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Og egentlig er disse ord meget
rammende for de mennesker, som
du vil møde på de næste sider. De
har alle haft en vilje i hjertet og
samtidigt også haft et mod, som
kun kan være til inspiration for os
andre.
- Der er ikke noget, der hedder, at
vi ikke gider i dag.
Sådan siger Peter Gommesen, der
på to år har opbygget Syberg Kvæg
- en driftig virksomhed op lige
uden for Kerteminde. Virksomheden samler og udfordrer familien,
men den giver dem også et godt
sammenhold.
Og holdånd møder du også hos
de frivillige i Kerteminde Kino. De
sørger for, at det faktisk er muligt
at have en biograf i Kerteminde,
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Snart er det påske igen, og her har
Måle Bagebod bebudet, at de atter
vil slå store brød op og også levere
nyt bagværk. Egentlig begyndte
deres bagebod som en lille vejbod,
som børnene åbnede en sommer
for tre år siden, men familien
kunne lide at eksperimentere
med bagværk, og derfor er boden
endte med at være permanent og
trækker nu folk til fra nær og fjern.
Du kan møde dem næsten lige
der i huset, som ligger, ”Hist, på
vejen hvor slår en bugt,” som H.
C. Andersen skrev, og fornemme
duften i deres bageri.
I Munkebo går nogle ildsjæle
rundt. De er ved at bygge en
miniby op. De er ikke så mange til
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at gøre arbejdet mere. Faktisk er
de gået fra at være 18 til fire, men
de formår at holde gejsten oppe,
og måske får du lyst til at komme
og bygge med dem, når du har
læst mere om dem. Ligesom du
vil få lyst til at besøge Michael
Nielsens café, ”Hos Michael,” i
Langeskov Centret, når du har læst
om ham og hans ideer og tanker.
Hos makkerparret Jonas Nielsen og
Steen Sørensen i Købmandsgården
i Kerteminde er der også en særlig
ånd, som du med sikkerhed vil
fornemme, når du har læst om
dem.
De to 17-årige piger fra Munkebo,
Astrid Hansen og Stephanie Hansen, har ondt i selvtilliden, men
det gik et mentorforløb rettet op
på. De er blandt de 12 unge, som
Kerteminde Kommune har sendt
igennem et forløb med Talentspejderne.
Velkommen til MitKerteminde - og
et kæmpe skulderklap til de mennesker, du her møder, og som har
valgt at dele deres tanker med alle
læserne.
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som er fulgt med tiden, og hvor
folk gerne vil komme. Flere vil
sågar gerne lægge frivillige
kræfter der. Derfor er der folk på
venteliste til at få lov til at tage
en tjans i biografen. Filmfolkets
eneste store udfordring er, at det
kan være svært at motivere de
yngre til at se filmene i de lokale
biografsæder.
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- Intet er umuligt for den, der
bærer viljen i hjertet, var den
sædvanlige afslutningsreplik fra
tv-værten, Thomas Mygind, når
1990’ernes ”Fangerne på Fortet”
på TV3 samlede børnefamilierne
foran skærmen.
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- Der er ikke noget, der
hedder, at vi ikke gider i dag
Ved Sybergland bor en familie, der på ganske få år har fået en stor flok skotsk højlandskvæg.
De har haft succes med salg af kød, kvæg-safarier, pop-up caféer og fortællinger om landbrug,
dyrevelfærd og hjemmeslagtning. Et ideologisk projekt, kalder familien Gommesen det, men
også et projekt, som alle i familien bliver nødt til at bidrage til.
Linea Marie Andersen limai@fyens.dk
På gårdspladsen står den småbeskidte utv. Tønderne med foder, der
står stablet på ladet, bliver taget
ned, så hele familien i stedet kan
komme op at køre og med ud på
marken. Ni-årige Emil og fem-årige
Ella Gommesen pjatter med hinanden, men får at vide, at de skal
sidde stille, mens de kører. Vejen
henover marken er bumlet, og det
4

våde vejr har sat sig i blåler-jorden,
der er en stor omgang klistret
mudder. Nede for enden af bakken ses det naturskønne område
Sybergland, og her går de dyr, som
det hele drejer sig om. De langhårede, skotske højlandskvæg, som
efterhånden er blevet en stor del
af familien Gommesens hverdag
og et projekt, som alle tager del i.

Det er lørdag eftermiddag hos
familien Gommesen, der består
af Ella, Emil, 35-årige Lene og
45-årige Peter Bisgaard Gommesen. De bor ved Sybergland i Tårup
på gården Vestergård, der er Lenes
barndomshjem. Nu har familien
overtaget stedet og driver det som
forretningen ”Sybergkvæg”, hvor
de avler og slagter deres skotske

højlandskvæg. Lige nu har familien 70 skotsk højlandskvæg, der
græsser på både familiens egen
jord, men også på kommunens
naturskønne område Sybergland,
hvor der arbejdes på at bevare og
udvikle plante- og dyrelivet. Familien Gommesens forretning har
hovedsageligt det formål at sælge
kød, men det er også et ideologisk
Marts 2018

Familien tager også skotsk højlandskvæg ind, der har levet en
kummerlig tilværelse.

Kælne køer

Vi stiger ud af utv’en, og går ud på
marken til køerne, der allerede er
kommet op fra den anden ende af
marken. De er nysgerrig og tydeligvis vant til at være i hænder. For
selvom køerne bliver til med det
formål, at de skal slagtes, så har
familien alligevel et nært forhold
til køerne. Blandt andet har alle 70
skotske højlandskvæg navne, og
familien genkender de forskellige
køers sind.
- For eksempelvis kommer Eva
altid hen til én på en bestemt
måde, og Jytte kan man putte i
grime, og så følger hun efter som
en hund, siger Peter Gommesen og
fortsætter.

sådan er det bare. Men oveni i al
det findes også tilfredsstillelsen i
at have dyrene og fornøjelsen i at
have glade kunder.
Gården, kvæget og Syberglandet
er blevet så stor en del af familiens
opgaver, at Lene Gommesen, der
til hverdag er veterinærsygeplejerske, er gået ned på halv tid. De
håber på at kunne få forretningen
med kvæget til at løbe rundt, men
familien har valgt at tage projektet, som det kommer.
- Vi udvikler det hele hen ad vejen.
Lene har ofte nogle tossede, men
gode idéer, som der kan arbejdes
videre med, fortæller Peter Gommesen.
Lene Gommesens nyeste påfund
er at lave en blog, hvor hun deler

opskrifter på kød og fortæller om,
hvordan de holder landbrug hos
dem.
Selvom familien Gommesen kun
har haft Syberg Kvæg i få år, har
familien allerede haft stor succes
med kunder og events på stedet.
De har fået belønninger for deres
indsats i form af Turistprisen 2017
og Naturprisen for deres indsats
i 2016. Spørger man familien
Gommesen, om de er lykkes med
projektet, er svaret:
- Man kan vel godt sige, at vi er
lykkes med vores projekt indtil
videre. Men hvis vi kan få tilværelsen til fortsat at fungere på det her
sted i vores tid og samtidig give
vores børn en god opvækst her,
så er det først rigtigt lykkes for os,
siger Peter Gommesen.

- Der er nogle, der spørger, hvorfor
vi så skyder dem, men vi ved, at
de har haft det godt, og så kan vi
godt gøre det.
Det hele begyndte egentlig i 2013,
hvor sønnen Emil blev forelsket
i en skotsk højlandskalv, og én
blev hurtigt til mange, for Lene og
Peter Gommesen er selv opvokset
på landet og har stor kærlighed
for naturen, så det lå naturligt for
dem, at de skulle have mange dyr.
- Tilbage dengang for to år siden,
hvor vi skulle beslutte, hvor vi
skulle bo, kunne vi vælge mellem
et hus i Kerteminde, hvor vi kunne
sidde med fødderne i vandet, eller
vi kunne være her på gården, hvor
der hele tiden er noget at lave. Af
en eller anden årsag blev det her,
siger Peter Gommesen.
- Vi er her, fordi vi i bund og grund
ikke kan sidde stille, og for os er
det jo blevet en livsstil, tilføjer
Lene Gommesen.

Familien Gommesen har 70 skotske højlandskvæg, som de avler og slagter. Projekt
”Sybergkvæg” er et familieforetagende, som alle tager del i. Køerne går kommunens område i Sybergland, hvor de skal afgræsse engen. Foto: Linea Andersen

Hårdt arbejde
projekt med dyrevelfærd, hjemmeslagtning og videreformidling af
kødets oprindelse, og hvordan et
landbrug fungerer.
- Vi går meget op i, at dyrene har
det godt. Vi afliver selv kvægene
på marken, og når vi gør det, er
det med respekt og ydmyghed
over for det liv, vi tager, fortæller
Lene Gommesen.
- Derudover har vi også mange
besøgende på stedet - både kunder og turister - og vi synes, at en
vigtig del af vores opgave, er at
fortælle, hvor kødet kommer fra,
siger hun.
mitkerteminde.nu

Der er meget arbejde i at have et
sted som ”Sybergkvæg” med både
dyr, gårdbutik, vedligeholdelse af
bygninger, turister og kunder. Med
den størrelse som stedet har fået,
er det nødt til at være et familieprojekt. Det skal være en fælles
interesse. Børnene hjælper nogle
gange til i gårdbutikken, svigerforældrene udendørs og Peter og
Lene Gommesen har aldrig rigtig
fri.
- Der er ikke noget, der hedder,
at vi ikke gider i dag, siger Lene
Gommesen.
- Og nogle gange kan det da være
frustrerende, at vi aldrig når til
bunds i det, der skal gøres, men

På ganske få år har familien Gommesen fået 70 skotske højlandskvæg. På grund af
stor efterspørgsel på ders kød, vil de udvidde yderligere. Foto: Linea Andersen
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Vinhandel i
Købmandsgården
satser på 15 år
mere

Makkerparret Jonas
Nielsen og Steen Sørensen
har de sidste 15 år haft
succes med deres vinhandel i Kerteminde. Det
skyldes godt makkerskab,
men også høj faglighed
og kvalitet, der ifølge
de to herrer vinder over
supermarkedspriser.

