, vokser holdet nærmest hvad der kræves samtidig
dag for dag. Flere og flere med, at der er plads til maskommer til og de 3 træne- ser af glæde og smil.
re, Kristian, Mie og Cecilie Det er en fornøjelse at følge
skaber glæde og udvikling deres store flotte fremmarch
blandt dem alle.
på græsset.
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I U14 afdelingen har sæsonen
været helt forrygende. Det
er helt klart en flok meget
meget dygtige fodboldspillere, hvilket blev understreget,
da de blev sæsonens vindere af deres række - helt suverænt med en målscore på
plus 41 og kun en uafgjort og
resten sejre.
Drømmen er snart at kunne gøre entre som 11mands
spillere - hvilket dog kræver
at holdet bliver tilføjet et par
spillere…vi håber…!!
Når forældrene drager på
støttearrangement for klubben - altså nyder alkoholens
glæder til Bierfest i Rolfsted
- ja så skal tøserne jo passes.

Det er så fint, at pigeafdelingen afholder træningsweekend samme weekend - så ikke alene kan forældrene holde forfest og bierfest men
også pleje tømmermændene, mens pigerne hygger sig

på LIFs anlæg med overnatning på skolen - Jo…det er
service :-) Tak for endnu en
fantastisk weekend med træning, sjov og hygge :-)
En kæmpe tak til alle omkring pigerne i afdelingen,

spillere, trænere, forældre og
ungdomsformanden.
Vi fortsætter den gode stime,
med masser af glæde, træning og mål.
Jan Boye

U13-14 drengene
Drengene har til sommerstart fået to nye trænere
som er kommet med et
nyt spilkoncept, som vi har
brugt en del tid på at implementere i den daglige
træning. Det har hurtigt
skabt fine resultater, som

ses på U14 holdet som har
vundet deres rækkes og nu
rykker op i A-rækken. Det
er en talentfuld årgang som
går en lys fodbold tid i møde. Trænerteamet har store forhåbninger for næste
halvsæson, hvor vi glæder

os til at arbejde videre med
spilkonceptet og spillestilen. Vi tror og håber på der
ligger mange point og venter på os i A-rækken.
Christoffer Føldes
og Mikkel Larsen

U8 drenge
I dette efterår er drengene rykket op som U8, hvilket betyder, at de nu er begyndt at spille på 5-mands
baner. Dette har givet nogle spændende udfordringer,
idet spil på 5-mands baner
indeholder mange nye ting
i forhold til spil på 3-mands
baner.
Spillerne er blandt andet
blevet introduceret for indkast og hjørnespark. Alle spillere er gået til de
nye udfordringer med krum
hals, og derigennem er de
hurtigt blevet fortrolige
med de muligheder, som
5-mands banen giver.
I den daglige træning arbejder vi rigtig meget med stationstræning. Her træner vi
drengenes motorik samt deres fodboldtekniske færdig-

heder som inderside, driblinger og afslutninger. Da
vi nu er begyndt at spille på
en lidt større bane, arbejder
vi også rigtig meget med
samspillet, således drengene lærer at fodbold er en
holdsport, hvor man skal
arbejde for og med hinanden, for at opnå det bedste
resultat.
Efteråret har budt på en del
stævner, hvor drengene har
kæmpet og givet alle modstandere kamp til stregen.
Stævnerne har budt på både sejre og nederlag, men
vi har tydeligt kunne se
en spillemæssig fremgang,
hvilket viser at den daglige
træning har båret frugt.
Det vigtigst er dog, at drengene synes at fodbold og
træning er sjovt, for deri15

gennem udvikler man også
et stærkt socialt fællesskab.
Der skal være plads til alle, uanset det fodboldmæssige niveau.
Hele vinteren træner vi indendørs i hallen. Vi træner hver lørdag kl. 09.00 –
10.00, med opstart lørdag i
uge 44 (4. november 2017).
Der er naturligvis plads på
holdet til flere glade fodbolddrenge, så hold jer ikke tilbage - kom forbi hallen og se om fodbold er noget for jeres dreng.
Vi tilbyder masser af sjov
fodbold og et godt socialt
fællesskab.
På vegne af trænerteamet
Daniel Esbjerg

