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SKARPE PRISER PÅ SERVICEEFTERSYN
– uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller den gode service!
Du bibeholder fabriksgarantien
Du får stempel i servicehæftet
Du får 3 års garanti på reservedele
Du sparer op til 50% ift. mærkevareværksteder

Vi tilbyder

GRATIS LÅNEBIL
med fri km!

Lille
serviceeftersyn

Mellem
serviceeftersyn

Kontrol og service af 46 punkter inkl.:

Kontrol og service af 48 punkter inkl.:

Olie (op til 5L mærkespecifik)
Oliefilter
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil

Olie (op til 5L mærkespecifik)
Oliefilter
Pollen- eller luftfilter
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

BEMÆRK
5L OLIE
KUN

899,-

Inkl. moms & miljøgebyr

KUN

1.299,Inkl. moms & miljøgebyr

Stort
serviceeftersyn

Stort plus
serviceeftersyn

Kontrol og service af 50 punkter inkl.:

Kontrol og service af 54 punkter inkl.:

Olie (op til 5L mærkespecifik)
Oliefilter
Pollenfilter
Luftfilter
Brændstoffilter
Motorrens additiv
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

Olie (op til 5L mærkespecifik)
Oliefilter
Pollenfilter
Luftfilter
Brændstoffilter
Rens af bremser for og bag
Gratis hjulskift
Motorrens additiv
Sprinklervæske
Gratis lånebil
Støvsugning af din bil
Shell bilvask (værdi 99,-)

KUN

2.499,Inkl. moms & miljøgebyr

Åbningstider: Man-tors kl. 7-18, fre kl. 7-17
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INKL.
HJULSKIFT
KUN

3.499,Inkl. moms & miljøgebyr

FORMANDEN HAR ORDET
Selvom vi nok må sige, at
foråret i år har ladet vente
længe på sig, er det dog ikke ensbetydende med, at vi
i LIF har ligget på den lade side, og blot kigget ud
af vinduerne i vores dejlige klubhus. Til gengæld
kan vi, når vi netop var
i klubhuset, kunnet glæde
os over, at der, her, er sket
masser af forandringer. Ikke mindst er vi meget stolte over, at det er lykkes os
få lavet en aftale med Michael Nielsen, som ny cafeteriaforpagter, således vores
lokaliteter ovenpå, nu også bærer navnet ”Hos Michael”. I en tid, hvor det er
endog meget svært at få sådanne stillinger besat, er det
kanon for os, at Michael
og hans personale, har taget
over, og også fået en kanon
start, ikke mindst takket være stor opbakning fra vores
medlemmer, men så sandelig også fra Michael og co.
Desuden kan vi også glæde os over, at vi takket være stor velvilje, ikke mindst
fra kommunen, kan glæde
os over, at vores ”nye” samlingsstue har fået nyt gulv,
trægulv, ligesom alle vinduer og døre i rummet er skiftet ud. Dette, som skrevet,
med kommunens velvilje,
medens vi selv har været
”til lommerne” og fået ma-

let alle ”malebare” vægge
i rummet, således det nu
fremtræder lyst og venligt,
og afgjort er et besøg værd,
kig blot ind, det er flot.
Sidst punkt på dagsordenen
for dette rum, er nyt inventar, men dette er jo ikke ligefrem en billig omgang,
derfor går vi snarest i gang
med at søge fonde, for at få
midler til dette tiltag. I første omgang arbejder vi dog
selv på, at få hængt nogle
nye og tidssvarende gardiner op i rummet.
Til sommer er håbet så, at vi
kan få malet vores omklædningsrum, hvilket vi forventer kan ske ved, at hver afdeling får til opgave at finde
et team, der kan stå for netop ”deres” rum. Kommunen
har lovet os maling og pensler/ruller, mod vi selv stiller
arbejdskraften til rådighed.
Nye lysanlæg højt
på ønskelisten
Samskabelse er også ordet,
når talen kommer på vores kunstgræsbane, som vi,
selvsagt, har haft enorm megen glæde af i denne vinters
lunefulde vejrlig. Samskabelse med kommunen håber vi også vil gå igen, når
vi, forhåbentlig, til sommer
kan opføre et nyt lysanlæg
på samme bane, men også på den ene af vores ten4

nisbaner. Kort sagt, vi er i
dialog med kommunen, om
at ”låne” penge hos den, til
disse anlæg, akkurat som
vi gør det omkring ”kunsten”. Fra forvaltningen har
vi mødt stor velvilje til projektet, hvilket vi håber vil
gå igen, når ansøgningen,
snarest, kommer til behandling i de politiske gange.
For ingen tvivl om, at skal
vi, og for den sags skyld også kommunens øvrige foreninger, som låner banen,
når vi ikke selv bruger den,
have optimale betingelser,
for at benytte banen, kræver
det et langt bedre lys, end
det der nu forefindes. Men
går det som vi håber, får vi
et lysanlæg med et rigtig
godt lys, i LED, hvilket betyder, at vi, langt ud i fremtiden, heller ikke skal frygte udgifter til vedligehold af
master og armaturer.
Fællesskab – Anerkendelse
– Respekt – Sammenhold
Af andre ting vi arbejder
meget med pt, er inkorporeringen af vores FARS principper. Her kan det ikke ofte
nok slås fast, at skal vi fortsat beholde det niveau, som
vi selv mener vi gerne vil
have, er det af yderste vigtighed, at vi alle, også medlemmer og forældre, forstår
vigtigheden af de fire ord i

deres daglige ”virke” i LIF.
For en forening som vores
kan ikke ”køres” uden alle hjælper hinanden og giver en hånd med til at få de
mange hjul til at dreje.
Forleden afholdt folkene
i ungdomsledelsen et møde med vores U-12 drenge afdeling, hvilket afstedkom masser af gode input
til, hvad disse drenge forstår ved FARS-princippet.
Et møde, som vi agter at
gentage med alle afdelinger i klubben, efterhånden
som disse når ungdomsfodboldtiden. I seniorafdelingen er princippet slået rigtig meget igennem, og vi
kan, uden ellers at komme
ind på det sportslige, glæde os over, at dette medfører
en rigtig flot tilstrømning af
nye medlemmer, der gerne
vil være en del af et fællesskab og sammenhold, hvor