Linea Marie Andersen
limai@fyens.dk
For 15 år siden kom der to vinhandlere til byen og overtog et
ledigt lokale i Købmandsgården i
Kerteminde. Den ene havde arbejdet som butikschef, den anden
som køkkenchef, men fælles var
interessen for vin og lækkerier.
Ingen af dem kom fra Kerteminde,
de kendte hinanden fra vinskolen,
men Jonas Nielsens kone kommer
fra Kerteminde og ville gerne
tilbage. På den måde blev det
Kerteminde, som 54-årige Steen
Sørensen og 44-årige Jonas Nielsen
slog sig ned i privat, men også
med vin- og delikatesse handel.
- Kerteminderne tog godt i mod os
og er heldigvis stadig gode til at
bruge os i dag. Det betyder meget,
at de aktivt vælger at støtte os,
for godt nok kommer halvdelen
af vores omsætning fra erhvervslivet, men vi var her ikke, hvis det
ikke var for de lokale, siger Jonas
Nielsen, der er alene i biksen i
skrivende stund, da makker Steen
Sørensen er på studietur i Barcelona.
På de 15 år har de to vinhandlere
fundet en sund formel for deres
kompagniskab.
- Vi er gode til at lytte til hinanden,
har vi uenigheder, tager vi snakken
med det samme, og vi har en god
forståelse for at gå på kompromis
med, hvad hinanden vil, siger
Jonas Nielsen.

Kvalitet frem for kvantitet

Kerteminde Vinhandel ligger i Den
Gamle Købmandsgård fra 1854,
hvilket ifølge Jonas Nielsen og
Steen Sørensen er den oplagte
beliggenhed i forhold til at have
vinhandel, hvor kvaliteten er i
højsæde. Ikke mindst ligger forretningen midt i landet, hvor folk kan
komme fra hele landet.
- Der er ikke noget her i butikken,
som vi ikke har smagt. Vi værd6
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sætter kvalitet og høj faglighed. Vi
kunne godt skabe et andet kundeflow, hvis vi satte prisen ned, men
vi vil have kvalitet. Ellers bliver vi
bare som et supermarked, siger
Jonas Nielsen.
Han tror også på, at kvalitet er det,
der har holdt forretningen i live.
- Det, der gør, at vi kan være her i
15 år, er kvaliteten. Det er i hvert
fald det, vi vælger at tro på , siger
Jonas Nielsen.
Makkerparrets grundighed er også
det, de tror på, fører forretningen
videre.
- Det er kvaliteten og den høje
faglighed, vi har gennem vores
uddannelser, der gør, at vi tror på,
vi kan være her i 15 år mere, fortælle Jonas Nielsen.
Han ser det også som et mål at
bevare den høje faglighed fremadrettet. Derudover vil han også
gerne, at havnen bliver udviklet,
så havn og midtby bliver knyttet
bedre sammen.
- Det vil også styrke forretninger
og specialforretningerne her i Kerteminde bymidte, så vi fortsat kan
trives, siger Jonas Nielsen.

Jonas Nielsens makker Steen Sørensen er på studietur i Barcelona. Imens passer Jonas Nielsen biksen ”Kerteminde Vinhandel”, der nu har været i Kerteminde i 15 år. Godt kompagniskab, kvalitet og lokale kunder såvel som
erhvervskunder fra hele landet har holdt forretningen i live. Foto: Linea Andersen
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Kerteminde var den første kommune på Fyn, der indgik samarbejde med Talentspejderne. 14 unge har været igennem et forløb i kommunen. To af dem er Stephanie Hansen (t.v.) og Astrid Hansen (midten), der sammen med deres mentor Linda Sundstrup (bagerst),
har fået en bedre skolegang og mere selvtillid. Organisator for disse forløb er Maibritt Henning Bajric (t.h.). Foto: Linea Andersen

Mentorforløb gav
Astrid og Stephanie selvtillid
To unge piger tog udfordringen op: Mentorforløb gav dem selvtillid
Kerteminde blev i 2016 den første kommune på Fyn, der lavede samarbejde med Talentspejderne, som gennem voksne mentorer hjælper unge på rette vej med uddannelse. 12
unge i Kerteminde Kommune har været igennem et forløb. For de 17-årige piger fra Munkebo, Astrid Hansen og Stephanie Hansen var det en succes.
Linea Marie Andersen limai@fyens.dk
De var begge to inaktive i skolen,
men på hver sin måde. 17-årige
Astrid Hansen var skoletræt, og
så det kun som et sted, hun var i
otte timer for at slå tid ihjel, hvor
17-årige Stephanie Hansen i stedet
var indadvendt og bange for at
sige noget forkert i klassen.

en voksen mentor, takkede de
begge ja.

Tilfælles havde de to piger dog
modet til at indse hver deres
udfordring, og da de af deres egen
skole blev spurgt, om de ville være
med i et talentspejderforløb med

Siden juni 2016 har Kerteminde
Kommune haft aftale med Talentspejderne, som er en humanitær
organisation, der arbejder på at
engagere unge ved brug af voksne

8

- Jeg tænkte, at det ikke kunne
blive værre, så der var ingen grund
til at sige nej tak til tilbuddet,
fortæller Astrid Hansen, der i dag
går i 1.g. på Mulernes Legatskole.

mentorer fra det lokale erhvervsliv.
Gennem 24 samtaler med en ung
i alderen 12-15 år skal mentorerne
hjælpe den unge med at finde
deres evner og talenter. Kerteminde var den første kommune på
Fyn, der indgik dette samarbejde,
og det har ført til i alt 14 mentorforløb.
En af de voksne mentorer, der
har været med siden Kerteminde
Kommune fik sat gang i ordningen,
er 48-årige Linda Sundstrup, der er

kontorassistent ved virksomheden
Persolit i Munkebo. Hun har både
været mentor for Astrid Hansen,
som var i et prøveforløb i foråret
2015, før kommunen havde indgået fast samarbejde med Talentspejderne, og Stephanie Hansen i
foråret 2016.
- Jeg havde lyst til, at der skulle
ske noget nyt, og det her lød som
en god måde at bruge sig selv på,
fortæller Linda Sundstrup om, hvorfor hun meldte sig som mentor.
Marts 2018

Maibritt Henning Bajric, som er
sekretariat konsulent for Talentspejderne på Fyn, fortæller, at
mentorerne skal fungere som
rollemodeller.

i den grad følt sig i gode hænder
hos Linda Sundstrup.

- Og det kan godt være, de unges
forældre kan sige det samme
som mentoren, men det er noget
andet for de unge, når det er en
anden end deres forældre, der
opfordrer til at tage ansvar og
tage beslutninger om fremtiden,
siger Maibritt Henning Bajric.

Skal gøres af egen lyst

Føler sig hjemme

Samtalerne mellem mentor og
ung kan handle om forskellige
ting, men der er altid en skabelon
at følge. Linda Sundstrup har
nemlig deltaget i et kursus, som
giver hende nogle redskaber til,
hvordan hun skal tackle samtalerne med de unge. Det vigtigste
er at finde frem til, hvad den
unge vil, hvordan den unge opnår
det og ikke mindst finde ud af,
hvad den unge er god til.
- Noget af det mest interessante
ved at være mentor er at se, hvad
jeg kan opnå med den unge, hvor
langt jeg er i stand til at rykke
dem - uden egentlige at kende
dem, fortæller Linda Sundstrup.
Linda Sundstrup kategoriserer
forløbet som en slags selvudviklingskursus, hvor de unge selv
skal gribe til handling for at nå i
mål med de ting, de sætter sig
for.
- Jeg oplevede til et møde, at
Stephanie kom og sagde, at hun
havde rakt hånden op i timen,
fordi hun havde lyst til det. Det
var stort for hende, og det var et
af de mål, vi havde sat, så det
var en succes, fortæller Linda
Sundstrup.
Tryghed er også vigtigt i disse
samtaler, og de to unge piger har

- Linda har en god sjæl, man føler
sig hjemme, siger Astrid Hansen.
De to piger fra Munkebo fortæller,
at de på mange måder har lært
meget om sig selv i forløbet, der
varer over 24 møder af halvanden
times varighed.
- Jeg er blevet mere udadvendt,
smilende, åben overfor alt, og
jeg står ikke i et hjørne længere
og er sur. Jeg er gennem det her
forløb blevet smidt ud af min komfortzone, hvilket har været godt,
siger Astrid Hansen.
- I dag tør jeg tage imod en udfordring uden at tænke over, at det
er en udfordring. Jeg gør det bare,
tilføjer Astrid Hansen.
Stephanie Hansen, som før forløbet ofte følte sig ked af det uden
helt at vide hvorfor, har åbnet sig
mere, fordi hun i samtalerne med
Linda Sundstrup blev tvunget til
det.
- Dermed blev jeg også bedre til
snakke og være mere åben. Vi
snakkede også meget om de ting,
som jeg var god til, så der var
mere fokus på det positive frem
for det negative, fortæller hun.

Deres mentor Linda Sundstrup har
også fået noget personligt ud af
det.
- Jeg har haft nogle fantastiske
oplevelser med de mentorforløb,
jeg har haft. Jeg føler mig privilegeret over at få lov til at hjælpe og
vejlede de her unge mennesker, og
jeg føler, jeg er blevet mere åben
og tolerant, siger Linda Sundstrup.
Det er skolen, der anbefaler et
forløb til en ung, hvis de kan se,
at der er behov for det. Astrid og
Stephanie Hansen er dog glade for,
at de tog ansvar for deres liv og
sagde ja til tilbuddet.
- Min tanke var, at jeg måtte tage
en chance og prøve noget nyt,
og det virkede jo, siger Stephanie
Hansen.
- Man skal gøre det af egen lyst,
og ikke fordi andre siger, man skal
gøre det. Men man lærer meget
om sig selv og får det bedre med
sig selv, så det vil være dumt at
vælge sådan et tilbud fra, siger
Astrid Hansen.
Der er i dag 16 uddannede mentorer, men Talentspejderne uddanner
hele tiden nye virksomhedsfolk til
at vejlede de unge.

Linda Sundstrup er til hverdag kontor
assistent ved Personlit i Munkebo.
Gennem virksomheden har hun også
mentorforløb. Foto: Linea Andersen

Selv Stephanie Hansens nærmeste
kunne mærke en forskel i hendes
personlighed.
- Jeg havde en veninde i Odense,
som jeg en dag mødtes med, efter
jeg havde været igennem forløbet.
Hun nævnte meget hurtigt, at jeg
var blevet et mere positivt menneske. Hun kunne tydeligt mærke en
forskel, siger Stephanie Hansen.
Det er ikke kun de to unge piger,
der har lært noget af forløbet.