Fyns flotteste udvalg i haveplanter, stueplanter,
sæsonplanter og afskårne blomster.
Meld dig ind i kundeklubben og få specielle
tilbud m.m. på www.langeskov-planteskole.dk
giver
Selvfølgelig
i
vi gro-garant

Langeskov Planteskole.indd 1
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Øl til alt det
du bedst kan lide.
16

Hele familiens frisør

Online booking:
Rønningevej 36
5550 Langeskov

Pensionist rabat tilbydes hver dag.
17
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kl. 16.00 - 20.45 kr. 15,kun kontant betaling ved udbringning

Langeskovcentret 7 · 5550 Langeskov
70.
71.
71a.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
77a.
77b.
78.

Burgere / Pommes Frites

big burger .................................................................................................. 35,cheese burger .......................................................................................... 35,cheese burger MeNu: med pommes frites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand 60,kaLkuN burger .......................................................................................... 35,kYLLiNge burger ....................................................................................... 40,fiske burger............................................................................................... 35,poMMes frites - lille med remoulade ....................................................... 25,poMMes frites - stor med remoulade ....................................................... 35,dobbeLt burger ........................................................................................ 40,dobbeLt burger MeNu: med pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ..... 60,dobbeLt bacoN burger .......................................................................... 45,bacoN burger ............................................................................................ 35,-

Grill

80. 1/2 kYLLiNg ................................................................................................... 40,81. 1/2 kYLLiNg pommes frites, agurkesalat, salat, remoulade ............................... 60,81a. 1/2 griLL kYLLiNg MeNu: 1/2 kylling, agurkesalat,
pommes frites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ................................................... 70,82. fiskefiLet 2 stk. med pommes frites, salat, remoulade og citron .......................50,83. græsk bøf 2 stk. 450g. med pomfrites, salat, tzatziki og bearnaisesauce ...... 60,84. MexicaNsk bøf 2 stk. med pomfrites, jalapeños, salat, tzatziki og bearnaise . 60,85. skiNkeschNitzeL med pommes frites, salat og bearnaisesauce .................... 55,86. kaLkuNschNitzeL 2 stk. med pommes frites, salat og bearnaisesauce ......... 55,87. kebab Mix med kebab, pommes frites, salat og dressing ................................. 50,87a. kebab Mix MeNu: Kebab mix og 0,5 ltr. sodavand ......................................... 60,87b. NY pøLse Mix med pommes frites, salat og dressing .................................... 50,160.
161.
162.
163.
164.
165.

A la Carte

eNgeLsk bøf - 300g med bløde løg, salat, pomfrites, tzatziki og bearnaise .... 85,kæMpe rejer - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ............ 55,chickeN dipper - 8 stk. med salat, pommes frites og hvidløgsdressing ........ 60,kaLaMara - 10 stk. blæksprutter med salat, pommes frites og remoulade ...... 50,t-boNe steak ca. 400g med salat, pomfrites, tzatziki og bearnaisesauce ..... 130,shish kebab - 2 stk. kalvefilet med pomfrites, tzatziki og bearnaisesauce ...... 55,-

Telefon 65 38 3318 36 · 65 38 33 52

ÅbNiNgstider
alle dage fra kl. 15.00 - 21.00

Pizza

alm. fam.
12. iNdiaNa ............................................................................. 55,- 100,tomat, ost, skinkekød, pepperoni, løg

18. sihad ................................................................................. 58,- 110,tomat, ost, kebab, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød

19. MexicaNo......................................................................... 58,- 110,tomat, ost, oksekød, paprika, jalapeños, løg, kebab

20. cocktaiL .......................................................................... 58,- 105,tomat, ost, bacon, cocktailpølser, løg, oksekød

20b NY LaNgeskoV pizza tomat, ost, ................................... 60,- 115,pepperoni, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød, kylling

21. saLaMi .............................................................................. 55,- 100,tomat, ost, salami, løg, bacon, oksekød

