20

Ugeavisen Vestfyn

Ugeavisen Vestfyn giver dig gode priser
på udvalgte rejseoplevelser.
Oplys rejsekoden Vestfyn ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.

Kør
selv
med

Frivillighed over
grænser
For nylig var repræsentanter for Middelfart Kommune i Bulgarien for at
samle op på erfaringerne på tværs af landegrænserne.
MIDDELFART

u de San
atea
cy
Ch

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

6 dage på hotel i Sancy, Paris ile de France

Det nordfranske ferieeventyr
Chateau de Sancy ★★★
I den nordfranske landsby Sancy uden for Paris ligger et lille
slot ved siden af landsbykirken. Slottet råder over fem hektar skovområde, swimmingpool, tennisbane og solterrasse
med udsigt over den skønne slotspark samt restauranten La
Catounière, som også findes i Michelin-guiden. Er I til flere
eventyrlige oplevelser end dem, indkvarteringen på det hyggelige slotshotel skaber, er det oplagt at besøge Disneyland
Paris’ magiske verden (18 km) – og så er der kun omkring
en halv times kørsel til centrum af romantikkens hovedstad
Paris, hvis store udvalg af oplevelser og seværdigheder næppe
behøver nogen nærmere introduktion.
"OLPNTU
Valgfri i perioden 15.6.-26.8.2014.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.699,-

Pris uden rejsekode 2.999,-

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBH
t WFMLPNTUESJOL
3 overna

tning
1.549,- er

Turistskat EUR 1,10 pr. person over 12 år pr. døgn.

3 dage på hotel i Vemb

999,-

SKROTBILER

1SJTVEFOSFKTFLPEF 

KØBES

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBH
t YLBGGFNFELBHF

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Hotel Nørre Vosborg

)PUFM/SSF7PTCPSH★★★
I landskabet bag Nissum Fjord, der skærmer fastlandet fra
Vesterhavets buldrende kræfter, hersker en ro, som danner
ramme om en lille område på det danske landkort, der virker så
uberørt og rent. Grunden hertil findes dog også i den lille perle
Nørre Vosborg – en ægte herregårdsidyl med alt, der hører sig til.

4 dage i Mölln, Schleswig-Holstein

Tysk middelalderromantik
Seehotel Schwanenhof

få op til 10.000,-

3 overnatninge

1.299,-

r

"OLPNTU
Onsdag til fredag i perioden 2.-30.4.
samt mandag til fredag i perioderne
1.5.-20.6. og 22.8.-26.9. 2014.

Projektkonsulent Anne Lerche Nordlund var Middelfart Kommunes repræsentant på frivillig-konferencen, der skal styrke den frivillige indsats.

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

3JOHIPUFM4FFIPUFM4DIXBOFOIPG★★★★
Det hyggelige hotel ligger idyllisk mellem to søer med udsigt
over blå vandspejl til de gamle tårne og toppede brosten i
Möllns smukke gamle bydel. Oplev f.eks. også Lübeck (30 km).
Kurafgift max. EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Mobil

2011 0004

Vi tilbyder hjælp til løsning af
jeres administrative opgaver:
• Regnskab
• Moms
• Løn
• Årsafslutning m.m.
Kontakt os for et uforpligtende
møde:
LT Regnskab- og
kontorservice
v/Lis Thomassen
Telefon: 22 99 35 14
Mail:
ltregnskab@live.dk
Web:
www.ltregnskab.dk

Roerslev EL
Helge D. Pedersen
Aut. el-installatør
Blankegårdsvænget 1
Telefon 64 48 14 50
Alt i installationsarbejde
udføres. Salg og rep. af
hårde hvidevarer.
Bilt. 20 15 14 25

Pris pr. person i dobbeltværelse

899,-

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t WFMLPNTUESJOL
t SBCBUJSFTUBVSBOUFO
t )BQQZ)PVSLM
t SBCBUQÍXFMMOFTT
 CFIBOEMJOHFS
2 eller 4 overnatninger

Ring og hør!
"OLPNTU
Valgfri frem til 19.12.2014.

DIN DØR- OG VINDUES
VINDUESSPECIALIST
SPECIALIST
- kun godkendte DVC-produkter!
KPK · OUTRUP · K ASTRUP
●
●

Termoruder udskiftes!
Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres!

v/tømrermester Martin Rasmussen
Havevej 8 · 5500 Nørre Aaby

Tlf. 40 17 41 77

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Teknisk arrangør:

Kom forbi
og se vores
store udvalg
af maling

Margaardvejens

Autoservice
Kenneth Olsen

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Salg af brugte reservedele

Undgå rod i regnskabet...

Besøg os på:
ugeavisenvestfyn.dk

1SJTVEFOSFKTFLPEF 

Husk rejsekode: Vestfyn

- Vi har en styregruppe, der
på tværs af forvaltninger arbejder med den handlingsplan for frivilligt arbejde, som
byrådet har vedtaget.

Pris pr. person i dobbeltværelse

Herregård ved vestkysten

Bestil nu på:

Middelfart kommune er med
i et EU-projekt, Verso, som
handler om, hvordan en frivillig indsats kan fremme beskæftigelsen. I sidste måned
blev der afholdt en konference i Sofia, Bulgarien, hvor
deltagerlandene udvekslede
og delte deres erfaringer på
frivillig-området.
- Der er otte lande med i projektet, og vi drøftede eksempler på god praksis. Nu er der
så udarbejdet et katalog, som
vi fremadrettet kan tage afsæt
i, når vi laver frivillig-projekter, forklarer projektkonsulent
Anne Lerche Nordlund.
De 16 eksempler er alle projekter, der har vist, at de kan
skabe jobs eller medvirke til,
at borgeren står stærkere på
arbejdsmarkedet.
- På konferencen skulle hvert
land udvælge tre projekter,
som vi helt eller delvist kunne
sætte i værk i vores egen kommune. Vi udvalgte blandt
andet et projekt, der hjælper
unge i gang med egen virksomhed, knyttet op på en frivillig organisation og med
mikrolån, siger Anne Lerche
Nordlund.

Projektet skal nu drøftes nærmere i kommunen med henblik på at se, om denne måde
kan bruges under danske forhold i Middelfart Kommune.

Margaardvej 82a · Nørre Aaby
Tlf. 29 62 26 80
holmens.handel@gmail.com

Middelfart
Malerforretning
Østergade 36 · Nørre Aaby
Tlf. 23 74 86 42
Åben torsdag og fredag
kl. 15-17.30 eller efter aftale