Munkebo
Autoservice
Fjordvej 110 . Munkeb o
Tlf. 6597 4607
Mandag-torsdag kl. 7.30-16.30 .
Fredag kl. 7.30-14.30
www.munkeboautoservice.dk
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Minibyen
dør, hvis
der ikke
kommer
nye folk til
Siden 1996 er der hele tiden poppet nye huse
op i Minibyen i Munkebo, men i dag går byggeprocessen og udvidelsen langsomt. Folkene bag
Minibyen er nemlig gået fra at være 18 til fire,
men de, der er tilbage, holder gejsten oppe.
Linea Marie Andersen limai@fyens.dk
Tagstenene er begyndt at falde
af, dørene ligger på jorden,
og malingen skaller af. Det er
vinterens hårde vejr, der har sat
sit præg på husene i Minibyen i
Munkebo, som i år ikke har været
dækket over, som de plejer, fordi
mandskabet ikke har været til
det.
For hvor de engang var op til 18
mennesker til at varetage opgaverne i Minibyen, er de nu kun
fire tilbage. De fire personer skal
både lave nye huse, ordne arealet omkring husene, men også
vedligeholde de gamle.
- Der bliver meget arbejde til
sommer, hvor det meste af tiden
nok kommer til at gå med at
renovere det gamle, fortæller
78-årige Mona Frederiksen, der
har været med siden år 2000.
Idéen til en Miniby i Munkebo
blev til virkelighed i 1996, hvor
de første minihuse begyndte at
blive bygget. Idéen var at lave en
miniudgave af Munkebo, som det
så ud fra før 1959, hvor værftet
blev bygget. Ambitionen var - og
er stadig - at få lavet husene på
hele Fjordvej, som de så ud før i
tiden. Der står også enkelte huse
fra Nørregade og Troels Allé.
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Arbejdet i Minibyen er frivilligt
og udover små kontinenter fra
lokalsamfundet til materialerne,
får folkene i Minibyen ikke en
krone. Men det er byggearbejdet
og fællesskabet, der driver værket,
fortæller de.
- Når man sidder og sætter de små
sten sammen, så er der en fantastisk tilfredsstillelse i at se, at det
bliver til et helt hus, siger Mona
Frederiksen og fortsætter.
- Man får vendt tankerne i sit
hoved, hvilket er befriende, men vi
hygger os også sammen hernede,
siger hun.

Projektet skal i mål

Formålet dengang i 1996 var at
skabe en seværdighed i Munkebo.
Huset på Bakkely 50, som tidligere
var et vaskeri, skulle først brækkes
ned og laves om til værksted,
inden arbejdet med husene kunne
gå i gang. En af dem, der var med,
da det hele begyndte, var 84-årige
Kurt Pedersen.
- Dengang var vi nogle stykker,
som synes det kunne være sjovt
med en miniby, så da værkstedet
stod klar, begyndte vi egentlig fra
bare fra kirken af og fremad på
Fjordvej, fortæller han.

Kurt Pedersen har fortsat arbejdet
med husene, selv om flere af
kammeraterne er faldet fra.
- Vi har jo startet et projekt om at
lave husene på Fjordvej, så må vi
også fortsætte det projekt, til vi
er i mål, siger han.
Men det kan være svært at nå
i mål med projektet, hvis der
ikke kan rekrutteres flere folk,
fortælle de fire tilbageværende
miniby-folk.

En mørk fremtid

Selvom det er byggearbejde med
tegl- og mursten i miniudgave,
så er det noget, alle kan lære,
mener Mona Frederiksen. Hun
har selv været grøn i forhold til at
bygge minihuse.
- Da jeg begyndte, tænkte jeg,
at det kunne jeg ikke finde ud af,
men jeg lærte det hurtigt, og nu
elsker jeg det.
Det nyeste medlem af firkløveret
er 81-årige Oluf Jørgensen, der
kom til for et år siden. Han manglede noget at lave og blev derfor
en del af det lille fællesskab.
- Jeg skal have noget at makke
med, så jeg har ikke fortrudt at

blive en del af det her sted, siger
han.
De fire folk på stedet kæmper
en kamp for at holde gang i den
lille by.
- Vi vil gerne være en seværdighed i byen. Vi vil gerne have
Munkebo til at se pæn ud og
give folk lyst til at komme her
og opleve noget lokalt, fortæller
75-årige kasserer Holger Madsen.
Minibyen har før haft langtidsledige til at hjælpe, men dem
får de ingen af længere. Folkene
har forsøgt at sprede ordet om
manglende hænder, men uden
held. Kommer der ikke flere folk
til, risikerer Minibyen at forfalde,
og de mange års arbejde vil
være spildt. Det vækker følelser
hos de fire miniby-folk.
- Stedet dør, hvis der ikke
kommer flere ind, og det er da
trist at tænke på, siger Mona
Frederiksen.
- Vi har alle en lyst til at fortsætte arbejdet, og det gør vi,
men stedet ender med at lukke,
hvis der ikke er nogen til at
føre det videre, fortæller Holger
Madsen.
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Engang var de 18 til at lave og varetage Minibyen i Munkebo. I dag er de
fire. Hvis, der ikke kommer flere folk
til at holde gang i Minibyen, ender
seværdigheden, der kører på frivillige
kræfter, med at lukke ned. De, der er
tilbage er fra venstre Oluf Jørgensen,
Kurt Pedersen, næstformand Mona
Frederiksen og kassér Holger Madsen.

Munkebo
Taekwondo

LINDØALLÉEN 51 . 5330 MUNKEBO
www.munkebo-taekwondo.dk

Du er altid velkommen til at overvære en træning eller være med.

den førsTe Måned er graTis

og herefter er priserne som følgende:
Kontingent ½ årlig for medlemmer under 15 år er ...... 300 kr.
Kontingent ½ årlig for medlemmer fra 15 år og op er .. 410 kr.
(Indmeldelsesgebyr: 50 kr.)

Vi træner mandag og onsdag:

Mandag (fællestræning) ................................... Kl. 18:00 - 19:15
Onsdag Børnetræning ...................................... Kl. 18:00 - 19:15
Onsdag Voksentræning .................................... Kl. 19:15 - 20:45
Der trænes både selvforsvar,
teknik samt kamp.
Både drenge og piger træner sammen,
og træningen er aldersinddelt på børneog voksenhold.
Alderen spænder imellem 7-82 år.
Så alle kan dyrke Taekwondo uanset alder
og fysiske forudsætninger.
Træningen er sammensat, så du udsættes for
så lidt belastning i kroppen som muligt.
Vedr. spørgsmål, kan Palle Liebe kontaktes på: 30 17 32 36
mitkerteminde.nu
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Linea Marie Andersen
limai@fyens.dk
Kører man fra Odense mod Kerteminde og videre mod Hindsholm,
ligger der på vejen en lille flække,
der hedder Måle. En del af byens
huse er bindingsværkshuse, og den
omkringliggende smukke natur
gør området idyllisk og eventyrligt.
Og der nede for enden af bakken i
Måle ligger et hus fra 1870, hvori
adskillelige familier gennem tiden
har boet. For mange år siden var
det et rugbrødsbageri, men igennem de sidste tre år har stedet
igen levet i en bagermesters ånd.
Det er torsdag formiddag, og det
gamle hus på Måle Bygade 49
står halvtomt og stille hen. Kun
ægteparret Christina Meisl og
Sven Haarder, som for få år siden
åbnede stedet Måle Bagebod, er
at finde i huset, der i de varmere
måneder fungerer som bageri og
café.
- Vi havde ikke troet, at det ville
tage sådan fat med bageriet, og
det overrumplede os måske lidt,
fortæller Christina Meisl.
Selvom Christina Meisl er professionel musiker, og Sven Haarder er
uddannet skuespiller, og de i vinterhalvåret turnerer med Dukketeater Svantevit, har de begge siden
sommeren 2016 lavet og solgt
bagværk fra deres gamle stuehus,
der i dag ikke længere fungerer
som stuehus for familien, men i
dag danner rammen om caféen.
- Vi oplever, at folk spørger, os om
det ikke er en kæmpe drøm. Og
nej, det var det egentlig ikke. Det
hele er blevet til ved et tilfælde,
siger Sven Haarder.

Vejbod blev til bager
eventyr ved et tilfælde
Børnenes vejbod blev til bagereventyr: Nu åbner Måle Bagerbod igen
Det er tredje år i træk, at Måle Bagerbod åbner for gæster fra nær og
fjern. Familien elsker at eksperimentere, så endnu engang er der nye
ting i vente i den lille café i Måle, der åbnede til påske.
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For i sommeren 2015 stod parrets
fire børn ved vejen i Måle og
solgte brød, som familien selv
havde bagt. Det var en succes,
men også en leg, som børnene
havde sat i gang, hvor de samtidig
havde fundet en snedig måde
at tjene lommepenge på. Men
bagerboden blev til mere end leg,
for efter opfordring af vejbodens
kunder, endte bageriet med at
rykke indendøre.

Savnede årstiderne

I sommeren 2016 blev det seriøst.
Familien, der fra 2012 til 2015
havde boet i København og kun
havde brugt huset i Måle som
feriested, savnede naturen og
vendte tilbage til huset i Måle, som
de har ejet i 15 år.
- I København mærkede vi ikke
årstiderne på samme måde, som
vi gjorde i Måle. Det savnede vi,
Marts 2018

og vi længtes efter naturen, siger
Christina Meisl.
Familien rykkede deres private
bolig ind i deres gamle værksted,
som blev bygget om til bolig.
Derefter kunne de registrere huset
til erhverv og åbne bageriet, som
børnene havde bestemt skulle
hedde Måle Bagebod. Et bageri,
hvor alt er hjemmelavet, og hvor
der er fokus på kvalitet frem for
kvantitet.
- Det er hårdt arbejde. Hårdere
end jeg lige troede, men det er
også livsbekræftende. Vi oplever
så meget positivitet her med alle
de mennesker, der kommer. Der
opstår meget liv, siger Christina
Meisl.
- Og man plejer jo at sige, at hvor
der er brød, er der liv, tilføjer Sven
Haarder.
- Men vi må jo kunne lide det,
siden vi åbner igen år efter år,
fortæller Christina Meisl.

Der oser af autenticitet

Nu har bageriet og caféen til
påske åbnet op for sin tredje
sæson. Rutine og vaner er parret
ikke så glade for. De kan lide at
eksperimentere, så hvert år sker
der nyt i caféen.
- Vi kommer til at lave noget om.
Det gør vi hvert år. Så det er aldrig
helt det samme, gæsterne kommer til, fortæller Sven Haarder.
Blandt andet skal køkkenet udvides, for pladsen har hidtil været
trang, når de mange besøgende
kommer forbi i weekenderne.
- Vi ønsker at gøre noget for
stedet, så det bliver mere rart.
Det er jo et mødested, hvor man
kan komme og hygge sig og
møde nye mennesker, siger Sven
Haarder.

Måle Bagerbods autenticitet har
betydet, at folk fra både nær og
fjern har holdt ind til siden for at
få en bid brød og noget kaffe.
- Vi oplever turister fra især
Holland og Tyskland, der kommer og siger, at endelig møder
de nogle lokale mennesker. De
beklager sig over, at de er kørt
igennem flere landsbyer uden
liv, fortæller Sven Haarder.
Ifølge parret er stedet som en
tidslomme, hvor folk kan opleve
frirum, kreativitet og hygge.
- Det skal være lidt eventyr-agtigt, og vi prøver at bevare stedet i den leg, som stedet kom
ud af, så vi eksperimenterer
en del, siger Sven Haarder og
fortsætter.
- Folk har en hverdag på fem
dage, og den vil de gerne bryde
med i weekenden, og det kan
man her. Så vi vil gerne bidrage
til det lille eventyr, man måske
kan trænge til.

