
Tæt på
• byen
• vandet
• naturen 
• kulturen og hinanden
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Velkommen



Kerteminde Kommune har meget at byde på - både for 
borgere, erhvervsvirksomheder og turister.

Med beliggenhed i det naturskønne Nordøstfyn og 
med 150 km kystlinje er der naturlige forudsætninger 
for at skabe gode vækstmuligheder tæt på alt – lige 
fra vand og flotte naturområder til erhvervsarealer og 
storbyen.

I tæt dialog med borgerne søger vi i dagligdagen at 
skabe gode tilbud for den kommunale service, og 
sammen med turisterhvervet vil vi hele tiden udbygge 
de mange spændende aktiviteter i hele området.

Både i den eksisterende boligmasse og i de nye ud-
stykningsområder er der mange attraktive bosæt-
ningsmuligheder.

Erhvervsudviklingen er en forudsætning for, at der 
skabes god velfærd, og netop i disse år står vi over for 
meget store udfordringer for at sikre fremtidig vækst.

Der findes i kommunen store og attraktive erhvervs-
områder, som rummer gode virksomheder; og netop 
udvikling af Lindø Industripark og det kommende tog-

stop i Langeskov vil i fremtiden byde på spændende 
og udfordrende opgaver i hele kommunen.

I den fremtidige udvikling vil vi tage udgangspunkt i 
egnens mange natur- og kulturværdier. 

Jeg inviterer alle til at bidrage aktivt og positivt til at 
skabe en fortsat god udvikling af kommunen.

 
Velkommen til Kerteminde Kommune!

Sonja Rasmussen
Borgmester

Velkommen til Kerteminde Kommune!
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Kerteminde Kommune finder du midt i Danmark

Kerteminde Kommune ligger midt i Danmark - smukt 
beliggende i smørhullet mellem Jylland og Sjælland.

Der er 24.000 indbyggere fordelt på 20.278 hektar, 
som strækker sig fra Langeskov med motorvejsstræk-
ningen og den kommende togstation i syd til spidsen 
af halvøen Hindsholm i nord, med Odense i vest og 
den friske Storebæltskyst med solopgangen i øst.

Kerteminde by er en næsten 600 år gammel købstad 
med smalle gader, brosten og røde tage. Her, og i by-
erne Langeskov og Munkebo, er der gode indkøbsmu-
ligheder med hyggelige specialbutikker og dagligva-
rebutikker.

Kommunen er omgivet af enestående natur og fine 
badestrande. Naturen og miljøet tiltrækker mange 
kunstnere og lystfiskere. Margueritruten byder på 
oplevelser i et landskab præget af vand, skov, klinter, 
idylliske landsbyer, mange herregårde, slotte og ikke 
færre end 14 kirker.

Ønsker du eller din virksomhed at flytte til Kerteminde 
Kommune, er der gode boliger og velbeliggende grun-
de til salg – også med udsigt til vandet. 

Se mere på: www.kerteminde.dk
 www.visitkerteminde.dk
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Naturperlerne - Hindsholm og Romsø

Halvøen Hindsholm på Fyns Hoved, der er omgivet af 
Kattegat, Storebælt, Odense Fjord og Romsø Sund, 
er et af Danmarks smukkeste naturområder. 

På Hindsholm står solen højt på himlen, og en cy-
kel- eller vandretur omkring Gabet, Langø, Mølleskov 
og Nordskov lokker året rundt mange turister til. På 
Hindsholm finder du også mange fritids- og sommer-
huse.

Midt i Storebælt ligger Romsø, som er en privat ø ejet 
af Hverringe Gods. Romsø er en attraktiv oplevelse, 
der kan nås på et endagsbesøg med Romsø-båden, 
der sejler fra april til august.

Se mere på: www.romsoe.dk
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I Kerteminde Kommune er der en perlerække af små, 
idylliske landsbyer med hvert sit kendetegn.

På Hindsholm folder landsbyen Viby sig ud. Viby er 
kendt som en af Danmarks smukkeste landsbyer.

En tur videre i kommunen kan bringe dig en tur langs 
Kertinge Nor, forbi Munkebo Bakke med udsigtstårnet 
og videre mod Ulriksholm Slot, Kølstrup og Ladby. 
Fortsæt mod herregården  Selleberg med de velsma-
gende kirsebær, via Marslev til Birkende, hvor Hans 
Tausen havde sine rødder. Helt i syd finder du Lange-
skov, hvor det store plantecenter byder på farvestrå-
lende oplevelser. Desuden finder du også landsbyen 
Rønninge, som er den sydligste i rækken af seværdige 
oplevelser.