der bliver vist anerkendelse fyldt, om at kunne overlaog respekt for alle.
de formandsposten hos tennis til en anden. Tak herfra
Bestyrelsen fuldtallig
til Jens, for det store arbejde
Ingen tvivl om, jeg kun- han har gjort gennem rigtig
ne skrive om rigtig man- mange år i LIF, og som helge flere ting, som rører sig digvis fortsætter, blot udeni LIF. Men lad mig slutte for bestyrelsens midte.
med at glæde mig over, at vi Årets LIF-pokal gik da ogigen opererer med en fuld- så til Jens Dahl, hvilket båtallig bestyrelse, efter vi et de var fortjent og en logisk
par år har kørt uden en de- konsekvens af hans mangecideret aktivitetsudvalgsfor- årige arbejde. På generalmand. Dejligt var det der- forsamlingen kunne underfor, at vores mangeårige tegnede også overrække 10formand, Flemming Holton, års nålen, LIFs Sølvnål, til
sagde ja til at beklæde den- Henrik Rudbæk, der dermed
ne post, da han inden gene- også nåede op på 10 års arralforsamlingen blev spurgt bejde for foreningen, stor
om dette. Velkommen tilba- tak for det Henrik.
ge Flemming, det er skønt
at have dig tilbage i vores
midte. Velkommen også til
Sv.O. Hansen,
Henrik Hjære, der på geneformand
ralforsamlingen afløste Jens
Dahl, som dermed endelig
fik sit mangeårige ønske op-

Kerteminde tlf. 88 32 30 50

”Man skal give sig tid
til at have det sjovt!”
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SENIORFORMANDEN
Nye damespillere søges
Det kan nok ikke siges på
andre måder end, at vi er
være stolte af den udvikling
vi har set i herreseniorafdeling. Vi oplever mange til
træning, god stemning i omklædningsrummet og 7ëren
er blevet åbnet igen. Truppen er bred, og gennemsnitsalderen er også lavere
end jeg har set i mange år i
LIF – måske ikke siden jeg
selv startede som senior?
Der har været store positive fremskridt de seneste
år, hvor bestyrelsen og ikke
mindst Claus Udengaard og
den øvrige trænerstab har
gjort en stor indsats for at
reetablere seniorafdelingen.
Når det så er sagt, så er der
selvfølgelig stadig et stykke
arbejde forude, hvor vi fortsat skal fokusere på at tiltrække spillere, men i lige

så høj grad og lige så vig- bliver spændende at følge,
tigt, også fastholde spillere. om holdet indløser billetten
allerede i år.
Spillemæssigt er hold 1 star- Hold 3 har haft det svært
tet stærkt i serie 1 med lutter i oprykningsspillet til sesejre i skrivende stund, og rie 3 eller nedrykning til semange mål til følge. De næ- rie 4. De har tabt deres første kampe bliver derfor af- ste kampe og udfordringen
gørende for om holdet skal for de to trænere er da også
spille med om oprykning tydeligt; de kan ikke stille
eller om de ender i subtop- samme hold 2 kampe i træk.
pen. Eneste minus er, at hol- Men hold 3, eller 3. Holdet røg ud af pokalturnerin- det, lever i bedste LIF klugen allerede i første run- bånd med højt humør, samde til Munkebo. Det er dog menhold og glæde ved fodglædeligt at se, at der er man- bolden. Det er derfor også
ge unge med omkring holdet, dejligt at se, at 3 holdet kan
hvilket tegner godt for LIFs fastholde spillere og endda
fremtid.
tiltrække nogle af de gamle
Langeskov-spillere.
Hold 2 og 3 spiller begge
oprykningsspil til hhv. Serie Damerne har fået en ny træ2 og serie 3. Hold 2 går efter ner for foråret. Casper Liloprykningen i en stærk pul- lesø er efter nogle år komje. Med en bred trup og alle met tilbage fra Årslev og asskadesfri har holdet vel og- sistere ligeledes Kasper Bæså niveauet til serie 2. Det
rentsen på hold 2. Casper
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har tidligere trænet ungdomsfodbold i Langeskov,
og vi er glade for at have
Casper tilbage.
Pigerne møder trofast op til
træningerne, og har gjort
hele vinteren. Nu begynder kampene, hvor vi håber på sejre og massere af
mål. Det eneste vi kunne
ønske os i LIF for damerne, er endnu flere damer –
Så en kæmpe opfordring til
nye potentielle kvindespillere om at prøve det af!
De gamle har trænet hele vinteren, både oldboys
(OB70) og superveteraner, og nu er turneringen så
startet. De to hold er resultatmæssigt startet næsten
modsat af hinanden. OB70
er startet med to sejre og
1 nederlag, og blander sig
dermed i toppen fra start.
Superveteraner har fået en

lidt sværere start på turneringen med to nederlag og
1 uafgjort.
En dejlig nyhed for seniorafdelingen er også den nye
cafeteriabestyrer – Hos Michael. Michael har rystet
posen med hensyn til mad
og udvalg, hvilket i hvert
fald for herresenior og damer har betydet en øget
opbakning til torsdagsspisning som igen bliver et fast
samlingspunkt hver anden
torsdag.
Fremtiden for hele seniorafdelingen byder på øget
sammenhæng mellem afdelingerne og bedre indlejring af FARS-principperne.
Der er nedsat et seniorudvalg som bl.a. Skal definere, hvordan vi i seniorafdelingen bruger FARS-principperne, og vi i fællesskab

får en dialog om, hvordan
vi videreudviklede afdelingen samt tiltrækker og ikke mindst fastholder flere
spillere i fremtiden – uanset
hvilket hold de spiller på.