Christina Meisl og Sven Haarder i køkkenet i Måle Bagebod. Køkkenet skal fremover
omrokeres, så der bliver bedre plads til kunderne i biksen. Foto: Linea Andersen

Selvom de voksne har overtaget
forretningen, som børnene
egentlige begyndte, har de
stadig noget at skulle have sagt.
- Hvis der er noget, de ikke er
enige i, så siger de: Ej far, sådan
skal det ikke være, fortæller
Sven Haarder.
Caféen er åbnet, men der er
også ved at blive lavet en
hjemmeside, som blandt andet
kommer til at indeholde guides
til vandre- og cykelruter i området, og der vil i den kommende
sæson være livemusik-arrangementer. Parret overvejer også,
om der skal serveres pizza om
aftenen.
Måle Bagerbod åbnede skærtorsdag.

Måle Bagebod startede i 2015 som en vejbod, hvor børnene solgte bagværk som
mor Christina Meisl bagte. Allerede året efter blev bageboden til mere end bare
leg. Bageriet blev rykket indendøre og stuehuset lavet om til café. Til påske åbnede
stedet endnu engang op for ny sæson. Foto: Linea Andersen

Udlejning af kvalitetsboliger nær hav,
skov og skole i den
dejlige by Kerteminde...

mitkerteminde.nu
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- Har man sagt ja til
noget, skal det også
følges til dørs
Fra brugsmand til caféejer og regionsrådsmedlem: - Hvor har jeg haft mange
søvnløse nætter, fordi jeg tog for meget ansvar

42-årige Michael Nielsen
var igang med at
istandsætte og gøre sin
café klar i Langeskovs
centeret samtidig med,
at han stillede op ved
valget til regionsrådet
for Konservative. Det var
en travl periode, hvor
det først i juledagene
rigtig gik op for Michael,
hvilket ansvar han nu
havde fået, både som
selvstændig og som
regionsrådsmedlem.
Foto: Linea Andersen

Efter 12 år ved SuperBrugsen i Langeskov sagde 42-årige Michael Nielsen op og
åbnede i stedet caféen ”Hos Michael” i Langeskovscenteret. Sideløbende med,
at han skulle åbne caféen, blev han valgt ind i regionsrådet. MitKerteminde har
talt med Michael Nielsen om dét at blive folkevalgt, arbejdet i to vidt forskellige
verdener og om at tage ansvar, men også lære at lægge det fra sig.
Linea Marie Andersen limai@fyens.dk

Du sagde op i SuperBrugsen i Langeskov efter 12 år. Hvorfor?
Jeg har altid elsket mit job. Det
gjorde jeg også, da jeg sagde op.
Jeg kunne bare mærke inde i mig
selv, at hvis jeg nogensinde skulle
prøve noget nyt, var det ved at
være tid.

Du bor ikke selv i Langeskov, men
i Odense. Hvorfor er du så engageret i denne by?
Jeg synes, byen har en god puls.
Folk er engageret og lokalt forankret. Alt, hvad man gør, bliver der
bakket op om. Der er en positiv
stemning, folk vil gerne byen og
vil gerne sikre, at de har indhold i
hverdagen med butikker, kultur- og
idrætsliv. Det synes jeg er fedt at
opleve.

Hvor føler du dig så mest hjemme?
Begge steder, men jeg kender flest
mennesker i Langeskov, men jeg er
meget på, når jeg er i Langeskov.
Så det er rart at tage hjem til
Odense og handle, uden jeg møder
en masse folk, jeg kender. Jeg er
mere anonym i Odense, og det kan
jeg godt lide.

I december åbnede du en café
i Langeskovscenteret. Hvordan
opstod den idé?
Det er tilfældigheder. Der har
ligget en grillbar i Langeskovscenteret i mange år, og jeg havde en
kammerat fra København, som
var interesseret i det. Jeg satte
min kammerat sammen med den
tidligere ejer, men min kammerat
endte med at hoppe fra igen.
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Så spekulerede jeg over, om det
kunne være noget for mig. Jeg
havde nemlig selv haft en drøm
om at åbne en lille bed and breakfast, hvor jeg kunne lave morgenmad til folk eller en café. Noget
hyggeligt, hvor man kommer tæt
på folk. Og så valgte jeg at overtage stedet trods det, jeg ingen
erfaring har med faget.

Du stillede jo op som kandidat
for regionsrådet ved valget her i
november. Hvorfor det?
Jeg har været med i Konservative
siden 1992, men har aldrig været
folkevalgt. Der var ikke nogen fra
Odense-kredsen, der meldte sig
til at stille op til regionen, så jeg
gjorde det. Jeg vidste, det ville
blive svært at blive valgt ind, men
ville selvfølgelig give det et skud
for mit partis skyld. Jeg havde ikke
gjort mig nogen forventninger om
at blive valgt ind. Jeg havde mere
tænkt, jeg ville være en god støtte
på listen. Men det blev jo lidt
anderledes.

Ja, for du blev jo valgt ind med
2343 personlige stemmer. Hvilket
øjeblik husker du fra valget?
Konservative i regionen var gået
fra tre til to mandater, hvilket
gjorde, jeg tænkte, at jeg nok ikke,
var blevet valgt. Men om onsdagen
- dagen efter valget - var jeg med
til byrådsoptællingen i Marienlystcenteret for at se, hvad mine partifæller fik. Der ser jeg, de første
optællinger for mig kommer ind,
og det ser ikke helt tosset ud. Folk
begynder så egentlig at gå hjem,
fordi vi var trætte, så jeg ville ikke
blive hængende og tog også hjem,

hvor jeg var helt alene. Så fulgte
jeg med hjemmefra og kunne godt
se, at mine modkandidater ikke
havde fået lige så mange stemmer,
som jeg havde forventet. Jeg gik
bare rundt derhjemme som en
løve i et bur og ventede på de sidste stemmer. Først ved 22–23-tiden
om aftenen kom de endelige tal,
hvor jeg så, hvor mange stemmer
jeg havde fået. Så blev det på en
måde et antiklimaks, fordi jeg var
alene, og jeg var træt efter en lang
periode med valg. Jeg skulle nemlig åbne caféen fredag i samme
uge som valget, og samtidig skulle
valgplakaterne også pilles ned. Så
der var mange ting, der skulle gå
op i en højere enhed. Jeg havde
faktisk ikke tid til at synke og fejre,
hvad der var sket.

Hvornår siver det så ind, at du nu
skulle til at arbejde i regionsrådet?
Det gjorde det først, da jeg havde
juleferie. Der havde jeg tre dage
med familien, hvor jeg ikke skulle
lave noget for første gang i måneder. Der tror jeg, det fes ind. Der
følte jeg det som en helt ny start
på min voksne tilværelse, fordi jeg
var blevet selvstændig, hvilket jeg
synes er kæmpestort. Samtidig var
jeg blevet folkevalgt. Jeg tænkte,
at nu måtte jeg tage mig sammen
og vise lidt ansvar. Og det var der i
juleferien, hvor jeg havde tid til at
reflektere over det, at jeg tænkte:
Det er nu, det gælder.

Hvorfor tror du, folk har valgt at
stemme på dig?
Jeg tror, det hænger sammen med,
at regionen ligger fjernt fra folk.
Det er ikke dét, de går mest op i.

Når man så stemmer til regionsrådet, tror jeg, man har en tendens
til at stemme på en, man kender,
og som man associerer med noget
positivt. Mange i Langeskov er nok
ikke blevet konservative henover
natten. Det er nok fordi, jeg har
været den, som jeg har været i
de 12 år, hvor jeg har gjort noget
i byen. Det tror jeg et eller andet
sted, at folk har honoreret.

Hvad har du så gjort for at sætte
dig ind i dit nye job i regionsrådet?
Jeg har selvfølgelig brugt tid på at
sætte mig ind i systemet, strukturen og hvad regionsrådet arbejder
med politisk. Og det er tungt stof.
Jeg kan godt forstå, dem der siger,
når de kommer ind i lokalpolitik,
at det tager et halvt til et helt år
at finde sine ben at stå på. Det er
et enormt stort system og meget
komplekst. Men det er bare at
stikke en finger i jorden og tage
det roligt.

Kom det bag på dig, at stoffet er
så tungt?
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kæreste Alex, og du har tidligere
støttet nogle af Lamdas (forening
for homoseksuelle red.) initiativer.
Hvorfor det?
Jeg synes, der er nogle vigtige
kampe at kæmpe. Bare det at gøre
en overvejelse omkring dét at
springe ud, betyder jo, at der stadigvæk er et eller andet trin, man
skal over. Det bør der ikke være.
Det burde være helt naturligt, og
det er det stadigvæk ikke helt. Der
er også nogle problematikker i forhold til at kunne gå i fred på gaden
uden at få tilråb. Det er sådan
noget, der irriterer mig grænseløst.
Der er mange andre ting, man kan
gå ind i og støtte, men nu er det
lige det her, jeg kan finde ud af at
have en holdning til.

Hvilke værdier i livet finder du
vigtige?
Man skal være tro over for sig
selv og mærke sit hjerte. Man skal
ikke gøre noget, man ikke har lyst
til, fordi så ender det dybest set
ikke lykkeligt. Nogle gange skal
man også bare turde springe ud i
ting, for hvad er det værste, der
kan ske? Nu er det blevet meget
moderne at sige ”pyt”, men nøj
hvor jeg elsker det udtryk. Fordi
nogle gange skal man turde tro på,
at alting nok går alligevel. Så kan
det godt være, at man ind imellem
brænder sig lidt, men pyt.

Hvis du havde mødt dig selv for 15
år siden, hvad ville du så have sagt
til dig selv?
Ja, et eller andet sted tror jeg, det
gjorde. Jeg har nok i virkeligheden
fulgt mere med i lokalpolitik og
det er mere borgernært. Det her
er meget mere teknisk, og det
har overrasket mig, at det er så
tungt. Jeg har fået en miniordbog
på forkortelser, fordi når jeg læser
papirer og snakker med folk i regionsrådet, er der mange forkortelser, jeg ikke forstår, og jeg syntes
til sidst det var pinligt at blive ved
med at spørge om, hvad de betyder. Så jeg har fået en miniparlør,
fordi der er så mange tekniske
udtryk. Det kan godt være, det er
tungt, men jeg er også typen, at
har jeg sagt ja til et eller andet,
skal det også følges til dørs. Ellers
er det ikke seriøst. Så jeg har ansat
en ekstra i caféen på fuldtid, så jeg
får frigjort den nødvendige tid til
regionsrådsarbejdet samtidig med,
jeg også er i caféen.