23. Mafiosa............................................................................ 58,- 105,tomat, ost, champignon, kylling, ananas, oksekød

24. carboNara ..................................................................... 58,- 105,tomat, ost, bacon, æg, paprika, kebab

25. MoNtaNara ..................................................................... 55,- 105,tomat, ost, oksekød, champignon, løg, pepperoni

26. beLLa doNNa................................................................... 58,- 105,tomat, ost, champignon, løg, pepperoni, kebab

27. roMa .................................................................................
DEEP PAN 58,- 105,tomat, ost, skinkekød, oksekød, løg, paprika

frit valg

28. caruso............................................................................. 58,- 110,tomat, ost, skinkekød, bacon, løg, kebab

65,-

28b NY azad pizza................................................................ 60,- 115,tomat, ost, kebab, skinke, pepperoni, hk. oksekød

29. beLLa itaLia speciaL ..................................................... 58,- 110,tomat, ost, kebab, løg, pepperoni, oksekød

30. spiNat pizza .................................................................... 58,- 110,tomat, ost, spinat, rejer, gorgonzola, kebab

31. saLat pizza ..................................................................... 55,- 105,tomat, ost, kebab, pepperoni, salat, agurk, tomater, dressing

32. pizza spaghetti - indbagt ............................................. 58,tomat, ost, spaghetti, bolognesesauce, skinkekød

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Børne Pizza

alm.

fam.

pizza tomat, ost, skinke, ananas, cocktailpølser ............................ 40,pizza tomat, ost, hakket oksekød, pepperoni .............................. 45,pizza tomat, ost, pepperoni, cocktailpølser ................................. 45,pizza tomat, ost, kebab, bacon, cocktailpølser ............................ 50,pizza tomat, ost, skinke, bacon..................................................... 45,pizza tomat, ost, pepperoni .......................................................... 45,pizza tomat, ost, skinke, pepperoni .............................................. 45,-

100,100,100,100,100,100,100,-
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www.milano-pizza.dk

Fortælleaftener i LIF
Den tredje sæson i rækken
af fortælleaftener i Klubhuset er ved at være slut. Meningen med disse aftener er
at tiltrække nogle tilhørere, som måske ikke kommer i Klubhuset til daglig, og samtidig sætte fokus
på nogle spændende mennesker, som hver især har
eller har haft tilknytning
til Langeskov. Takket være nogle gode tips fra forskellig side, er det lykkedes til stadighed at finde
nogle spændende mennesker til disse aftener. I må
meget gerne stadig komme
med tips.
D. 17. maj kom ca. 35 tilhørere, da vi havde besøg
af Rikke Lyngdal. Rikke er
opvokset i Langeskov, og
hun fortalte levende og interessant om årene i Langeskov, og hendes videre færd, som særlig rådgiver for Hans Christian
Schmidt, da han var transportminister fra 2010-2011.
Senere om sit job som særlig rådgiver for Karen Ellemann, der er minister for
ligestilling og nordiske anliggender samt for nylig
også fungerende sundhedsminister. Rikkes friske og
ærlige tilgang til livet var
en oplevelse og inspiration for os alle. Hun gav os
et unikt blik bag facaden

på Borgen, og tog os med
på en rejse, som i høj grad
stiller store krav til de evner Rikke har, når det kommer til overblik, empati og
ærlighed.
Onsdag d. 30. august havde vi besøg af Per V. Hansen Dos Santos, der er opvokset i Birkende. Han fortalte om sit spændende liv
som spiller, træner og eventyrer, hvor han har besøgt
mere end 100 klubber, i
54 lande og territorier, fordelt på 6 kontinenter. I sin
jagt på eksotiske eventyr
har han krydset Atlanten 56
gange, Stillehavet 10 gange
og Ækvator 61 gange. Så
der var dømt sjove historier og anekdoter, og de ca.
30 tilhørere blev ikke skuffet. Per har tabt sit hjerte til
Brasilien
(ja, også til en smuk pige
derfra). Som han skriver på
sin hjemmeside pervanhansen.dk:
”Brasilien har været en stor
inspiration for mig. Landet med den enorme talentmasse er et paradis for
fodboldtrænere og -agenter. Især arbejdet med de
mange individualister har
været spændende. Kampene på Maracana, besøgene
hos den tidligere storklub
20