Mads
Skovsgaard
Rasmussen
Seniorformand
Mads
Skovsgaard
Seniorformand

L·I·F
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UNGDOMSFORMANDEN
FARS-princip og nye tiltag
I skrivende stund er alle afdelinger godt i gang med at
træne og spille kamp. Går
man en tur på vores dejlige
anlæg, ja så er der mange til
træning, stor glæde og spillelyst. Vi har gode, engagerede og dygtige trænere og
ledere til at tage sig af vores
børne- og ungdomsspillere,
hvilket vi er utrolig stolte af
i klubben.
I klubben har vi besluttet,
at vi skal arbejde ud fra vores FARS-principper. Fællesskab-Anerkendelse-Respekt-Sammenhold. Det er
vigtigt, at vi hver dag prøver
at tænke over disse principper. Det kan godt være, at
det ikke er alle, der synes, at
det er lige det vi gør, eller er
enige om principperne, men
jeg kan sige, at alle i klubben prøver efter bedste evne, at få FARS med ind i vores hverdag i klubben. Nye
tiltag tager tid, så vi må bare klø på.
Det er vigtig for klubbens
trænere, ledere og spillere
og så sandelig også forældrene, at vi har noget fælles
at arbejde ud fra i hverdagen, men vi skal også tænke lidt mere visionært. Der
er derfor ved at blive nedsat
et visionsudvalg med vores
Ungdomskonsulent Pelle

Mose Hansen som tovholder. Vi vil rigtig gerne have et par forældre med i dette udvalg, da det jo også er
jeres børns klub, vi snakker
om. Så er der nogen der har
lyst, ja så kontakt Jane, så
giver hun beskeden videre.
Der sker rigtig meget i klubben i løbet af året, og her i
foråret, skal vi igen have Pigeraketten på besøg, der bliver Fællestræning med Herre Senior, Lagkageturnering, og der ud over er der i
Pinsen blevet stablet et stort
stævne for U8- og U9 drengestævne på benene, med
deltagelse af hold ude fra
øen. Det er lavet som et
B og C stævne. Det er et
spændende tiltag som Ulrik Sørensen og Daniel Esbjerg har været behjælpelig
med at sætte i søen. ☺ Dejligt at der sker noget nyt en
gang imellem.
Vi har også en del hold der
skal på tur, i sommerferien. Vores U12 og U14 piger, skal til Gråsten Cup i
den første weekend af skoleferien, mens vores U1011-12- 13 og 14 drenge skal
til Vildbjerg Cup i uge 32.
Jo, der er gang i mange ting
i klubben.
I januar måned blev jeg genvalgt som ungdomsformand
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for endnu 2 år, og jeg har
besluttet mig for, at det bliver mine sidste 2 år som
ungdomsformand. Jeg vil
derfor opfordre andre til at
tænke over, om de ikke kunne have lyst til at være en
del af den opgave om 2 år,
til at sidde i bestyrelsen som
repræsentant for ungdommen, selvfølgelig i samarbejde med en eller to mere, som også kunne blive en
del af børne og ungdomsarbejdet. Der er selvfølgelig mange opgaver at løse,
men lagt ud på flere hænder, end det er nu, så vil det
være nemmere at løse og
overskue. Jeg vil selvfølgelig gerne fortsætte med at
hjælpe i klubben på en eller anden måde, men det er
på tide, at der kommer nyt
”ungt” blod til. ☺
Med denne opfordring vil
jeg ønske alle den god forårssæson.

Jane Mose
Hansen
Ungdomsformand

KLINIK FOR
FODTERAPI

Farveboks
Logo
Langeskov Centret
Tekstboks
Streg
Statsaut. fodterapeut
Therese Rye Jørgensen
Tina Kjær Glyholt
Anja Lorentzen
www.langeskovfodterapi.dk

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

40 23 65 66

Bog & idé
Langeskov

Kiropraktisk

• Bøger
• Foto
• Lædervarer
• Kontorartikler
• Legetøj
Langeskov Centret 3

Tlf. 65 38 12 53

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

Langeskov Bøger og Papir.indd 1 1-05-2017 10:49:05

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

ALT I HÅRDE
HVIDEVARER
Unik Teamtræning
for alvor
Search
& Selection
• Unikke teamøvelser, som
direkte kan overføres til
dagligdagen.
• Direkte kobling mellem
teori, øvelse og dagligdag.

v/ JTC Nyborg ApS

Vestergade 33 - Nyborg
info@hvidtogfritnyborg.dk

Tlf. 65 30 22 23

• Fra ”Tvivler” til ”Vinder”
på én dag.

Tlf. 65 38 14 32
annetteburchall@live.dk
www.activatorgroup.com · www.activatorevent.com
Tlf. +45 70 26 17 14 · Direct +45 29 62 38 25
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www.langeskovif.dk

Håndværkervej 1
5550 Langeskov

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

Dansk Outlet.indd 1

27-04-2016 13:22:32

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
Kerteminde hverdage
hverdage kl.
kl. 9.30-10.00
9.30-10.00
Kontortid
Kontortid
Kerteminde hverdage
kl. 9.30-10.00
Tirsdag
tillige
kl.
14.00-16.00
Tirsdag
tillige
kl.
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
Rugårdsvej 52,
52, 5000
5000 Odense
Odense C
C
Rugårdsvej
52,
5000
Odense
C
www.abodense.dk
www.abodense.dk
www.abodense.dk

v/Tine Frøsner
Jernbanegade 20
5550 Langeskov
Tlf. 25 733 733
www.salontinef.dk

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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PIGEAFDELINGEN

Kæmpe tilgang blandt de yngre piger
Hvad man taber på karrusellerne, må man vinde hjem
igen på gyngerne – det står
der i en gammel sang, som
efterhånden er blevet et flittigt benyttet dansk ordsprog.
Dette er også gældende for
vores pigeafdeling i LIF dette forår.
Vi oplevede i foråret tabet af
nogle piger i vores ældste årgang, hvilket altid er ærgerligt, men til gengæld oplever
vi en kæmpe tilgang blandt

de yngre. Både hos U11-12
og U8-10 kommer der masser af nye piger til – og ikke bare at de kommer, men
de ønsker også at blive i vores klub.