Er du nervøs for træde ved siden
af?
Selvfølgelig er jeg bange for, jeg
pludselig bliver fanget i et eller
mitkerteminde.nu

andet. Politikere kan nemt komme
i orkanens øje eller folk kan vende
sig mod en. Men det ikke er noget,
jeg som sådan bekymrer mig om.
Man skal være sit ansvar bevidst,
men hvis man bare er den, man
er, og ikke lover eller gør mere
end man kan, er risikoen for, at
det giver et tilbageslag heller ikke
så stor.

Caféen er en ret stor kontrast til
politikerlivet. Hvad er det, du godt
kan lide ved at have café?
Caféen, var dét, jeg drømte om.
Jeg havde et håb om at lave en
lokal forankret café, som de lokale
bruger aktivt. Jeg elsker det sociale
element og at være tæt på folk.
Det er jo ikke bare at sælge en
kop kaffe eller en grillkylling, det
er den sociale del af det, som har
kæmpe betydning for mig. Det får
jeg udfyldt til fulde her. Det gør jeg
ikke i politik. Det er fint, jeg har
lidt af begge verdener, men jeg vil
have mest af det fra caféen.

Jeg har, også i den sidste tid, sagt

til mig selv, at jeg skal passe på
ikke at involvere mig i for meget.
Jeg skal huske at tænke på mig
selv og min familie. Jeg tror, det
altid har været et problem for mig
at sige nej, hvis folk spørger mig
om noget. Jeg er egentlig blevet
bedre til nu, men jeg ville ønske,
jeg var blevet bedre til det før. For
hvor har jeg haft mange søvnløse
nætter på grund af ting, jeg ikke
fik nået, gjort godt nok eller fulgt
op på, fordi jeg havde taget for
meget ansvar på mig.

Hvad håber du på at opnå med
pladsen i regionsrådet?
Jeg tror, det er nemmere at svare
på om et halvt år, når jeg har sat
mig mere ind i sagerne. Men vi er
to fra Konservative, der har sat os
for at lave en prioritering i vores
politiske arbejde. Vi vil finde fire
til fem nedslagspunkter, som vi vil
følge tæt. På den måde kan vi bide
os fast i enkelte sager og følge
dem til dørs. Det tror vi, er bedre
end at tage den brede palette, for
ellers bliver vi usynlige.

Hvad er dit mål og dine ambitioner
med caféen?
Nu kan jeg faktisk sige, at vi om
en måned er en kæde. Vi åbner
allerede sted nummer to - også
her i Langeskov. Jeg overtager forpagtningen på Langeskov Idrætsforenings cafeteria og laver det til
en ”Hos Michael”. Jeg har tænkt
meget over det, men jeg synes,
det underbygger, det jeg gerne vil.
Nemlig at være en lokal støtte og
en aktiv spiller i det lokale.

Blå bog
Michael Nielsen
Michael Nielsen er 42 år gammel og bor til hverdag
i Odense.
Han har arbejdet ved SuperBrugsen i 30 år, hvor han de sidste 12
har været i SuperBrugsen i Langeskov.
I efteråret 2017 sagde han op og startede i stedet sin egen café i
Langeskovscenteret, der åbnede i december 2017 under navnet
”Hos Michael”.
Han blev ved seneste kommunal- og regionsrådsvalg valgt ind i
regionsrådet for Konservative med 2343 personlige stemmer.
Derudover er han formand for Langeskov Handel.
Privat kommer Michael Nielsen sammen med kæresten Alex.

Privat er du sammen med din
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- Vores politik er, at vi
klarer os selv
I Kerteminde Kino går det godt. Der er venteliste til at blive frivillig og den gode økonomi gennem
årene, har gjort, at biografen har kunnet følge med tiden. Succesen skyldes ifølge bestyrelsen
organisering, seriøsitet og god holdånd, men udfordringen er at lokke de unge til.
Linea Marie Andersen limai@fyens.dk
Det var en flok engagerede, lokale,
filmglade folk, der i 1995 sprang
til, da kommunen købte Kertemindes biograf, der tidligere var
privatejet.
- Vi meldte os dengang til at drive
biografen, fordi vi gerne vil bevare
sådan et sted, så byen ikke ville
dø helt, siger Mona Rasmussen,
der i dag er tovholder for caféen
og kulturarrangementerne i Kerteminde Kino.
Nogle af de folk, der dengang
startede Kerteminde Kino, er
stadig en del af biografen i dag.
Gennem årene har de været med
16

til at udvikle stedet, så det i dag er
en lokal biograf, der er fulgt med
tiden.
- Vi har jo været nødt til at følge
med udviklingen, så da digitaliseringen fik sit indtog, sprang vi også
på, siger Erik Madsen, der er næstformand i Kerteminde Kino.
Også lokale virksomheder og
foreninger har støttet biografen
gennem reklamespots og leje af
lokaler, og biografens gode økonomi har gjort, at de har kunnet
følge med den nye teknologi, men
modsat andre foreninger har Kerteminde Kino også haft en indtægt,

som de bruger til drift og nye
investeringer.
- Vi har været økonomiske ansvarlige, men vi har heller ikke gemt
på pengene, og det betyder, at
vi har kunnet forny os, siger Jutta
Nielsen, som er formand for bestyrelsen i Kerteminde Kino.
Og det er blevet nemmere at være
lille biograf i dag, for digitaliseringen har gjort, at der ikke længere
er rift om filmene, som der var
engang.
- Før i tiden skulle man, når der
var en ny stor film på vej, ringe ind

til et nummer og håbe på, at man
var den første i køen. Dem, der var
hurtigst, fik nemlig Danmarkspremiere på filmen, men det var som
regel de store biografer, der fik fat
i de store film først, fortæller Erik
Madsen.
Det er ikke længere tid siden end
starten af 00’erne, det var sådan.
- Jeg husker ”Goodbye Lenin” i
2003. Den film måtte vi vente på i
tre måneder, før vi fik lov at spille
den her i Kerteminde, fordi den var
så populær, siger Erik Madsen.
I dag er det ikke længere sådan.
Marts 2018

I dag kan Kerteminde Kino få fat i
de helt store film, samtidig med de
store biografer. I Kerteminde skal
de i stedet dog prioritere deres
film, da de kun har én sal at gøre
godt med.

Udfordringerne

Mange engagerede

- Og det er lige lovlig lang tid
i en lille by som Kerteminde,
siger Mona Rasmussen.

Med masser af frivillige og 125
aktive medlemmer, oplever
bestyrelsen stor opbakning til Kerteminde Kino. Frivilligposterne er
eftertragtede, så der er venteliste.
- Vi var mange, dengang vi startede, men gennem alle årene har
folk fortsat været engagerede, så
vi har generelt altid været mange
her, fortæller Jutta Nielsen.
Engagementet, succesen og den
store opbakning skyldes - ifølge de
tre bestyrelsesmedlemmer - lysten
til at være et kulturelt tilbud for
byen og hele kommunen. Men
også kammeratskab og holdånd,
er med til at holde sammen på
bestyrelse og frivillige.
- Vi lytter til hinanden, vi er initiativrige, og vi hygger os. Og så er
der stor forskellighed blandt folk,
hvilket styrker os, fordi folk så er
gode til noget forskelligt, siger
Jutta Nielsen, Erik Madsen og Mona
Rasmussen.
Desuden peger de også på økonomisk ansvarlighed og lysten til at
drive det hele uden hjælp, som et
succeskriterium.
- Vores politik er, at vi klarer os
selv. Kommunen har stillet bygningen til rådighed, men udover
det søger vi ingen økonomisk
støtte. De nye stole, vi lige har fået
i salen, er for eksempelvis nogle, vi
helt selv har betalt, fortæller Jutta
Nielsen og Mona Rasmussen.

Men der er også nogle udfordringer ved at være en lille
biograf. Blandt andet skal
Danmarkspremiere-film spille i
11 dage.

Den største udfordring er dog
ungdommen.
- Selvom vi udvælger film, som
passer til de unge, så smutter
de til Odense for at se film,
siger Erik Madsen og fortsætter:
- Vi viste blandt andet ”Star
Wars”, hvor vi blev forbavsede
over, hvor få unge, der kom og
så den, selvom filmen egentlig
havde gået godt på landsplan.
En måde, biografen forsøger
at få fat på de unge, er ved at
gøre sig mere synlig ved blandt
at være på Facebook.
- Jeg tror på, at PR kan hjælpe.
Vi bliver nødt til at vise de
unge, at vi også viser film for
dem, siger Jutta Nielsen.
De tre bestyrelsesmedlemmer
tror dog også, at man fra barnsben kan vænne de unge til at
bruge den lokale biograf. På
den måde sikres biografen også
i fremtiden.
- Vi viser børnefilm hver weekend, og det tror jeg, er vigtigt.
For hvis vi kan få børnene til at
gå i biografen i Kerteminde, fra
de er helt små, kan vi måske
også få dem til at bruge biografen fremover, siger Erik Madsen.

Tre af bestyrelsesmedlemmerne i Kerteminde Kino Jutta Nielsen (t.v. ) Mona
Rasmussen (midten) og Erik Madsen (t.h.) har været med siden kommunen
overtog bygningerne i 1995. Siden da har foreningen bygget om og fulgt med
tidens teknologi, som også har gjort tingene lidt lettere for en lokal biograf som
Kerteminde Kino. Foto: Linea Andersen

mitkerteminde.nu
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Her er alt til den
modne kvinde
Hun var blot 16 år, da Lotte
Theilgaard startede i sin fars
forretning Refning Poulsen som
skolepige. Hun tømte prøverum,
ryddede op og fejede gården,
som man gjorde dengang, når
man havde et job efter skoletid.
Senere startede hun i lære i den
butik, som hun for 24 år siden
overtog efter sin far og omdøbte
til Det nye Refning Poulsen.
Lotte Theilgaard kender sine
kunder godt. Det gør man efter
så mange år. Hun ved, hvad der
er efterspørgsel på og hvilke
behov kunderne har. Hun kender sine kunder rigtig godt, og
de kender hende. Og det er ikke
udelukkende på grund af det
store varesortiment at kunderne
kommer igen. Man oplever
nemlig noget ganske særligt, når
man handler hos Det nye Refning Poulsen – god gammeldags
serviceånd.
Ikke medlem af nogen kæde
Ikke mindre end to gange på den
korte tid jeg var i forretningen
for at lave denne artikel, oplevede jeg, at døren blev holdt for
kunderne. En lille men meget
væsentlig detalje i det her med
service. Måske det netop er
sådan noget, der gør, at Lotte
Theilgaard har kunder, som kom
i forretningen med deres mor, da
de var børn, og nu handler her
selv som voksne kvinder. Det er
ikke til at vide.
Det nye Refning Poulsen henvender sig til kvinder på 30+.