Flamengo og stjernespilleren Zico’s fodboldakademi,
var store oplevelser. Arbejdet som leder af talentakademiet Formacao Especifica de Elite i Fortaleza har
affødt nye innovative ideer
til individuel talentudvikling. Udover verdens bedste fodboldspillere, byder
Brasilien også på en pragtfuld dagligdag med uovertrufne naturoplevelser, glade mennesker og et fantastisk køkken.”
Alt i alt en dejlig aften i
selskab med en sand fodbold ven.
Onsdag d. 27. september
havde vi besøg af Langeskov pigen journalist og
nyhedsredaktør på TV2
Fyn Emma Louise Lund
Laycock, som kom og berettede om sin kamp for at

– Man skal give
sig tid til at
have det sjovt!

L·I·F

komme ud på den anden side af et kræftforløb for ca.
35 tilhørere. Emma fortalte
levende og ærligt om den
hårde tid. I august 2014
fik hun konstateret nonhodgkins lymfom. Hun trænede på det tidspunkt 12 timer om ugen, da hun skulle
deltage i en halv iron-man.
Men hun var træt, hun tabte sig og hun havde en knude i maven viste det sig
senere på 14x7 cm, samt
en knude på halsen. Hun
blev indlagt på Vejle Sygehus, hvor hun fik diagnosen non-hodgkins lymfom.
Hun måtte stoppe med at
arbejde i 8 måneder og var
igennem en hård tid med
kemokure og psykiske nedture. Men hun kom langsomt op igen ved hjælp af
mindfulness og en jernvilje.
I dag kalder hun det en gave, da hun har fået en bedre indsigt i sig selv, hvad
hun vil bruge sin tid på
og hvad hendes værdier er.
Hun startede langsomt op
på at træne igen, og i aug.
2016 gennemførte hun en
halvmaraton. Et stort øjeblik i kampen for at komme tilbage. Fra d. 8. juli til
d. 16. juli kørte hun så for
Team Rynkeby til Paris. Jo,
Emma er i sandhed en inspiration for alle, der kæmper for at komme tilbage
efter et kræftforløb.

føre endnu et arrangement,
som ikke er endelig programsat. Jeg har kontakt til
Mathias Greve, som er fast
mand på OB´s superligahold med stor succes. Mathias har trådt sine første
fodboldstøvler flade i Langeskov, og derfor er den
foreløbige plan, at Mathias kommer og træner vores ungdomsspillere en eftermiddag i november på
kunststofbanen, og derefter fortæller om sin karriere
som professionel fodboldspiller i OB.
Vi fortsætter fortælleaftenerne i 2018, hvor jeg indtil videre har en aftale med
Byggemarkedsleder Poul

Erik Grønfeldt, som onsdag
d. 21. marts kl. 19-20.30,
vil komme og fortælle om
sine over 50 år i branchen,
og over 45 år med træ i
Langeskov. I 25 år har Poul
Erik været formand for
Fyn, og den længst siddende landsformand i Brancheforeningen Danske Byggecentre siden 1928. Men den
1. februar 2018 er det slut.
Jeg tager gerne imod gode
forslag til oplægsholdere.
Det koster 20,- kr. at overvære disse aftener, og overskuddet går til ungdomsarbejdet i LIF.
Poul Eigil Rasmussen
pouleigilras@gmail.com
Tlf. 26600413

Alt inden for
malerarbejde udføres
Nybygning og
reparation

Tlf. 20 29 31 23
www.vimalerfyn.dk

Efter deadline på dette blad
håber vi at kunne gennem21

DIN foretrukne mægler når
du skal have solgt
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Langeskov Centret 11 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 23 17 · e-mail 555@edc.dk
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Åbningstider alle
dage kl. 15.00 - 21.00

65 35 33 34
Husk du kan nyde din nylavede varme
pizza hos os.
Konfirmation,
studenter fest,
reception eller andet
arrangement - speciel
pris gives. Kom forbi
og hør om dine
muligheder.