U12 pigerne, der er meget
imponerende. De er i dette forår gået i gang med at
spille 8:8 for første gang og
de første kampe har de vundet med flot positivt fodbold.

Der udføres et meget meget
flot stykke trænerarbejde i
de afdelinger, hvor Anders
og Kristian navigerer rundt
blandt glade og fodboldivrige u8-10 piger og Jette og
Nadia er i fuld gang med at
skabe en fodboldkultur hos

Selvom vores U14 piger mistede nogle stamspillere, har
de ikke ligget på den lade
side. De træner fortsat meget
fokuseret og vinder stadigvæk, de kampe de stiller op i
– meget meget imponerende.
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Selvom vi i LIF har meget
dygtige fodboldtøser, så er
det vigtigste for afdelingen
at alle trives og har det godt.
Afdelingen har derfor meget
stor fokus på sociale arrangementer – og nogle af de
traditionelle er vores 2 årlige træningsweekender, hvor
årets første netop er løbet af
stablen.
Disse weekender er en stor
succes og denne gang slog
vi igen rekord med 31 deltagende piger.

Pigerne hyggede sig med
træning, besøg af brandvæsenet, fodboldgolf, talentshow og bowling i Odense.
Den nærmeste fremtid byder på fællesspisning, Pigeraketten og ikke mindst
Sønderjyllands Cup i Gråsten.
En stor tak skal lyde til trænere, ledere, forældre og andet godtfolk i denne afdeling – lad livsglæden blomstre i Fyns bedste pigeafdeling.
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Mange hilsner
Jan Boye,
Pigekoordinator

U10 DRENGE

Endelige kom vi på græs
igen, og efter en lang vinter med masser af indendørs
fodbold. Drengene har dog
hele vinteren haft en ugentlig træningsdag udendørs på
kunsten.
Vi er igen i år en stor årgang
med 20 dygtige drenge som
elsker og spille fodbold. I denne halvsæson har vi valgt og
havde både et A, B og C hold
og efter forårets første stævne
virker det som en god ide.
Lige nu træner vi to gange ugentligt, med meget fokus på motoriske øvelser,
teknik, boldføling og det
at lave den rigtige aflevering, samt stations øvelser.
Heldigvis er de fantastiske
drenge meget lærevillige for
at forstå og udføre det hurtige opspil men den rigtige
aflevering. Vi øver og taler
meget med drengene at om

det ikke betyder så meget
og man spiller på det ene eller andet hold, for vigtigst er
man er en god ven, der hjælper dem man spiller sammen med.

drengene i lidt større baner
og mål, og i det at være 8 på
banen. Vi prøver om vi kan
få stablet nogle træningskampe på banen inden sommerpausen.

Vores 2 målmand træner
stenhårdt og deres præstation er super vigtigt og afgørende i vores kampe, hvilket
hjælper holdet markant.

Vi er tre trænere omkring
holdet i år, det gør virkelig
en forskel i træningen og giver et lagt bedre udbytte for
spillerne men også for os
trænere.

Lige nu står den på masser af
stævner i weekenderne, det
første er spillet, og for vores
B+C hold var der masser af
lige kampe, drengene viste at
meget af det vi har trænet i
opstarten virkelig holdt - det
var virkelig en fornøjelse at
være med til som træner. Pt.
er de 2 første A holds kampe
også gået fint.

Når vi nærmere os sommerpausen plejer vi og afslutte med kampe sammen
med forældrene og trænerne, hvilket plejer at være
et hit, derudover afslutter
vi med fælles spisning og
hygge.
i år deltager vi også med
en masse drenge i Vildbjerg
cup, så det glæder vi os alDet er sidste sæson på fem le til.
mands mål og bane, så vi
begynder så småt og træne Michael, Jens og Casper
14

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

v/ Kenneth Andersen
Odensevej 22
5550 Langeskov
mesterbenzin@mail.dk

Tlf. 65 38 10 22

Benzin • Autoreparation

Fyringsolie - trailer kan lånes

Lotus.indd 1

L·I·F

Tlf. 22 86 53 35

”STØT VORES
SPONSORER
- de støtter os!”

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

27-04-2016 11:18:27

Hydraulic Solutions Worldwide
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FORTÆLLERAFTENER I LIF
Så har vi taget hul på fjerde sæson i rækken af fortælleaftener i Klubhuset. 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.

nok at tage fat på. Nu drejer det sig om den nye forening bag Langeskov Park,
som Poul Erik netop er blevet formand for. Men også
med familien og rejser med
fruen. En meget spændende
aften med et særdeles flittigt
og engageret menneske.

ler Mathias Greve i slutningen af maj, begyndelsen af
juni. Mathias har trådt sine
første fodboldstøvler flade i
LIF, og vi håber at kunne få
ham op til lidt træning med
vores ungdomsspillere med
et efterfølgende indblik i en
professionel fodboldspillers
hverdag.

