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BEGRAVELSESFORRETNING

STILLINGER

BOLIGER

KØB / SALG

UDLEJES
på gård i Hesselager 1-2 værelser til ansvarsbevist 

person. Fælles køkken, stue, bad og have m.m. 
Plads til 1-2 heste, både på mark og i stald. 

Tæt på skole, bus og indkøb.
3000,- pr. mdr. + forbrug ca. 1500,- indskud 4000,-

Tlf. 29 47 44 84
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Lejlighed udlejes i Ørbæk
Stor nyere, lys og velindrettet 3 vær. lejlighed
Hovedgaden 28D, 1.sal 84 m! + 10 m! udhus
Kr. 5500/mdr. + forbrug
Hovedgaden 16D, 1.sal 90 m!
Kr. 5750/mdr. + forbrug

Henvendelse Keld Hermann 20 28 33 91

De Danske Skytteforeninger, 
DDS, har for nylig afviklet den 
årlige landskamp mod Sverige og 
Finland, med luftgevær og luftpis-
tol i Falling Target - faldmålsskyd-
ning, som det kendes fra skiskydn-
ing.

Skytterne skyder indledende 30 
skud på tid og under kommando. 
Derefter afvikles finalerne efter 
cupsystem igen på tid, hvor vin-
deren findes på flest lukkede mål, 
hvis der ikke er en vinder kigger 
man på størrelsen af de lukkede 
mål og endelig kan det blive tiden 

der afgør serien. Så det er vigtigt at 
have nerverne under kontrol.
 
Signe Johannesen, Herrested 
skytteforening, kvalificerede 
sig til landskampen ved en ud-
tagelsesskydning hvor hun blev nr. 
2, og efter ranglisten hvor hun lig-
ger på 3. pladsen.
 
Den individuelle landskamp 
vandt Signe efter en spændende 
finale mod en anden fynbo, alle 4 
danske skytter kom på podiet på 
første dagen.

Holdlandskampen på andenda-
gen vandt Danmark også, der var 
lidt spænding i starten af skud-
serierne, men efterhånden lagde 
danskerne sig solidt i spidsen, og 
modtog fortjent guldmedaljerne.

Herrested skytte 
vinder 2 guldmedaljer

”Vin med X & Y Kromosoner”, 
er titlen på arrangementet der 
afholdes på Valentins Dag på 
Svendborg Bibliotek med Vin-
bonde Jakob Dau og Sexolog Line 
Bassøe. 

Mandag d. 14. Februar fejres 
Valentins Dag på Svendborg 
Bibliotek. Det sker om aftenen 
med det spændende og over-
raskende foredrag  ”Vin med X 
og Y kromosoner”. Det handler 

om hyggelig vinsmagning med 
vinbonden Jakob Dau som guide 
og det hele krydres med indlæg fra 
sexologen Line Bassøe. 

Det bliver en aften hvor det 
hyggelige, uhøjtidelige og humor-
istiske er i højsædet og man ind-
føres i de evige store spørgsmål og 
mysteriet om mænd og kvinder. 
Det vil desuden være muligt at 
bestille de smagte vine til gode 
priser denne aften.  

Vinbonden Jakob Dau fortæller 
om sine egne oplevelser med at 
fremstille vin i Danmark. Han 
har sammen med sin familie vin-
marker på Langeland, hvor de selv 
høster druer og fremstiller vine. 
Til arrangementet har Jakob Dau 
nøje udvalgt flere vine fra Frank-
rig og Spanien som publikum får 
lejlighed til at smage og fortæller 
desuden om sine vinrejser. 

Vin, X og Y kromosomer på 
Svendborg Bibliotek

Line Bassøe, som er en anerkendt 
sexolog, fortæller indimellem også 
om hvornår vi kommunikerer 
med hinanden og hvordan vi tak-
ler konflikter. Privatlivet skal fun-
gere, før vi kan fungere optimalt 
på vores arbejdsplads og i mange 
andre sociale sammenhænge.  Så 

det bliver helt sikkert en over-
raskende, sjov og smagfuld aften 
med vin og kærlighed på Svend-
borg Bibliotek, hvor man nu kan 
købe billetter.