Vi bringer også ud. (ved min. køb for 100,-)
Ullerslev 15,Langeskov/Aunslev 20,Rynkeby 20,-

Online bestilling • www.peppes-pizza.dk
Ullerslev Centret 22 · 5540 Ullerslev
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LIFs indestævne 2018
Når LIF´s indestævne –
stævne nr. 43 - løber af stablen den 20. og 21. januar 2018 bliver det med den
samme velvillige sponsor
som de foregående 5 år.
Sponsor for indestævnet er
igen i år:

Cup 2018

Sparekassen Fyn, Langeskov Afdeling med filialdirektør Jørgen Overgaard
Schou og souschef Ulla Lebech i spidsen, har igen i år
sagt ja til, at være sponsor
for LIF’s indestævne.
Filialdirektør Jørgen Overgaard Schou og souschef
Ulla Lebech udtaler, at Sparekassen Fyn igen i år ser
frem til, at være med til
at sponsere stævnet, så det

hold med tilsammen ca. 700
spillere, som havde et par
gode dage i Langeskov Hallerne. Der blev spillet 280
kampe og scoret 692 mål
Langeskov Idrætsforening under stævnet.
glæder sig også over det
forsatte tilsagn fra Spare- Til afvikling af indestævkassen Fyn, og ser frem til net deltager der også manet godt og konstruktivt sam- ge frivillige hjælpere. Uden
arbejde omkring Sparekas- hjælp fra de mange frivillisen Fyn Cup 2018.
ge kunne et sådant stævne
ikke afvikles i Hallerne.
Et samarbejde, hvor der i
LIF er tradition for et sam- Der har heldigvis altid væarbejde over en længere år- ret en stor opbakning fra
række med samme stævne- hjælperne, så der hvert år
sponsor.
har kunnet stilles et kompetent hold, der har klaret opIndestævnet er børnefod- gaven rigtig godt.
bold lørdag for spillere i
alderen 6 til 12 år og ung- Der har også gennem årene
domsfodbold søndag for været fuld tilfredshed med
spillere i alderen 13 til 17 stævnet fra de deltagende
år. Der deltager selvfølge- fodboldklubber.
lig både piger og drenge i Der er som sædvanlig GRAstævnet.
TIS ADGANG til indestævnet, så mød op og oplev den
Foto fra Sparekassen Fyn gode stemning og se spilCup i januar 2017 – præ- lerne score mål i Hallerne i
mieoverrækkelse af medal- Langeskov Idrætscenter lørjer foretages af souschef Ul- dag den 20. og søndag den
la Lebech og kundemedar- 21. januar 2018.
bejder Merete Janbæk PeKnud Knudsen
dersen.
Til Sparekassen Fyn Cup
2017 var der tilmeldt 103
fortsat kan udvikle sig, og
være et attraktivt tilbud til
fodboldklubbernes børneog ungdomsspillere.

Årets Fynske Fodboldklub 2012
Årets Fynske Ungdomsklub 2013
24
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slankmedfornuft.dk
Lotte Noe - Frydenlundsvej 4 - 5550 Langeskov
Tlf. 40 99 36 82 - www.sensekost.dk

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

Langegade 7, Kerteminde | Tlf. 59 48 94 60
6864_fodbold_april2016.indd 1
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Tennisudvalg
Udendørs tennis 2017
2017 sæsonen bød ikke på
de store sportslige resultater i klubregi, men klubbens
medlemmer har benyttet banerne i stor stil. Der var været en fast lille gruppe til
træning hos børn og motionister, som har været ledet
af Katrine i fin stil. Der har
også været et stigende antal
spillere til træning hos de
turneringsaktive. Desværre
går træningsaktiviteten hos
flere af holdene ned efter
sommerpausen. Mange an-