Den 9. maj kl. 19.00 får vi
besøg af den tidligere Lan- Det koster 20,- kr. at overgeskov dreng Carsten Hau- være disse aftener, og overOnsdag d. 21. marts havde gaard.
skuddet går til ungdomsarvi besøg af en ægte ildsjæl
bejdet i LIF.
i Langeskov, nemlig Poul Carsten er vokset op i LanErik Grønfeldt.
geskov og spillede i en år- Jeg tager gerne imod gorække fodbold i LIF. Han de forslag til oplægsholdere.
Den 1. februar i år trak Poul er grundlæggeren af firErik sig tilbage efter me- maet Activator Group med Poul Eigil Rasmussen
re end 50 år i trælastbran- en mangeårig og anderle- pouleigilras@gmail.com
chen, 25 år som formand på des erfaring inden for le- Tlf. 26 60 04 13
Fyn, og den længst siddende delse. Han er tidligere lilandsformand i Branchefor- nieofficer og major i foreningen Danske Byggecen- svaret, hvorefter han blev
tre siden 1928. Derfor var chef i FN-missioner i nogdet et langt liv med træ, som le af verdens brændpunkhan rullede op for os. Men ter, personalechef i Grønhan kom også ind på man- land, direktør og partner inge af de andre berøringsfla- den fro Search & Selection
der han i tidens løb har haft samt ledelses- og organisai Langeskov. Poul Erik har tionsudvikling. En erfaring
været Formand for Handel- der rækker langt, hvad anstands og Erhvervsforenin- går menneskelig forståelse
gen i Langeskov. Han har og forretningsmæssig indbl.a. været aktiv i opret- sigt. En spændende aften
telsen af Langeskov Stati- venter os.
on, etableringen af Bytoften
og siddet i kommunalbesty- Vi arbejder i øjeblikket på
relsen i den gamle Lange- at få en eftermiddag og afskov Kommune, så der var ten med OB´s superligaspil16
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Vi har ladet os inspirere
af vores gamle, historiske
etiketter i arbejdet med det nye design – for at hylde
vores rødder og det gode øl.
Vi har brygget af kærlighed til øllet, fynboerne og
andre flinke folk siden 1859. Tak for tilliden!

25/04/2018 08.12
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kl. 16.00 - 20.45 kr. 15,-

Kun kontant / Mobilepay ved udbringning

Langeskovcentret 7 · 5550 Langeskov
Burgere / Pommes Frites

70.
71.
71a.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
77a.
77b.
78.
79.
79a.
79b.

big burger .................................................................................................. 40,cheese burger .......................................................................................... 40,cheese burger MeNu: med pommes frites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand 65,kaLkuN burger .......................................................................................... 40,kYLLiNge burger ....................................................................................... 40,fiske burger............................................................................................... 40,poMMes frites - lille med remoulade ....................................................... 25,poMMes frites - stor med remoulade ....................................................... 35,dobbeLt burger ........................................................................................ 45,dobbeLt burger MeNu: med pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ..... 75,dobbeLt bacoN burger .......................................................................... 50,bacoN burger ............................................................................................ 40,hjeMMeLavet burger ......................................................................... 45,hjeMMeLavet dobbeLt burger...................................................... 55,hj. db burger MeNu pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. sodavand ...... 85,-

80.
81.
81a.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
87a.
87b.
88b.

1/2 kYLLiNg ................................................................................................... 40,1/2 kYLLiNg pommes frites, agurkesalat, salat, remoulade ............................... 65,1/2 griLL kYLLiNg MeNu: agurkesalat, pomfrites, remoulade og 0,5 ltr. soda 75,fiskefiLet 2 stk. med pommes frites, salat, remoulade og citron .......................55,græsk bøf 2 stk. 450g. med pomfrites, salat, tzatziki og bearnaisesauce ...... 65,MexicaNsk bøf 2 stk. med pomfrites, jalapeños, salat, tzatziki og bearnaise . 65,skiNkeschNitzeL med pommes frites, salat og bearnaisesauce .................... 55,kaLkuNschNitzeL 2 stk. med pommes frites, salat og bearnaisesauce ......... 55,kebab Mix med kebab, pommes frites, salat og dressing ................................. 55,kebab Mix MeNu: Kebab mix og 0,5 ltr. sodavand ......................................... 65,pøLse Mix med pommes frites, salat og dressing ............................................ 55,NY kYLLiNg ret med pommes frites, salat og dressing ........................ 50,-

160.
161.
162.
163.
164.
165.

eNgeLsk bøf - 300g med bløde løg, salat, pomfrites, tzatziki og bearnaise .... 90,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,-

Grill

A la Carte

Telefon 65 38 331836 · 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 ................................................................................. 60,- 110,tomat, ost, kebab, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød

19. MexicaNo......................................................................... 60,- 120,tomat, ost, oksekød, paprika, jalapeños, løg, kebab

20. cocktaiL .......................................................................... 60,- 115,tomat, ost, bacon, cocktailpølser, løg, oksekød

20b LaNgeskov pizza tomat, ost, .......................................... 65,- 120,pepperoni, cocktailpølser, bacon, hk. oksekød, kylling

21. saLaMi .............................................................................. 58,- 110,tomat, ost, salami, løg, bacon, oksekød

23. Mafiosa............................................................................ 60,- 110,tomat, ost, champignon, kylling, ananas, oksekød

24. carboNara ..................................................................... 60,- 110,tomat, ost, bacon, æg, paprika, kebab

25. MoNtaNara ..................................................................... 60,- 110,tomat, ost, oksekød, champignon, løg, pepperoni

26. beLLa doNNa................................................................... 60,- 110,tomat, ost, champignon, løg, pepperoni, kebab

27. roMa .................................................................................
DEEP PAN 60,- 110,tomat, ost, skinkekød, oksekød, løg, paprika

frit valg

28. caruso............................................................................. 60,- 120,tomat, ost, skinkekød, bacon, løg, kebab

65,-

28b azad pizza ....................................................................... 65,- 115,tomat, ost, kebab, skinke, pepperoni, hk. oksekød

29. beLLa itaLia speciaL ..................................................... 60,- 120,tomat, ost, kebab, løg, pepperoni, oksekød

30. spiNat pizza .................................................................... 60,- 110,tomat, ost, spinat, rejer, gorgonzola, kebab

31. saLat pizza ..................................................................... 60,- 120,tomat, ost, kebab, pepperoni, salat, agurk, tomater, dressing

32. pizza spaghetti - indbagt ............................................. 60,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.pizzamilanorestaurant.dk

CUP 2018

Lørdag den 20. og søndag den 21. januar 2018
blev LIFs indendørs stævne i fodbold afviklet for 43.
gang i Langeskov Hallerne.