Her er et meget bredt udvalg af
tøj til modne kvinder i stueetagen
og en stor 1.sal udelukkende med
sko.
- Det er ikke så afgørende hvilke
mærker vi har i butikken. Det er
ikke det vores kunder går efter.
Her skal være et bredt udvalg og
i alle størrelser, fortæller Lotte
Theilgaard som også har en
afdeling med tøj til piger med
former – noget som har været
en mangelvare i byen, efter der
lukkede en butik for lige præcis
det kundesegment.
Skoene på 1.salen kom til for 13
år siden, og det har vist sig være
en stor succes. Ikke mindst fordi
Det nye Refning Poulsen ikke er
medlem af nogen kæde, hverken
med tøj eller sko. Det giver frihed.
- Vi er helt uafhængige og kan
fuldstændig selv bestemme, hvad
vi ønsker at have i forretningen.
Jeg kigger på, hvad vores kunder
efterspørger, og så handler vi ind
efter det, siger Lotte Theilgaard
som også lytter til sine fire medarbejderes input.
- Jeg har verdens bedste personale, og de kommer naturligvis
også med deres ideer til indkøb.
Det lytter jeg naturligvis til, siger
Lotte Theilgaard og fortæller, at
hvis de er uenige i om en vare kan
sælges, så vædder de en kage.
- Her er et godt arbejdsklima,
hvor alle bidrager til at gøre Det
nye Refning Poulsen til en dejlig
butik at komme i, smiler Lotte
Theilgaard.
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Vi optager ikke elever,
vi optager
familier

Der er blot 238 indbyggere i
Revninge, som ligger fire km syd
for Kerteminde. Så når klokken
ringer, og der hver dag møder 262
elever og 20 lærere ind på Kertemindeegnens Friskole, fordobles
indbyggerantallet nærmest i den
lille østfynske landsby.
I Revninge er de stolt af deres

friskole. Den blev indviet i 1863
og er således en af landets ældste
friskoler. Men det er ikke kun på
grund af de gamle stolte traditioner man er stolt af sin friskole i
Revninge. Også skolens holdninger
og værdier skaber samhørighed,
tryghed og nærvær langt ud over
bygrænsen.

Bygger på fællesskab

I Danmark har vi undervisningspligt og ikke skolepligt. Det
betyder, at forældre i Danmark
er frie til at vælge et altenativ til
folkeskolen. Den beslutning har
forældre til omkring 120.000
børn og unge i Danmark truffet.
De fleste friskoler er opstået,
fordi en gruppe forældre har
taget initiativ til at oprette
skolen.
Skolerne afgør frit, hvilke elever,
de vil optage. Det er nemlig
afgørende, at familierne bakker
op og engagerer sig i skolens
værdier og holdninger.
Torsten Bo Kristensen er skoleleder ved Kertemindeegnens
Friskole. Allerede i de første år
af seminarietiden, mærkede
han, at hans hjerte bankede for
friskoletanken.
- Det er sådan her, man skal
lave skole. Vores skole bygger
på fællesskab og ansvar overfor
hinanden. Vi optager ikke elever
– vi optager familier, og dermed
skaber vi et fælles fundament
for læring og dannelse. Vi skal
ikke forme eleverne til en
bestemt hylde i livet, men i
stedet sætte børnene fri og give
dem mulighederne for at få ’det
gode liv’. Derfor starter vi altid

med at holde af børnene, og
tager alle med ind i fællesskabet. Det er forudsætningen for at
lære, siger Torsten Bo Kristensen.

En kreativ og faglig skole

Kertemindeegnens Friskole har
ét spor fra børnehaveklasse til
10.klasse med max. 22 elever i
klasserne. Alle elever skal kende
alle de voksne på skolen og vide
hvem hinanden er. Lærere og
forældre er engagerede og det
grundlæggende udgangspunkt
er, at man skal kunne favne og
udvikle skolen, samtidig med,
at man sikrer trygheden hele
vejen.
- Her er nogle meget engagerede og dygtige lærere som
brænder for sagen, og som har
frihed til at bruge de metoder,
som de finder bedst. Vi trækker
ikke noget ned over hovedet på
nogen, siger Torsten Bo Kristensen og tilføjer at kreativitet er et
væsentligt omdrejningspunkt.
- Kreativitet er et godt værktøj i
enhver henseende. Derfor har vi
kreativiteten koblet på fagligheden hele vejen, så vi får det hele
menneske ud i den anden ende,
smiler skolelederen.
kertfri.dk
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Hvor længe tør du vente?
Efter den 25.maj klapper fælden, hvis man som virksomhed
eller forening ikke har styr på sine persondata
Det er en stor misforståelse at
tro, at Persondataloven og Persondataforordningen kun gælder
for offentlige myndigheder og
helt store virksomheder. Alle
virksomheder - uanset størrelse
og branche, skal inden den 25.maj
i år have styr på sine persondata.
Og har du ikke styr på tingene, så
vanker der store bøder.
Det er altså vigtigt, at man kender
de nye regler og tager dem alvorligt. Når de nye regler er trådt i
kraft til maj, så vil bødeniveauet
for overtrædelse af Persondataforordningen stige markant. Der er
således sat et øvre niveau for bødestørrelsen på 20 mio. euro.
Hvad handler det om?
Tove Dahlmann har virksomheden
TD Consult. Hun har mange års
erfaring i administrative opgaver,
og har ladet sig certificere indenfor
persondatabeskyttelse.
- Det er et meget komplekst emne,
som kan være vanskeligt at sætte
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sig ind i. Så derfor tilbyder jeg min
assistance til at få et overblik, om
alt er i orden ude i virksomheden
inden maj, siger Tove Dahlmann
og tilføjer, at Persondataloven som
hovedregel gælder for al behandling af personoplysninger. Det
såvel elektronisk (på pc, smartphone m.v. og som manuel form
(dokumenter).
Persondata omhandler blandt
andet:
• Hvilke oplysninger behandler
I om personer, og hvem deler I
dem med?
• Opbevarer og hoster I selv jeres
data, eller bruger I cloudløsninger, og hvor er jeres data egentlig
henne i verden?
• Giver I registrerede personer de
oplysninger og rettigheder, som
de skal have?
• Hvad er jeres ret til at behandle
persondata, har I fx fået samtykke af jeres medarbejdere, og
skal jeres behandlinger anmeldes til Datatilsynet?

Få styr på tingene nu!
Hvor skal man starte, og hvor skal
man slutte? Det er næsten ikke til
at overskue. Men man skal ikke gå
i panik, selvom uret tikker .. Tove
Dahlmann ved, at rigtig mange
virksomheder får brug for hendes
assistance, så hun har været på
forkant, og sammensat nogle
persondatapakker udfra virksomhedens størrelse.
- Den lille pakke til 2.000 kr. er en
‘start-up-session’, hvor jeg tager
et møde med virksomheden, og
fortæller, hvad man skal i gang
med. Den er vigtig at starte med,

om man er en lille enkeltmandsvirksomhed eller en virksomhed med
flere hundrede medarbejdere, siger
Tove Dahlmann, og anbefaler at gå
ind på hendes hjemmeside tdconsult.dk og læse mere.
- Vent ikke for længe. Arbejdsgange
og processer skal gås igennem og
det sker ikke fra den ene dag til den
anden, der er ikke lang tid tilbage,
så hver dag tæller, advarer Tove
Dahlmann.
Du kan kontakte Tove Dahlmann på
tlf. 40 25 46 26 eller via tdconsult.dk
Marts 2018
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Det handler om at se mulighederne
Der findes næppe nogen færdig
opskrift på, hvordan man skaber
vækst i en virksomhed. I mange
tilfælde handler det om at se
mulighederne, gribe dem, og
turde føre dem ud i livet.
Michael Egmose er en af dem,
som har turde forfølge sine mål
og realisere dem.
En virksomhed i vækst
Siden 1929 har der ligget autoværksted i Revninge. Michael
Egmose overtog forretningen
efter sin far og farbror i 1999, og
er således i dag 3.generation som
står bag roret i Revninge Autoværksted ApS. Dengang var der
4-5 ansatte, hvor der i dag er 20
medarbejdere. En udvikling som
siden Michael Egmose overtog
kun er gået én vej – fremad.
I 1999 var Revninge Autoværksted ApS. Skoda forhandler, men
da en del af Skoda forhandlingen
i 2003 blev opsagt i Danmark,
valgte Michael Egmose at sadle
om. I stedet for at fortsætte alene
som Skoda forhandler, hvilket
han godt kunne have gjort,
opsagde han kontrakten med
Skoda, og brugte i stedet en del
tid på at opbygge et netværk i
Tyskland på brugtvogne som var
max. fire år gamle. Det blev primært VW, Skoda, Seat og Audi,
som den dag i dag importeres til
Revninge fra både Tyskland og
hele Europa.
- Det var en god beslutning, og da
jeg samme år også blev en del af
AutoMester kæden, var vi rigtig
mitkerteminde.nu

godt rustet og klædt på til fremtiden, siger Michael Egmose.
Værksted, udstilling og bilsyn
Autoværkstedet ligger på Revninge Bygade 21 i Revninge, og
her er stort set det hele indenfor
faget. Værksted, biludstilling,
skadecenter, hvor her også er pladeværksted, og så er her også en
Bilsynplus afdeling, med to faste
medarbejdere som udelukkende
syner biler.
- Vi ønsker at kunne give en så
bred service som muligt. Derfor
var det en god investering da
vi i april 2015 startede op med
bilsyn. Man kan booke tid direkte
fra vores hjemmeside og der
er periodisk syn på værkstedet
hver onsdag og torsdag til kl.17,
fortæller Michael Egmose og
tilføjer at man samtidig fungerer
som lokalt motorkontor med
indregistrering, omregistrering,
afmelding, miljømærker og nummerplader for alle køretøjer lige
fra knallert til lastbil.