dre sportsgrene starter tidligere og tidligere op på deres vintersæson, så tennissporten er udfordret på det
punkt.
Hvis vi som tennisklub skal
udvikle os og få medlemstilgang, så det er vigtigt, at
alle i klubben løfter i fælles flok. Det er frivillige
kræfter, som løfter opgaverne, men er det de samme
hænder, der år efter år skal
udføre arbejdet, så stopper
udviklingen og aktiviteterne på et tidspunkt. Vi har i
år forsøgt med ”Drop-in”
på torsdage, attraktive priser til LIF´s fodboldspillere
og nye medlemmer, deltagelse i klubdag samt igangsat øvrige aktiviteter. Desværre uden den store succes. Så har du gode ideer og
tid til at hjælpe, så ta´ fat i et
medlem fra tennisudvalget.

nering. 1. holdet hos herrerne endte på en 4. plads
i Fynsserien. Rækken har i
år været utrolig stærk, før
sidste spillerunde lå 5 hold
med muligheden for at blive
vinder af rækken og dermed
rykke i 2. division. Desværre for LIF, så tabte vi den
sidste holdkamp med 4-2 i
Svendborg.
2. holdet hos herrerne skulle i år forsøge at få mere fodfæste i serie 1, men
sæsonen skulle vise sig at
blive udfordrende for holdet. Holdet fik tilkæmpet sig flere point i løbet
af sæsonen, men da rækken var færdigspillet, måtte man sande, at det ikke
var nok til overlevelse i serie 1. Med et stigende serieniveau er der ikke plads til
alt for mange afbud og skader i truppen.

Holdturneringerne
I år har vi kun haft et hold
Vi kan nu se tilbage på præ- med i motionsrækkerne.
stationerne i FTU´s holdtur- Damemotionsdoubler har

Få et billigt og ﬂeksibelt lån til din bolig

es bank

Boligejern

Tjek prisen på en million og book en
boligsnak på jyskebank.dk/million

Dalumvej 34 A • Odense SV • TLF. 89 89 94 00
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spillet 5 kampe, men vandt siden. I løbet af vinteren er
desværre kun en enkelt.
det stadig muligt at deltage
i små turneringer i skumtenØvrige resultater
nis. I år er DGI og FTU tenDer er desværre ikke mange nis gået sammen om at laresultater at berette om fra ve en fælles minitennistour,
FTU´s udendørsmesterska- så man kan få udbredt detber i junior, senior eller ve- te fantastiske spil til flere
teran. Jens var til start i ve- børn, unge og voksne. Miteranmesterskaberne, men nitennis er sjovt, lærerigt
måtte se sig slået knebent og man får helt sikkert sved
i 1. runde. Thea var til start på panden. En god måde at
i U8 og vandt årets 3. fyns- holde konditionen og spilmesterskab i single efter og- let ved lige i vinterhalvåret.
så at have vundet indendørs
og i minitennis.
Marienlyst Tenniscenter
Der også mulighed for at
Minitennis
spille indendørstennis på
Igen i år er der mulighed for stor bane i Marienlyst Tenat spille minitennis i vinter- niscenter. Efter at Marienhalvåret her i Langeskov. lyst Boldklub har haft drifLæs mere om opstart og ten i de første par år af
tidspunkterne på hjemme- hallernes levetid, er det nu

FTU og forskellige klubber, som kommer til at drive
hallerne fremover. Det skulle gerne give bedre priser til
gavn for alle fynske tennisklubber.
Tennisudvalget ønsker alle en god vintersæson og
ser frem til udendørssæsonen 2018.

L·I·F

www.hako.dk - Tlf. 65 38 11 63 - hako@hako.dk
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– Man skal

Har du et el-teknisk problem,
så har vi en løsning til dig!
Din lokale elinstallatør på hele Fyn

give sig
tid til at
have det

Kallerupvej 60 · 5230 Odense M · Tlf. 6614 1080
Kystvejen 110 B · 5330 Munkebo · Tlf. 7734 1845
Vejlebæksvej 27 · 5300 Kerteminde · Tlf. 6532 1080

Afdelingsleder
Henrik
Jørgensen

sjovt!