Der var både lørdag og søndag trængsel i hallerne,
hvilket bidrog til en rigtig
god og intens stemning fra
et engageret publikum.

Hver dag var der program i Stævnet bød på masser af
begge haller til Sparekassen gode sportslige præstationer
Fyn Cup 2018.
og meget tætte opgør, som
var med til at gøre dagene til
Stævnet var arrangeret af en rigtig god oplevelse for
Langeskov Idrætsforening – såvel spillere som tilskuere.
for 5. gang - i samarbejde
med Sparekassen Fyn, Lan- Der var også mange forælgeskov.
dre, der indtog banen.
Ved præmieoverrækkelser
Der deltog ca. 760 ung- var banen fyldt med ”famidomsspillere i stævnet, der lie-fotografer”, der ville foblev afviklet i en god og tografere alle de kommensportslig atmosfære med de talenter.
deltagere fra de mange forskellige fynske og enkelte Ros var der også fra flere af
jyske fodboldklubber. Der de deltagende klubber til afvar mødt rigtig mange til- viklingen af stævnearrangeskuere op i Langeskov Hal- mentet.
lerne.
20

Der blev i alt spillet 285
kampe og scoret 638 mål
under stævnet.
Langeskov Idrætsforening
har igen i år vist, at Sparekassen Fyn Cup blev en stor
succes på grund af god planlægning og indsatsen fra de
mange frivillige hjælpere,
og vi støtter gerne disse arrangementer lokalt, fordi vi
gerne vil involvere os lokalt, siger filialdirektør Jørgen Overgaard Schou fra
Sparekassen Fyn i Langeskov.
Der blev uddelt Bio billetter, gavekort til fransk hotdog med sodavand, støvleposer, medaljer og drikkedunke fra Sparekassen Fyn.
Derudover uddelte Langeskov IF spurtpræmier til alle hold.

CUP 2018
Overrækkelse af præmierne til spillerne blev begge dage foretaget af Sparekassen Fyn, Langeskov, der
var repræsenteret ved filialdirektør Jørgen Overgaard
Schou, souschef Ulla Lebech, kunderådgiver Karina
Sandmark Thorhøj og kundemedarbejder Merete Janbæk Pedersen.
Der er allerede nu sat datoer på Sparekassen Fyn Cup
2019 i Langeskov Hallerne.
Det bliver lørdag den 19. og
søndag den 20. januar 2019.
Knud Knudsen

LANGESKOV

Årets Fynske Fodboldklub 2012
Årets Fynske Ungdomsklub 2013
21

PINSECUP 2018
Pinsesolen kommer til at danse om kap
med masser af glade fodboldbørn
Store klubstævner med hold
i alle aldre og begge køn. Vi
kender det alle steder fra,
og nu vil Langeskov IF også være med på bølgen. Lad
os tage godt imod LIF Pinsecup.

10 hold i hver årgang, stævnet skal være et breddestævne, hvor der ikke kåres vindere, men hvor alle får pokaler, og så skal det være
billigt. Det var ligesom forudsætningerne.

Klubbens intentioner er, at
man vil afholde en tilbagevendende begivenhed for
både drenge og piger. Langeskov IF skal på landkortet rent fodboldmæssigt, og
samtidig er det en gylden
mulighed for at skabe liv og
glæde ikke bare på vores anlæg men i hele byen.

God modtagelse i klubberne
og stor opbakning
Rekrutteringsarbejdet gik i
gang og invitationer blev
sendt ud til en lang række
klubber. Sideløbende med
at vi skulle skaffe deltagerhold, blev der også kigget
efter mulige sponsorer, ligesom det praktiske med faciliter skulle på plads.

For ikke at gabe over alt for
meget i år 1, samt for at gøre sig nogle erfaringer har
man i år besluttet, at stævnet kun er for U8 drenge og
U9 drenge.
Daniel Esbjerg, U8 træner,
og Ulrik Sørensen, U9 træner, lagde hovederne i blød,
og blev hurtigt enige om,
at pinsen ville være et godt
tidspunkt for afvikling, da
denne som udgangspunkt er
”fodboldfri” på Fyn.

også tre københavnske hold
fra henholdsvis Østerbro IF
og CPH Youth deltager. Et
enkelt jysk hold – Gredstedbro IF - finder også vej til
Langeskov i Pinsen.
Vi glæder os meget til at byde alle hold velkommen på
vores dejlige anlæg, og vi
er sikre på, at drengene får
nogle fantastiske dage, hvor
den udover fodbold står på
masser af nye relationer og
bekendtskaber.
Så hvis ikke du har planer
i pinsen, så kig forbi Langeskovs baner – der vil være masser af god fodbold
og masser af glade fodbolddrenge.

Og projektet er blevet
taget rigtig godt imod
Hurtigt meldte de første
klubber sig til, og det samme Tak til alle dem der bidragjorde de første sponsorer.
ger til LIF Pinsecup. Dette
gælder både sponsorer, forDet ønskede antal hold kom ældre der har meldt sig til at
på plads, og nu er vi sådan hjælpe til, dommere, vagter
set klar til 1. udgave af LIF på skolen og alle andre, der
Pinsecup.
bidrager på den ene eller anden måde. Uden jer – ingen
I år har vi deltagelse af hold LIF Pinse Cup.
fra Dalum, Dalby, OB, SUB
Ullerslev, Kerteminde, Årslev, Tarup/Paarup, ligesom

22

PINSECUP 2018
Mange tak til alle sponsorer
som støtter LIF Pinsecup 2018

23

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

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

L·I·F

Apoteket
i Langeskov
Langeskov-Centret 27
5550 Langeskov

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

Hils på en underlig fisk
Jyske Bank bliver kaldt “Havkatten i hyttefadet”. Havkatten er
en underlig fisk – men den skaber liv og bevægelse, hvor den er.
Kig ind og oplev en anderledes bank, der går nye veje – også til
gavn for dig som kunde.
Dalumvej 34 A • dalum • Tlf. 89 89 94 00
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kl. 9.00 - 17.30
kl. 9.00 - 18.00
kl. 9.00 - 13.00

”STØT VORES
SPONSORER
- de støtter os!”