Se mere på: www.kertemindelandsbyraad.dk

Landsbyerne
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Badestrandene ved Kerteminde er blandt Danmarks 
bedste og mest børnevenlige, og klimaet er mere tørt 
og solrigt end på den øvrige del af Fyn. 

Bøgebjerg Strand, Fyns Hoved, Måle Strand og Dalby 
Bugten lokker mange badegæster til. Ved Nordstran-
den i Kerteminde by er der blandt andet mulighed for 
at spille minigolf, håndbold og beachvolley. Der er ba-
debroer, livreddere og mulighed for at dykke og stå på 
vandski.

Restauranter for enhver smag finder du i vandkanten 
- lige fra gourmetrestauranter med friskfangede fisk til 
traditionel dansk mad, pizzeriaer og velduftende isbo-
der med nybagte isvafler.

Solsikre oplevelser ved vandet

Vandet
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Blå oplevelser

Det summer af liv i fiskerihavnen i Kerteminde. Her 
landes dagligt frisk fisk til glæde for hele Fyn. Fiske-
rihavnen er en aktiv del af lokalområdet, ligesom den 
helt nye jollehavn - med jollehusene helt ude på mo-
len - skaber liv hele året. Cafeer, restauranter og  ud-
skænkningssteder ligger helt tæt ved bassinkanterne. 

Der er blå oplevelser for enhver, der kan lide saltvand 
og skumsprøjt. I Kerteminde findes oplevelser i flere 
klasser, der spænder fra windsurfing, kano, kajak, 
over turbåd til vandski, badering og vinger. Også pro-
fessionelle sportsfolk sætter pris på Storebælts vari-
erede vande.

Skal det hele gå i fisk, er Kerteminde et attraktivt om-
råde, kendt for den gode vandkvalitet, indsatsen for 
havørredfiskeri, fiskekonkurrencer og de mange fiske-
pladser.  Også de mindre fiskerlejer – Bregnør, Kors-
havn, Munkebo og Boels Bro giver masser af mulighe-
der for liv på vandet.

Kerteminde lystbådehavn - Marinaen - hører til en af 
landets største og allerbedste med plads til 700 fri-
tidssejlere. Hvert år afholdes nogle af Nordens største 
sejlsport-events, hvor publikum inviteres med helt tæt 
på og kan deltage i forskellige aktiviteter på havnen.

Se mere på: www.seatrout.dk
 www.fishguide.dk
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I hele Kerteminde Kommune er  der plads til små og 
store, unge og ældre. Indendørs svømmehal med for-
skellige aktiviteter, et attraktivt havcenter, der både 
rummer en af Fyns største attraktioner, og som sam-
tidigt er forskningsinstitut. Fjord & Bælt har åbent det 
meste af året, og kalenderen er fyldt med aktiviteter 
for en bred målgruppe.  Her kan du opleve dyrelivet 
under havoverfladen helt tæt på. Se med, når der hver 
dag trænes og fodres marsvin og sæler.  

Tag på sejltur med guide eller en hyggelig lystfisker-
tur for både voksne og børn. Også årets havnefest 
i august byder på begivenheder for hele familien - 
shows, konkurrencer og selvfølgelig alt godt til ganen. 
Kort sagt: der er rige muligheder for oplevelser og 
stemning omkring havnebassinet. 

Borgerne i Kerteminde Kommune er aktive i og om-
kring det farvand, der omkranser kommunen.

Med et hav af fritidsforeninger er der rig mulighed for 
aktiviteter indenfor vandsport. Omkring fjordene bliver 
der hvert år i september afholdt Fjordens Dag,  som er 
en aktivitetsdag,  der  tiltrækker tusinde af besøgende.  
På Fjordens dag vises de mange muligheder, der er 
for at bruge naturområderne til sport, leg, fiskeri, ud-
flugter, fritidsliv, kulturoplevelser og meget mere.  

I Kerteminde er vi tæt på naturen og hinanden.

Se mere på: www.fjord-baelt.dk 
 www.kertemindehavnefest.dk
 www.fjordensdag.dk 

Oplev vandets magi 
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Degnehøjvej 14
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 17 28
post@klokkers.dk
www.klokkers.dk 

50 år med alt i tømrer-, snedker-, låse- og glasarbejde 

Arbejdet udføres i fag-, hoved- og totalentrepriser 

Kunst, kirsebær og kræmmermarked

Kulturen blomstrer i Kerteminde – og har gjort det i 
århundreder. Mere end 80 kunstnere er bosat i Ker-
teminde og omegn, og især er det billedkunstnere og 
kunsthåndværkere, der vælger at bo her.