• Ansigtsbehandlinger • Fodpleje
• Brude- & aftenmake-up
v/Maria Aagaard
• Shellac
• Massage
Langeskov-Centret 15 Langeskov
Tlf. 65 38 39 20
• Voksbehandlinger
•

L·I·F

Mandag - onsdag  .  .  .  . 10 .00-17 .30
Torsdag - fredag .  .  .  .  . 10 .00-18 .00
Lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .00-13 .00

v/Maria
v/Maria Aagaard

Aagaard

Langeskov-Centret 15 • Langeskov
Langeskov-Centret
15 - Langeskov - tlf. 65 38 39 20
Tlf. 65 38 39 20

www.cliniquefaceandbody.dk

Mandag - onsdag  .  .  .  . 10 .00-17 .30
Torsdag - fredag .  .  .  .  . 10 .00-18 .00
Lørdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .00-13 .00

Langeskov-Centret 21 - 5550 Langeskov
Tlf./Fax 65 38 22 22
LC Sport.indd 1
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Håndværkervej 16
5550 Langeskov
Tlf. 65 95 20 65
Fax 65 95 21 65
mail@ztools.dk
www.ztools.dk

s Ba
Stub’ geri

Tlf. 70 23 13 50

Industrivej 7 • 5550 Langeskov
info@fynbobiler.dk • www.fynbobiler.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 6.00 - 17.30
Lørdag
6.00 - 16.00
Søndag
6.30 - 16.00
Rønningevej 1 · 5550 Langeskov
Fax 65 38 11 28

TLF. 65 38 11 45

.dk
VVS - Blik - Ventilation - Stål - Landbrugsservice - Have & Park
Medlem af:

.dk
VVS - Blik - Ventilation - Stål - Landbrugsservice - Have & Park
Medlem af:

Tlf. 65 98 12 30 / 65 33 12 03
30

Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning ApS

Kom og kig
eller ring efter

TÆPPEBUSSEN

65 36 12 49
Bystævnet 4 • 5800 Nyborg • www.aunslevtaepper.dk

Flemmings
Køreskole
Tlf. 65 38 31 42
Biltlf. 40 44 37 67

Langeskov
Hair Design
v/Irene Hvidhjelm
Henriettevej 2
5550 Langeskov

Odensevej 1 • 5550 Langeskov • tlf. 65 38 13 46
v/Thomas Kirk
Skibhusvej 104 • tlf. 66 12 06 90

Tlf. 65 38 35 04

Odensevej 1

Tlf. 65 38 13 46

Tryk:
MarkTing
www.markting.dk
Oplag: 2.400 stk.

BØRSTENBINDERVEJ 5 · 5230 ODENSE M
TLF. 66 11 31 31

Fodkonsulenten
Så er det ingen kunst at gå godt!
Pensionister kan søge offentlig tilskud hos Borgerservice
Giv et gavekort Det skaber glæde

Tina Mønster
Læge-eksamineret fodplejer
Nyborgvej 39 (v. Langeskov Planteskole), Langeskov

Tlf. 2392 9031
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Bladudvalget vil gerne
takke annoncørerne for
den store velvilje,
vi har mødt.
Deadline til næste
nummer:
Ultimo maj 2018

www.langeskovif.dk
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• �������������
Varme
• Varme
���������������������������������������� ������������
• Gas
• Gas
• Sanitet
•· Vand
Sanitet
�����������

VVS

· Varme
�������
· Gas
�������
· Sanitet

�������
�������

�����������������������
• Vand
������������������

�����������������������
������������������

MARSLEV VVS ApS

����������������
• Varme ����������������
Aut. Gas og VVS �������������������
Instal.
�������������������

•Klaus
GasFriis Madsen
• Sanitet
TLF.
65 95 12 06
VVS �������

VVS �������

Biltlf. 20 11 99 11

�������
�������

�����������������������
������������������

Vi����������������
støtter lokalt
�������������������

VVS �������

SuperBrugsen Langeskov
Telefon 65 38 11 55 - Åbent alle dage 8.00-20.00
Superbrugsen.indd 1
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