L·I·F

VI TROR PÅ
NÆRVÆR

Vores rådgivning
dækker mange af de
udfordringer, du jævnligt
møder i din virksomhed.

Tlf. 70 23 13 50

Industrivej 7 • 5550 Langeskov

Kontakt Jan Hedegaard
på tlf. 29 67 64 92 eller
mail jhe@danskrevision.dk

info@fynbobiler.dk • www.fynbobiler.dk

Langelinie 79 · 5230 Odense M
Telefon: 66 13 03 31

Følg os på facebook
facebook.com/
langeskovfodbold
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DIN foretrukne mægler når
du skal have solgt
et
Bestillgstjek
Sa
is
t
din
a
r
g
, hvad
d
ed du
- så v lig er vær
bo

Langeskov

Langeskov Centret 11 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 23 17 · e-mail 555@edc.dk

www.xl-groenfeldt.dk
www.xl-groenfeldt.dk
www.xl-groenfeldt.dk
www.xl-groenfeldt.dk
LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22
LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22
LANGESKOV
· INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22
LANGESKOV · INDUSTRIVEJ 15 · TLF. 65 38 16 22

XL-Byg.indd 1

27-04-2016 11:15:02

Vi støtter lokalt

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

26

27-04-2016 11:10:07

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 20,Langeskov/Aunslev 25,Rynkeby 25,-

Online bestilling • www.peppes-pizza.dk
Ullerslev Centret 22 · 5540 Ullerslev
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DE GRØNNE HJERTER

Kurser i den nye tids energi
· 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.

Læs mere på hjemmesiden
NEW CONCEPT CENTER

www.newconceptcenter.com

I Foreningen LIF har vi et
hold, der kalder sig ’De Grønne Hjerter’, det består mest af
tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer, hvor yngste mand er 65 år. Det er personer, der gør en indsats for
blandt andet at holde kontingentet nede på et niveau, hvor
alle kan være med.
OK Benzinkort
Vi udleverer OK Benzinkort
på 21. år, så der kan tankes ved OK, og klubben får
en procentdel af beløbet. Så
husk, at når man har et OK
kontokort og tilmelder sig
OK El og OK Mobil, giver
det også en ekstra indtægt til
klubben.

L·I·F

Klubben har i mange år haft
lotterikort, og der er i alt 300
kort. Der er 8 trækninger
hver måned, hvor gevinsten
er et gavekort til Langeskov
Handelsstandsforening.

Der er 2 gevinster på 200 kr.
og 6 gevinster på 100 kr. Lene Hennie står for utrækningen, og man behøver ikke selv at holde øje med, om
man har vundet lodtrækningen, da Lene enten sender
gevinsten eller kommer med
den selv. Det eneste man
Ved at downloade OK-appen skal, er at betale hvert år i jaog tilknytte kortet, kan man nuar. Det støtter klubben og
betale med MobilePay, når hele ungdommen.
man tanker. På den måde er
der betalt med det samme, så Vi håber, at alle vil være
der ikke kommer en regning, med til at støtte verdens bednår måneden er omme.
ste klub; Langeskov Idræts
Forening.

Langeskov Begravelsesforretning
Fair og gennemskuelige priser
Mindeværdig afsked

Mindet lever

Lotterikort
Som noget nyt har vi i De
Grønne Hjerter påtaget os at
sælge LIF Lotterikort, som
koster 150 kr. om året.

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
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De Grønne Hjerter består af
følgende medlemmer: Bent
Andersen, Knud Knudsen,
Gunnar Jørgensen, Lars Gadegaard, Ole Prangsgaard,
Poul Eigil Rasmussen og
Flemming Holton.
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HERRE HUSET
Langeskov-centret

5550 Langeskov

Tlf 65 38 10 87

www.herrehuset-langeskov.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

En tennisformand takker
af og en ny kommer til
Den mangeårige tennisformand, Jens Dahl Hansen, kunne ved generalforsamlingen lade sig hylde for sit store arbejde i
LIF´s tennisafdeling. Jens
takkede af som tennisformand, men fortsætter som
aktivt medlem i tennisudvalget, som banepasser og
naturligvis som tennisspiller i klubben. På generalforsamlingen blev Henrik Hjære valgt som ny tennisformand. LIF´s hovedbestyrelse ser frem til det kommende samarbejde med det nye
bestyrelsesmedlem og takker endnu engang Jens for
det gode samarbejde i årenes løb.

Nyt fra vintersæsonen
I januar måned blev der afviklet Fynsmesterskaber for
juniorer i Marienlystcentret.
Fra LIF var Thea Wallstrøm
til start i U10-rækkerne. Efter oprykningen fra U8 til
U10 betød det hårdere kampe og ældre modstandere,
men det endte alligevel flot
med fynsmesterskabet i pigesingle og sølv i pigedouble til den talentfulde 8-årige pige.
I løbet af vinteren er der
igen blevet spillet skumtennis i hallen. Igennem flere år har en kvartet spillet fast skumtennis om lørdagen. Det giver helt klart
meget bevægelse og motion at spille med den 9 cm
store skumbold på badmin30

tonbanen, uanset alder og
niveau. Om onsdagen har
der også været spillet skumtennis hen over vintersæsonen, dog med lidt varierende antal, men såvel motionister og turneringsaktive er
at finde på banerne her. På
FTU´s skumtennistour har
især Mette Temmesen været meget aktiv og hentet
rigtig mange medaljer hjem
i løbet af sæsonen. Lørdag
den 8. april blev der afholdt
FM i skumtennis i Svendborg. Mette viste sig også i
fin form her og fik guld med
hjem i dame motion, mens
Jonas fik bronze i herre turnering. Mette blev ligeledes
også en flot nr. 2 på FTU´s
samlede skumtennis rangliste, hvor point optjenes gennem alle vinterens stævner.