Malerne Johannes Larsen, Fritz Syberg og Sigurd 
Swane har sat deres spor på egnen. I dag er Johan-
nes Larsen Museet en attraktion, der er kendt langt ud 
over landets grænser.

Vikingemuseet i Ladby huser Danmarks eneste skibs-
grav fra Vikingetiden.

Bytoften i Langeskov er et levende vidnesbyrd, der 
rummer en kopi af Danmarks mest centralt beliggende 
vikingebebyggelse. I Gl. Munkebo Miniby kan du op-
leve 100 små huse, der er opført som nøjagtige kopier 
af huse fra den gamle Munkeby fiskerby fra før 1959.

Se mere på: www.kertemindemuseer.dk
 www.minibyen.dk 
 www.kertemindeevent.dk/kunst

Der afholdes årligt flere kunstevents, hvor de nuleven-
de kunstnere kan opleves i arbejdende værksteder, og 
gallerier kan ses på tætteste hold.

10

Kultur

http://www.klokkers.dk


100 blomstrende foreninger

Musik, revy og teater trives og har det godt i Kertemin-
de Kommune. Adskillige orkestre, kor og solister, såvel 
klassiske som rytmiske, har hjemsted i Kerteminde. Et 
rigt foreningsliv, med over 100 etablerede foreninger 
samler børn, unge og ældre til fælles, sunde interes-
ser. Gode faciliteter, idrætsanlæg og svømmehal er 
naturlige samlingspunkter, når der året igennem af-
holdes store events, musik- og sportsarrangementer.

Kirsebærfestival

Kirsebærrene har fået deres egen festival i Kertemin-
de. Tredje weekend i juli kan du opleve sommerstem-
ning og kulinariske oplevelser i den gamle bymidte. 
Det er søde kirsebær i trængsel.      
 
Se mere på: www.kirsebaerfestival.dk

Langeskov Kræmmermarked

Kræmmermarkedet i Langeskov er et af Danmarks 
største. Den tredje weekend i september strømmer 
folk i tusindtal til langvejs fra for at opleve den helt 
specielle markedsstemning.

Se mere på: www.langeskovkraemmermarked.dk 
 www.langeskovborgerforening.dk
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Amstrup & Baggesen Entreprise tilbyder nøglefærdige løsninger. Uanset om der er tale om total- eller hovedentrepriser. Og altid til aftalt pris og tid.
Lumbyvej 11, Indgang B, 5000 Odense C, Tlf. 66 16 13 20

www.amstrup-baggesen.dk

Erhvervslivet i udvikling

Kerteminde Kommune har mange virksomheder - og 
byder gerne endnu flere velkomne!  Ved motorvejsnet-
tet i Langeskov ligger mange produktionsvirksomhe-
der særdeles godt placeret. Det kommende InterCity-
tog-stop i Langeskov kommer til at betyde meget for 
pendlere og får stor betydning for infratrukturen både 
for virksomhederne og for kommunen som helhed.

I Munkebo, med den centrale beliggenhed ved Oden-
se Fjord, er der med Lindø Industripark fokus på den 
spændende udvikling inden for blandt andet off shore 
energi.

Turismen og oplevelsesindustrien har også tag i Ker-
teminde, hvor der på de mange herregårde og godser 
produceres friske råvarer.

Virksomhederne i hele kommunen arbejder sammen. 
Der findes en bred vifte af virksomhedstyper i kom-
munen. Detailvirksomheder i centre, fx Munkebo og 
Langeskov, og i Kerteminde i bymidten. Butikkerne er 
ofte medlem af en lokal handelsforening, som driver 
aktiviteter, markedsføring og andre spændende ak-
tiviteter for medlemmerne og til gavn for borgere og 
besøgende.
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Seværdigheder, spisesteder, overnatningssteder og 
mange andre turismerelaterede virksomheder findes 
i hele kommunen, fra syd og op til spidsen af Hinds-
holm. Turistvirksomhederne lukker ikke ned for vinte-
ren, men derimod laves der særlige arrangementer og 
sæsontilbud, som tiltrækker besøgende hele året.