- Der kommer rigtig mange
sejlere til Kerteminde hvert
år, så her så jeg et behov, som
kunne være interessant at bygge
videre på, forklarer han. Og som
med så meget andet, så skulle
der ikke være langt fra tanke
til handling. I dag kan der lejes
biler fra adressen Marinavejen
1, hvor Michael Egmose har
endnu en virksomhed: Egmose
Marinecenter.
Marinecenter
På havnen i Kerteminde ligger
der en hal på 750 kvadratmeter.
Her er der bådopbevaring, bådeværksted og sejlershop. Det hele
under samme tag. Manden bag
er Michael Egmose
- Vi har i et stykke tid haft 1100
kvadratmeter bådopbebevaring

i Revninge, hvor vi har tilbudt
vinteropbevaring og klargøring
af både for sejlere i området. Juli
måned købte jeg så bygningen
på Marinavejen 1 og etablerede
750 kvadratmeter mere, fortæller han og tilføjer at hallerne er
isolerede, frostfri og tyverisikret
med alarm.
- Det har givet rigtig god
mening, at udnytte de synergier der ligger, når vi har gode
mekanikere og medarbejdere,
som dels kan reparere bil- og
bådmotorer, og også i forhold
til at kunne have fælles administration, lyder det fra Michael
Egmose.
revningeauto.dk
egmosemarinecenter.dk
Find os på Facebook

Biludlejning
Når man nu både sælger, reparerer og syner biler, hvorfor så ikke
også udleje dem. Den idé er også
kommet til den driftige erhvervsmand i Revninge. Så for at imødekomme et behov fra primært
de mange turister der kommer
til Kerteminde hver sommer, ofte
sejlere, som vil ud og se landet,
så tilbyder Michael Egmose også
service med biludlejning gennem
et One2move samarbejde.
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”Er der noget du ikke kan klare,
så ringer du bare”
Hvis man har hænderne rigtig
skruet på, og kan læse en tegning,
så er det i virkeligheden ligegyldigt
om det er træ eller stål man arbejder med. Sådan skulle det i hvert
fald vise sig for Claus Jørgensen,
da han gik fra at være uddannet
maskinarbejder til i dag at have
tømrervirksomheden CJ Montage
i Kerteminde.
Faktisk var det en kammerat som
manglede en makker til et byggeprojekt på Sjælland, og som tog
ham med sig til den anden side
af Storebælt. Han oplærte ham i
tømrerfaget, og det skulle vise sig
at være en rigtig god idé. Claus
Jørgensen fik et CVR nummer, og

ret hurtigt blev de to et godt makkerpar på byggepladsen.
- Jeg fandt ud af, at der faktisk slet
ikke var den store forskel i om det
var jern eller træ man arbejdede
med. Jeg fik smag for det her med
at arbejde indenfor tømrerfaget,
og efter nogen tid på byggepladser
på Sjælland fik jeg opgaver for et
ejendomsselskab i Københavnsområdet.
Det blev til en masse forskelligt
arbejde på Sjælland bla. med at
sætte Kvik Køkkener op, fortæller
han.
’Gang i Fyn’ blev redningen
Efter en årrække som selvstændig

på Sjælland besluttede Claus Jørgensen, at det måtte være tiden at
vende tilbage til Fyn. Forretningen
gik fint, så det var blot at fortsætte
det gode arbejde hjemme i Kerteminde. Det skulle umiddelbart vise
sig ikke være så nemt.
- Jeg havde jo som sådan intet
erhvervsnetværk i lokalområdet
og ingen kendte mit firma. Det gik
udmærket i et stykke tid, men da
finanskrisen satte ind begyndte
udfordringerne at komme. Det
hele gik ned i gear, og jeg var nødt
til at træffe en beslutning, om jeg
skulle fortsætte som selvstændig
eller lukke firmaet ned, fortæller
han. Men så kom der en henven-

delse fra Kerteminde Ugeavis.
- Det blev faktisk min redning.
Kampagnen ’Gang i Fyn’ fik
markedsført min virksomhed,
og inden for ganske kort tid
blev CJ Montage kendt i området og kunderne begyndte at
komme, siger han.
En virksomhed i vækst
I dag er CJ Montage en virksomhed med 11 medarbejdere,
heraf fire lærlinge, foruden
mester selv og en kontordame.
Firmaet er vokset gennem
årene og har alle typer opgaver
indenfor tømrerarbejde plus
en god samarbejdsaftale med
bla. Tvis Køkkener i Odense og
Svane Køkken.
- Mit slogan lyder: Er der
noget du ikke kan klare, så
ringer du bare, smiler håndværksmesteren som holder
reception den 26.april i forbindelse med sin 50 års fødselsdag
og overtagelse af CJ Montage’s
bygninger på Strandvangen 9 i
Kerteminde.
cjmontage.com
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Det kan være svært at
tale om døden
Vi skal alle herfra på et tidspunkt.
Den sidste fase i livet er døden, det
er ganske enkelt uundgåeligt. Livet
er en forudsætning for døden. Det,
der ikke er eller har været i livet,
kan heller ikke dø.
Hele livet igennem træffer vi
beslutninger og tager stilling til
mange forskellige ting. Nogle af de
valg vi træffer, bliver afgørende for,
hvem vi er, og hvordan vi ønsker
vores liv skal leves.
Det kan være svært at forstå, hvad
døden er, men vi kan både forberede os selv og hjælpe vores efterladte i sorgen, ved at tage stilling
til, hvordan vi ønsker den sidste
side i bogen læses og huskes.
Min sidste vilje
Mette Andersen overtog i juli 2017
Holm Begravelser i Kerteminde
efter Niels Peter Holm. En beslutning som hun aldrig har fortrudt.
Hver dag lytter og taler hun med
mange mennesker med individuelle ønsker til bisættelser og
begravelser. Både pårørende, der
som efterladte skal stå for alle de

ting som kommer i forbindelse
med højtideligheden, men også
til dem, som selv har taget stilling
til hvordan det skal foregå, når de
skal herfra.
- Døden kan være en svær ting
at tale med sine nærmeste om.
Der er derfor flere som vælger at
komme ind til mig og hente ’Min
sidste vilje’ – et dokument som
udfyldes med dine egne tanker og
ønsker. Du kan vælge at lade en
kopi opbevare hos bedemanden.
Det vigtigste er, at man husker at
fortælle sine pårørende, at den
er der, og hvor de kan finde den,
forklarer Mette Andersen.
Der er en del at tage stilling til i
forbindelse med en begravelse.
Har man selv gjort sig nogle
tanker omkring det, fået det
nedskrevet i ’Min sidste vilje’,
så stilles vores pårørende ikke i
tvivl.
- De som står tilbage bliver taknemlige, fordi man undgår tvivl
om en del ting, som kan være
følsomme og svære at tage stilling
til, siger Mette Andersen.

Fortæller unge om det at være
bedemand
Hos Holm Begravelser arbejder tre
bedemænd: Mette Andersen, Erik
Skree og Poul Rossander. Fysisk er
det den eneste begravelsesforretning i Kerteminde.
Udover det helt traditionelle
erhverv som bedemænd, så gør
alle tre noget helt særligt i forbindelse med deres arbejde.
- Jeg vil gerne medvirke til at
påvirke tabuet om det at tale om

døden og bedemænd. Derfor tager
vi ud og taler med unge mennesker på skoler og i foreninger om
mit arbejde. De unge er meget
spørgelystne og helt uden filter –
endnu ikke spoleret af tabuerne.
De tackler det bare så godt, smiler
Mette Andersen og tilføjer at det er
helt gratis at få dem ud at fortælle
om deres arbejde, og de kommer i
rustvognen - naturligvis.
holmbegravelser.dk
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Styrken ligger i det
lokale
I Marslev lidt uden for Kerteminde
ligger der en VVS forretning.
Marslev VVS, hedder den, og her
har man ikke, som mange andre
VVS installatører, specialiseret sig
inden for ét specifikt fagområde.
Næ, Hos Marslev VVS favner man
det hele. Det er nødvendigt med
en bred faglig viden, når man skal
være konkurrencedygtige i en tid,
hvor alting bliver større.
Kender lokalsamfundet
Mester hedder Klaus Friis Madsen. Han er VVS installatør og
indehaver sammen med sin hustru
Vibeke Pedersen, som står for det
administrative i VVS forretningen,
som ligger på Odense 96, og har
gjort det i 35 år. Inden var her
slagteri, så stedet er kendt af lokalbefolkningen.
- Vores styrke ligger i at vi er
lokale. Vi er ikke en del af en sammenslutning, men helt selvstændige og kender folk i lokalsamfundet. Det kan der være rigtig mange
fordele i. Vores lokalkendskab har
mitkerteminde.nu

afgjort en betydning, når vi skal
byde ind på en opgave, siger Klaus
Friis Madsen som er udlært i 1984
ved Marslev VVS, og har drevet
forretningen siden 1997.
Bred faglighed
Når man, som Marslev VVS, ligger
ude på landet, så skal man have en
bred faglig viden inden for mange
forskellige områder. Det betyder,
at Klaus Friis Madsen og hans tre
svende, hvoraf den ene netop er
udlært fra stedet, skal kunne håndtere alle former for VVS arbejde.
Det være sig fjernvarme, olie/
gasfyr, varmepumper, stokerfyr og
regulært spjældarbejde inden for
fagområdet. Alle er certificerede i
at må arbejde med gasfyr, og en af
svendene har specialiseret sig med
blikkenslagerarbejde og har samtidig en OR-certifisering i at arbejde
med oliefyr.
- Det giver flere muligheder i at
byde ind på arbejdsopgaver. For
eksempel vandt vi licitationen på
det nye børnehus ved Marslev

Skole, som ligger nærmest på den
anden side af vejen, hvor vi bor.
Her skal vi lave alt VVS arbejde
som bla. omfatter 1600 meter gulvarmeslanger i den nye bygning,
forklarer Klaus Friis Madsen.
Troværdighed
I ejendommen på Odensevej,
hvor Marslev VVS har base, er her
både lager, pladeværksted og alt
det andet, som gør, at opgaverne
kan forberedes hjemmefra, så vidt
det er muligt. På kontoret sidder

Vibeke Pedersen og sørger for at
alt papirarbejdet er i orden. På
gulvet trisser Sille rundt – den
lille værkstedshund på 12 år, som
sætter prikken over i’et.
- Vi kender hinanden godt her
i området, så laver vi et dårligt
stykke arbejde, så er der kontant
afregning. Derfor vægter vi højt, at
overholde aftaler, være troværdige
og udføre et godt stykke arbejde,
siger Klaus Friis Madsen.
marslev-vvs.dk
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møder i Ost & Vin butikken på
Langegade 18. De har drevet
stedet i 33 år, og inden da var her
osteforretning i 57 år. Ja, faktisk
har der været ostehandel fra
adressen i 90 år.

En duft af ost
”Hvordan ville de regere et land med
265 forskellige oste?” Sådan spurgte
den franske præsident Charles
de Gaulle, da masserne vandrede
ned af den venstre Seinebred - den
kendte Rive Gauche - i 1968.
Faktisk findes der 376 forskellige
franske oste og nogle af dem har så
afgjort revolutioneret verden – og
Kerteminde.