Jens Dahl har igen været i
gang som linjedommer ved
Davis Cup kampe i løbet af
vinteren og må efterhånden
anses som en rutineret linjedommer, som DTF gerne vil benytte sig af ved
landsholdets kampe. Senest
var han i aktion i hjemmekampen mod Egypten – en
kamp Danmark desværre
tabte.
Udendørssæson
Kong vinter var desværre
længe om at forlade os i år,
så banerne var til dels stadig frosne og meget våde i
starten af april måned. Alligevel lykkedes det banefolkene at få renoveret banerne, så der kunne åbnes
for spil i april måned. Banerne passes igen i år af
Ole og Jens, der gør et fortrinligt arbejde med at holde banerne og arealerne i
god stand. En af målene for
året er at få udskiftet belysningen på bane 1, så der investeres sandsynligvis i et
bedre og mere energivenligt lysanlæg.

Lørdag den 5. maj deltager vi atter i Tennissportens
Dag, hvor alle kan komme og afprøve tennisspillet. Tennis er en meget fleksibel sportsgren, da det kun
kræver to deltagere og der
kan spilles, når man har tid
og lyst.
I år stiller vi til start med
3. hold i FTU´s holdturnering. Det bedste herrehold er igen i år at finde i
fynsserien. 2. holdet hos
herrerne skal efter nedrykning fra serie 1 finde fodfæstet i serie 2. Damerne er
til start i motionsrækkerne
igen. Skal blive spændende at følge holdene gennem
sæsonen.
Træning udendørs
I 2018 vender Carsten Juhl
vender tilbage til trænergerningen i LIF og vil stå
for både børne- og ungdomstræningen ligesom
han tager sig af træningen
for motionister og damespillere samt igangsætter
øvelser til turneringspiller-
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ne. Carsten er til dagligt
spiller på klubbens fynsseriehold i tennis.
Tennisudvalget vil gerne
takke Katrine Hjort for sin
indsats gennem de sidste 3
år som tennistræner i klubben.
Alle træningshold udbydes
igen om tirsdagen.
Børne- og ungdomsspillere:
kl. 16.30– 17.30
Motionister, damer:
kl. 17.30 – 19.00
Turneringsspillere, herrer:
kl. 19.00 – 21.00
Tennisudvalget ser frem til
en spændende udendørssæson med masser af liv og
aktivitet på banerne. I kan
følge tennisafdelingens liv
på hjemmesiden samt på
www.facebook.com/LIFtennis , så giv os et ”synes
godt om”.

Til minde om Bent
I starten af januar fik vi den
triste besked, at vores mangeårige og meget afholdte holdleder, Bent Christensen, var afgået ved døden,
efter kort tids sygdom. Vi
alle i LIF, ikke mindst spillere og ledere omkring førsteholdet, holdt meget af
Bent og hans måde at tackle sit job i klubben på. Bent
var altid i et strålende humør, måske bortset fra når
vi lige havde tabt en fodboldkamp, men der skul-

le ikke gå længe inden optimismen igen spirede i
Bents sind. Sådan var Bent
i en nøddeskal, altid optimistisk og altid til stede for sine omgivelser. Et stort tomrum blev efterladt i LIF,
men absolut ikke noget at
regne for det tomrum der
blev efterladt hos Lone og
resten af familien, så vores
tanker går stadig til dem.
Tak for alt Bent og æret
være dit minde! –

L·I·F
OK - LIF.indd 2
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Håndværkervej 16
5550 Langeskov
Tlf. 65 95 20 65
Fax 65 95 21 65
mail@ztools.dk
www.ztools.dk

Alt inden for
malerarbejde udføres
Nybygning og
reparation

Tlf. 20 29 31 23
www.vimalerfyn.dk

Tlf. 42 21 30 90

Langeskov-Centret 21 - 5550 Langeskov
Tlf./Fax 65 38 22 22
LC Sport.indd 1
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.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

www.hako.dk - Tlf. 65 38 11 63 - hako@hako.dk
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VELKOMMEN TIL EN VERDEN
AF GRAFISKE MULIGHEDER

s Ba
Stub’ geri

GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

Erhvervspark Assens · Drejervænget 8 · 5610 Assens
Tlf. 6471 4809 · info@deslers.dk · deslers.dk

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

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

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

Flemmings
Køreskole
Ring:
40 44 37 67
Tryk:
Deslers Grafisk Hus
Oplag: 2.400 stk.

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

Odensevej 1

Tlf. 65 38 13 46

BØRSTENBINDERVEJ 5 · 5230 ODENSE M
TLF. 66 11 31 31
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Bladudvalget vil gerne
takke annoncørerne for
den store velvilje,
vi har mødt.
Deadline til næste
nummer:
Ultimo oktober 2018

www.langeskovif.dk

L·I·F

ITALIEN VS SPANIEN

VINSMAGNING & TAPAS
TORSDAG DEN 24. MAJ KL. 19.00
i LIF’s KLUBHUS, Børmosevej 5, 5500 Langeskov

vine
Smag 10 lækrevert land:
5 forskellige fr

ah

rosévine
2 hvidvine / 2
dessertvin
5 rødvine / 1

ler vil
Kim Brugsudde ne og
e
fortælle om vin ker
k
der serveres læ
tapas .
e rs o n
Billetpris pr. p

250,-

alg ved kassen
Billets
ne kan købes
Billetter
, Langeskov
i SuperBrugsen
ing Holton:
og hos Flemm
08
Tlf. 51 44 41
gmail.com
Mail: fh5550@
tal billetter.

Begrænset an

Støt Langeskov Idrætsforening og nyd
samtidig en god aften med vinsmagning og
36
lækker tapas fra Super Brugsen, Langeskov

Der vil være
gode tilbud
på vine