I Kerteminde Erhvervsforening samarbejdes der med 
kommunen om rådgivning og vejledning til iværksæt-
tere, der arrangeres medlemsarrangementer og man 
har mulighed for at deltage i ledernetværk og mentor-
ordning. Det betyder, at små og store virksomheder 
får glæde af hinanden og får muligheder for at skabe 
tværgående samarbejder.

Der er erhvervsarealer til salg flere steder i kommune, 
hvor virksomheder kan etablere sig eller have udvidel-
sesmuligheder. Information om forhold af betydning 
for erhvervsvirksomheder kan, sammen med oplys-
ninger om erhvervsarealer og priser, ses på kommu-
nens hjemmeside.

I Kerteminde Kommune er der meget at byde på!

Se mere på: www.kertemindeerhvervsforening.dk
 www.kertemindecityforening.dk 
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Med bølgeskvulp i forhaven

Elsebeth og Jesper Bahne fandt drømmegrunden 
i Munkebo – og nyder nu livet i første parket med 
udsigt til vandet.

I oktober 2009 flyttede de ind i deres nyopførte hus. 
Parret havde forud haft mange overvejelser om, hvor 
de skulle bo, efter at huset på Nordfyn var blevet for 
stort. Begge drømte om at bo tæt ved vandet i en bo-
lig, som var både helårs- og sommerbolig.

Tæt ved alt – også familien
Efter at have ledt efter drømmegrunden på hele Fyn, 
fandt de den optimale grund til drømmehuset i Mun-
kebo. Blot 15 km fra Odense og 6 km til Kerteminde 
by. Også nærheden til børnebørnene spillede en stor 
rolle; og efter blot to ugers hurtig byggesagsbehand-
ling tog drømmehuset form.

Når Jesper bliver spurgt om, hvad årsagen er til, at de 
har valgt at bo her, så svarer han prompte og peger på 
den smukke udsigt:  
”Det kan du se derude. Det er så nemt og bekvemt 

at bo her og vi har fået så meget oven i posen ved 
at flytte her til. Vi er bare positivt overraskede” siger 
Jesper og fortsætter: 
”Der er ingen grund til at tage til Gl. Skagen – slet 
ikke, når vi har alt det her,” siger han og peger ud over 
grunden og det nye hus.

Og Elsebeth tilføjer: 
”Vi har lært mange mennesker at kende, og så nyder 
vi at bo tæt på alt - lige fra gode indkøbsmuligheder, et 
rigt foreningsliv, museer, svømmehal, bibliotek og se-
niorhøjskole. Vi nyder naturen og er også begejstrede 
over, at der kommer en golfbane. Og så indbyder de 
naturskønne seværdigheder til hyggelige udflugter – 
her er masser af muligheder for fordybelse og rige op-
levelser”, slutter Elsebeth.
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KUBSCH KUBSCH

Tilbage til livet – og arbejdslivet
– en velfungerende krop gir dig frihed til at leve livet – fuldt ud.

Få hjælp til fysiske og psykiske overbelastningslidelser hos

fysioterapeut, akupunktør og mindfulness-instruktør Helle Kubsch:

•  Individuel behandling, som giver hurtig smertelindring, velvære og ny energi.

•  Stresskurser – Mindfulness: Før, under og efter en sygemelding.

Når kun det bedste er godt nok!

Telefon: 23 43 39 30 |  Mail: helle@kubsch.dk  | Web: www.kubsch.dk

Bo naturskønt

I Kerteminde har du mulighed for at bo med udsigt til 
vandet – eller i nærheden af vandet. Kommunen har 
nye og særdeles velbeliggende byggegrunde til salg.

Se mere på kortlink.dk/8x5s 

Også i den eksisterende bebyggelse er der boliger at 
få - landejendomme, bondehuse, parcelhuse, byhuse, 
rækkehuse, ejerlejligheder, andelsboliger, lejeboliger, 
fritidshuse, ældrevenlige boliger m.v. De lokale ejen-
domsmæglere hjælper naturligvis gerne.

Livets gang
Kerteminde Kommune passer godt på sine borgere 
med tilbud til børn, unge og ældre. Hvad enten det 
drejer sig om pasning, skole- og fritidstilbud eller ple-
jebolig, er der muligheder for alle.

Kerteminde – tæt på det hele
I byerne Kerteminde, Langeskov og Munkebo har du 
alle steder fordele - Kerteminde med købstadsmiljø-
et, Langeskov med erhvervslivet og Munkebo tæt på 
Odense.

Velkommen til Kerteminde - tæt på det hele - midt i 
Danmark!

