
HUS OG HAVE
FORÅR I

Vil du have flere besøg i forretningen?
Det er blevet lysere og lunere, og dine kunder står på spring for at kom-
me ud og nyde foråret og de er klar til at bruge penge på ting til deres 
hus og have.

Med en annonce på temasiderne kan du være med til at give inspiration
til alle vore ca. 15.000 læsere på Langeland og Tåsinge og dermed skabe
større omsætning i din forretning.

Redaktionen vil i tekst og billeder være med til at inspirere vore mange
læsere.

Annonceafdelingen er også i forårshumør
og tilbyder rigtige gode ”forårspriser”

1/8 side (131 x 90) kr. 1.300
1/4 side (1312 x 180) kr. 2.500
1/2 side (3 x 365 ell. 6 x 180) kr. 4.000
1/1 side ( 6 x 365) kr. 7.000

Priserne er inkl. 4-farve – excl.
opsætning og miljøtillæg

Annoncerne kan overføres til Fyns 
Amts Avis eller Ugeavisen Svendborg
eller genindrykkes i Ugeavisen Øboen 
den 14. april.

Kontakt:
Karin skov Pape Henriksen
Mail:kasn@fynskemedier.dk
Tlf. 6345 2247

Egon Sohnesen
Mail: egso@fynskemedier.dk
Tlf. 6345 2246

Ugeavisen Øboen
annonce@oeboen.dk
Tlf. 6345 2295

Annoncér. 
Så bli’r du set

Aflevering af færdigt materiale
PDF-filer SKAL være produceret med joboption NewspaperAds 1v4, som kan downloades 
fra hjemmesiden – www.kankanikke.dk. Den indeholder de korrekte indstillingsfiler. 
På samme hjemmeside kan også downloades ICC-profiler, begge dele, udarbejdet til
levering af færdigt materiale til Danske Dagblade, udarbejdet af Pressens Fællesindkøb.

Temasider i Ugeavisen Øboen Tirsdag den 8. april

Vind præmier
for kr. 90.000,-
 Fyens S f s dende,  

Fyns Am s Av s o
Sydbanks s o e ak esp l

d ltag  fy s St tst s, fy s A ts 
Av s g Sy ba s st  a t s l 
Deltag i det store aktiespil fra 31. marts frem 
til 9. maj 2014.  
Du får en million fiktive kroner, som du kan 
investere – helt uden risiko. Til gengæld 
kan du vinde præmier for i alt 90.000 kroner. 
Følg aktiespillet her i avisen. 

Tilmeld dig på mitfyn.dk/aktiespil fra 17. marts til 7. april 2014.
Her kan du også læse om spillet og reglerne. 
Du skal være min. 16 år for at deltage. 

Bonus for hurtig tilmelding. Tilmeld dig senest den 31. marts  
og deltag i lodtrækningen om 2 x 20 stk. Sydbank aktier til en  
samlet værdi af ca. 5.800 kr. 

Tilmelding:

1. præmie: 50.000 kr. kontant

2. præmie: 20.000 kr. kontant

3. præmie: 10.000 kr. kontant

2 spurtpræmier for største tilvækst i uge 15 
og 17: 2 x 20 stk. Sydbank aktier.
(Værdi ca. 5.800 kr. Kan udbetales som kontant  
gevinst til gældende dagskurs).

grAtiS  
a  del a e

Præmier:

Tirsdag den 25. marts 201424

Frivilligcenter Langeland får 
tirsdag den 1. april besøg fra 
Odense Universitet, når profes-
sor Bjarne Ibsen giver foredrag 
om frivilligt arbejde, dets værdi-
er og betydning i vores samfund.

- Som frivillig i en lokal for-
ening kan det være interessant 
at se den frivillige indsats i et 
større perspektiv. Derfor har 
viinviteret Bjarne Ibsen til øen, 
oplyser projektmedarbejder 
Nina Andersen, Frivilligcenter 
Langeland.

Bjarne Ibsen er professor ved 
Center for forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund på 
Syddansk Universitet og har 

blandt andet forsket i frivilligt 
arbejde.

Frivilligt arbejde er en del af 
mange langelænderes liv. Men 

hvor mange udfører egentligt 
frivilligt arbejde i Danmark og 
hvorfor? Hvilken forskel gør 
frivilligt arbejde for den enkelte 
og for samfundet? Og hvilken 
vej går udviklingen, nu hvor det 
offentlige ønsker at samarbejde i 
højere grad? Dette er emner som 
Bjarne Ibsen vil komme ind på 
i foredraget.

Foredraget kl. 19.00-21.00 i 
Frivilligcenteret på Fredensvej 1, 
Rudkøbing. Centret byder på en 
kop kaffe og en småkage. Alle 
interesserede er velkomne. Fore-
draget er gratis, men der er et 
begrænset antal pladser, hvorfor 
tilmelding er påkrævet og kan 
ske via mail: 
kontakt@frivilligcenterlange-
land.dk eller på telefon 2234 
4533.

Foredrag i Frivillig-
center om 
frivilligt arbejde
perspekTiv: 
Professor fra Odense 
er inviteret

 ■ Professor Bjarne Ibsen fortæller 
om frivilligt arbejde på Frivillig-
centret.

debaT om landsbyer: Gymnastikhuset på Tåsinge sætter ”Livet på kanten” til debat lørdag 
den 5. april. Tre debattører er inviteret til at give deres på spørgsmålet ”Skal vi lukke landsbyerne og 
øerne og flytte til København - eller er der andre muligheder?” De tre debattører er lektor Jørgen 
Møller fra Aalborg Universitet, borgmester i Svendborg Lars Erik Hornemann og Rudi Rusfort 
Kragh, formand for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn. Entreen er sat til 75 kroner.

landeT rundT