I den lille spændende ostebutik
midt på Langegade i Kerteminde
midtby dufter her lige præcis,
som der skal - nemlig af ost. Gode
vellagrede oste fyldt med gode
smagsoplevelser til middagsbordet.
Og sådan har her duftet i næsten
100 år.
Keld A. Nielsen og hans hustru
Lizzie Nielsen er ansigterne man

Ost til Prins Henrik
Det er sjældent at møde to mennesker med så stor en passion for
oste som Lizzie og Keld Nielsen.
Og særlig de franske oste, som har
en helt særlig plads i hjertet hos
de to.
- Vi rejser hvert år flere gange
til Frankrig på inspirationstur.
Altid med den tidlige morgenflyver om søndagen, så kan vi
nemlig starte turen med et dejligt
ostebord i Provence allerede ved
10-tiden, siger Keld Nielsen som
i folkemunde i Kerteminde – ikke
overraskende bliver kaldt for
’Keld Ost’.
Gennem årene har ægteparret
fået mange gode kontakter og
leverandører ikke mindst fra
det franske, som gør, at de kan
præsentere et mangfoldigt udvalg
af oste-fristelser i butikken, som
heldigvis er så lille, at man ikke
kan undgå at være helt tæt på de
mange lækkerier. I køledisken er
der ikke mindre end 16 forskellige
blåskimmeloste bla. en ny Gor-

gonzola lavet på gedemælk. Her er
de gode franske brier, ægte potkæs
lavet på otte års gammelost, Rød
Ålborg og hvid rom, og så den
berygtede hvidløgsost som Lizzie
Nielsen står for – ligesom de
øvrige hjemmerørte oste i forretningen.
- Vi lagrer selv vores oste, siger
Keld Nielsen og viser mig om i
baglokalet, hvor her hænger et
billede af ham og Prins Henrik.
- Vi leverede oste til prinsen både
på hoffet og til Dannebrog. Han
kom her i butikken, når han var i
Kerteminde, fortæller Keld Nielsen stolt.
Oste-pushere
Selvom ægteparret har rundet de
70 år er de stadig friske. Det må
være osten, som gør det.
De har et godt lokalt samarbejde
med Den Gamle Købmandsgård,
hvor de leverer oste til vinsmagninger, og deres lille butik er kendt
i hele landet og de tyske turister
kommer igen hvert år.
- De kalder os for oste-pusherne,
smiler Keld Nielsen og nævner,
at hvis alderen på et tiudspunkt
skulle trykke, så bakker de gerne
op om den rette person, der vil
overtage forretningen og køre den
videre i samme ånd.
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Restaurant med det
hele – også havudsigt
Man kan nærmest ikke have en
bedre beliggenhed end Restaurant Kerteminde Sejlklub, med
panoramaudsigt ud over Kerteminde Bugt til Storebælt, og med
Kerteminde Havn og Marina som
nærmeste nabo. Duften af saltvand
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og lyden af vanter og slag der slår
mod masterne i havnen, vil få
enhver til at anbefale dette som et
besøg værd.
Ægteparret Pernille og Mark
Møller har forpagtet Restaurant
Kerteminde Sejlklub på fjerde år.

Siden foråret 2015 har de sat deres
præg på den populære restaurant,
som holder åbent hele året. Det
er nemlig lige så charmerende at
besøge restauranten en bidende
kold aften i februar, og spise en
god middag mens havet rusker
lige uden for vinduerne, som at
sidde en varm sommeraften i
højsæsonen med en rejemad og et
koldt glas rosé på den sydvendte
terrasse.
Frisk fisk hver dag
Det betyder meget for Pernille
og Mark Møller at skabe den helt
rigtige stemning for gæsterne i den
maritime restaurant. Her kommer
både sejlere, turister, familier og
landkrabber så der skal være noget
som favner bredt. Således har de
både a la carte spisekort og buffet
på menuen.
- I sommerperioden har vi altid
en stor fiskebuffet med en masser
af lækre fisk og skaldyr og inspirerende tilbehør. Vores udgangspunkt er i det gode danske køkken,
så udover buffeten kan man også
få stjerneskud, blåmuslinger og
andre fiskeretter – og naturligvis
en god æggekage, stegt lever eller
en saftig bøf, siger Mark Møller og
tilføjer at der er frisk fisk hver dag
fra Albanigades Fisk & Vildt.

Udover buffeten, som varierer i
forhold til sæson og årstid, så er
der ’spis hvad du kan frokostbuffet’
hver søndag for 155 kroner. Frokostkøkkenet holder åbent kl.1217 og aftenkortet er fra kl.17-21.
Mad ud af huset juleaften
Der har i mange år været restaurant i det gamle sejlklubhus, og når
sejlklubben holder arrangementer
eller generalforsamling så er det
naturligvis stadig her det foregår.
Eller når der om sommeren er
Sailextreme, den største danske
jollestævne for alle, så er Restaurant Kerteminde Sejlklub et
omdrejningspunkt.
- Så kommer her virkelig mange
mennesker, og det er vi naturligvis
rustet til, smiler Pernille Møller.
Man kan også leje sig ind som
selskab i restauranten eller bestille
mad ud af huset.
- Det er blevet en stor succes – i
sær juleaften, hvor vi virkelig
havde mange bestillinger sidste år,
siger Pernille Møller.
Restaurant Kerteminde Sejlklub
har åbent fra den 01.10. til 01.04.
torsdag til lørdag kl.12-21 og søndag kl.12-15. og fra 01.04. til 01.10.
åbent alle ugens dage. kl.12-21
restaurantkertemindesejlklub.dk
Marts 2018
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Fyns sjoveste minigolf
ligger i Kerteminde
Fra Påsken går det løs igen på
Kerteminde Minigolf. Ja, faktisk
er det bare gået fremad år efter år
siden Hans Kaas op til julen 2008
tog beslutningen, at kvitte jobbet
som møbelsælger for i stedet at
satse helt på minigolfbanen på
Marinavejen 16 i Kerteminde. En
beslutning han aldrig har fortrudt.
- Når man, som jeg, havde den
her fornemmelse i maven, at det
her var det rigtige at gøre, så skal
man lytte til sin mavefornemmelse,
siger Hans Kaas som har ejet Kerteminde Minigolf siden 1990, men
med job dengang ved siden af som
møbelsælger.
Folk kommer fra hele Fyn
Der er kun den ene minigolfbane
i Kerteminde. Til gengæld er den
også noget ganske særligt. Faktisk
kommer der folk udefra til Kerteminde udelukkende for at spille 18
huller på banen.
- Der er mange som kommer langvejs fra for at spille på banen. De
kommer fra hele Fyn, og faktisk er
der nogle som kommer hvert eneste år helt fra Haderslev, fortæller
Hans Kaas.
Og det er ikke uden grund. Kerteminde Minigolf hører nemlig
til i den bedre ende af skalaen
for minigolfbaner. I de første år i
midten af 1980’erne spillede man
på en eternit-bane. Senere blev det
forbedret og i 2007 lod Hans Kaas
banen lave helt om til adventure
golf – en bane på kunstgræs og

med bakker og udfordrene landskaber – en oplevelse ud over det
sædvanlige.
- Vores bane er stor og spændende at gå på, og samtidig er
der jo en fantastisk udsigt over
Storebælt - et rigtigt sommersted,
smiler Hans Kaas.
Ishus med det hele
Ingen minigolf uden et ishus, og
sådan et er der naturligvis også
sammen med Kerteminde Minigolf, hvor man kan få både softice
og gode fynske gammeldaws
isvafler med guf og hele svineriet.
Og skulle man have lyst til en
hotdog eller en bakke pomfritter,
så er det også på spisesedlen i
ishuset.
- I øjeblikket arbejder jeg på at få
tilladelse til at etablere nogle åbne
pavilloner, så man kan sidde i læ
og tørvejr og spise sin is, hvis der
kommer en sommer-regnbyge,
fortæller Hans Kaas som trods
den dårlige sommer sidste år
havde sin bedste sæson nogensinde.
- Gennem årene er det kun gået
fremad med besøgstallene. Derfor har jeg i år udvidet åbningstiderne så vi i juni har åbent alle
dage fra kl.11-23 og i juli fra kl.
10-23. siger Hans Kaas og oplyser
at Kerteminde Minigolf har åbent
i april kl.11-20:30 og i maj åbent
kl.11-22
kertemindeminigolf.dk

Garn, lingeri og god
betjening
Det må være et paradis for
enhver håndarbejde-entusiast at
besøge Butik Nille i Langegade
45 i Kerteminde. Her kan man
nemlig få alle sine drømme
opfyldt med udfordringer i
strikkekunstens mangfoldige
verden. En specialbutik med en
personlig betjening ud over det
sædvanlige – og så har den ligget
her i snart 50 år.
- Min mor startede forretningen
lidt længere nede af Langegade,
men den flyttede herop længe
inden jeg overtog den for 23 år
siden. Dengang var der både
garn og broderi i forretningen.
Broderidelen blev taget ud da
jeg startede, men jeg har et
stort udvalg i sy-tilbehør – og
selvfølgelig stadig garn, fortæller
Pernille Poulsen som ejer Butik
Nille.
Det er sundt at strikke
Strikning er et ældgammelt
håndværk. Fra Mellemøsten
kendes en type strikkede sokker
fra 1900 f.Kr. og i Norden har
man fundet strikkepinde af ben
fra omkring år 300.
Op gennem tiden har strikning
været et håndværk forbeholdt
kvinder. Det er det stadig. Men
hvor det i en årrække var lidt
stille på strikke-fronten, så er det
gamle håndværk vendt stærkt
tilbage. Det mærker Pernille
Poulsen i sin butik.
- Alle dage har det været
populært at strikke sweatere,
varme huer og sokker og tøj
ikke mindst til den lille nye
baby. Strikning er virkelig vendt
tilbage, og nu er flere yngre kvin-

mitkerteminde.nu

der også begyndt at strikke. Man
har nemlig fundet ud af, at det er
rigtig godt at stresse af på mens
man strikker eller hækler, forklarer Pernille Poulsen, som har
så mange forskellige varianter af
garn i den lille hyggelige butik, at
man med garanti kunne nå flere
gange rundt om jorden, hvis man
bandt dem alle sammen.
Lækkert lingeri og uldent
undertøj
Hvor den ene halvdel af Butik
Nille består af garnnøgler og
tilbehør til sykassen, så prydes
den anden halvdel af lingeri og
finere undertøj til kvinder i alle
aldre og størrelser og både til
hverdag og fest.
- Jeg har gode mærker i lingeri,
kåber, badetøj og nattøj mm i
lækre kvaliteter. Og uldundertøj
som ikke kradser – naturligvis,
smiler Pernille Poulsen.
På væggen i Butik Nille hænger
der ikke billeder af Helena Christensen eller Elle Macpherson i
lingeri, men derimod kvinder fra
lokalområdet der har gået model
for Butik Nille.
- Vi har gennem årene holdt
modeshow forskellige steder i
byen, hvor vi præsenterer nogle af
vores kollektioner, og hvor lokale
kvinder har gået model, siger
Pernille Poulsen og tilføjer at hun
har mange mænd som kommer
og køber lingeri-gaver i butikken.
- Det er ikke som før hen, hvor
de generte og usikre krøb langs
væggen. I dag har mændende
fuldstændig styr på både størrelser og mærker, smiler Pernille
Poulsen.
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