I byerne Kerteminde, Langeskov og Munkebo har du 
alle steder fordele - Kerteminde med købstadsmiljø-
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Nymarksskolen  
udskoling, om- og tilbygning

C & W arkitekter a/s
Medlem af danske arkitektvirksomheder

Revninge autovæRksted aps
Revninge Bygade 21, Kerteminde
Tlf. 65 32 16 95
www.revningeauto.dk

•   Reparation af alle bilmærker.  

(Speciale VW, Audi, Seat og Skoda.) 

•   Reparation af trafik- og forsikringsskader  

på vores skadecenter. 

•  Omsynsværksted. 

•  Salg af nye og brugte biler.

Kerteminde Jollehavn

16

http://www.triers-ts.dk
http://www.revningeauto.dk
http://www.leget�jsmekanikeren.dk
http://www.cw-arkitekter.dk


VVS Ekspressen ApS
Aut. VVS-installatør

VVS-anlæg  •  Blik  •  Solvarme 
Jordvarme  •  Stokeranlæg  •  Naturvarme 

Badeværelser  •  Tagarbejde

6332 6061
www.vvsekspressen.dk

Alt i tømrer- og snedkerarbejde
• Oliering og slibning af trægulve. Slibning af betongulve
• Udskiftning og omlægning af låse og sikring af døre og vinduer
• Fugning af alle slags
• Montering af køkken. bad og garderobe
• Medlem af Håndværksrådet

Birkebjergvænget 22 • 5380 Dalby • Tlf. 40 37 28 12

Tømrermester Niels Lorentsen

SKS Ortodontiteknik ApS
Sdr. Fasanvej 49
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 11 30 05

S
K
S

Svensson, Edvin
Sibiriensvej 256, 5300 Kerteminde ............65 32 16 90

EDVIN SVENSSON
Murermester - aut. Kloakmester

Biltlf. 40 28 16 90
Tlf. 65 32 16 90
Fax 65 32 32 90

HEJTEX
Din lokale 
leverandør af:
− arbejdstøj 
− profiltøj  
− sikkerhedsudstyr 
− værktøj

Kohaven 16
5300 Kerteminde
Tlf.: 65 32 53 23
info@hejtex.dk
www.hejtex.dk

Vi udfører:
El-installation i boliger, sommerhuse 
og landbrug. Pds, antenne og tlf.- 
installationer

Medlem af:
• Tekniq's garantiordning 
• SKS certificeret

E-mail:  
claus.thygesen@firma.tele.dk
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TopTag A/S
Volderslevvej 150 A
5260 Odense S
Tlf. 23 36 24 27
E-mail: nek@toptag-as.dk 

Vi har stor og årelang erfa-
ring med udførelse af tag-
dækningsopgaver. Vi garan-
terer, at arbejdet udføres på 
et højt fagligt niveau af kvali-
ficerede og veluddannede 
tagdækkere. Vores erfaringer 
omfatter blandt andet en lang 
række sager med eksem-
pelvis udførelse af lavhæld-
ningstage (f lade tage) og 
listedækninger.

 

Rynkeby Friskole:
– et godt sted at være elev
– et godt sted at være lærer
– et godt sted at være forældre
 
Værdier der afspejler sig i hverdagen er
nærvær, glæde og plads til forskellighed.
 

Klasser på tværs fra 0–9. kl. 
Folkeskolens afgangsprøve.
 
Oplevelser ud af huset.  
Alle kl. er på lejrskole hvert år. 
Fælles afslutningstur med 2  
overnatninger hver juni.

Kirkevej 5
5350 Rynkeby
Tlf. 65 39 15 05/65 39 17 07
www.rynkeby-friskole.dk 

Lille, hyggelig og rummelig friskole,  
                                                 hvor alle kender alle
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kemi

filosofi

samfundsfaghistorie

it

naturvidenskab

fysik

latin

idræt

matematik

spansk

tysk

engelsk

dansk

biologi

fransk

italiensk

arabisk

billedkunst

dansk som andetsprog

design

kulturfag

geografi

se mere på www.vucfyn.dk

musik

psykologi

religion

pædagogik

russisk

ordblindeundervisning

læsning

kinesisk

innovation

latin

mediefag

oldtidskundskab

VUC FYN & FYNs HF- kursusVUC FYN & FYNs HF-& FYNs HF-&

BYG 

din egen uddannelse..
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Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Tlf.: 65 15 15 15
www.kerteminde.dk
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