Sjove oplevelser

·

Sved på panden

·

Minder for livet
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for alle!
Kan du lave det vildeste
hovedspring, er du hurtig
med en ketsjer i hånden,
eller vil du helst bare sidde
og nyde en god kop kaffe?

I Kerteminde Kommune
tilbyder vi aktiviteter for alle!
Vi har faciliteterne til at skabe sjove oplevelser
og minder for livet. I vores tre idrætscentre
fordelt rundt i kommunen er der fokus på krop,
sundhed, bevægelse og nærvær. Centrenes
faciliteter spænder fra svømmehal og bowlingcenter til indendørshaller og selskabslokaler.
Idrætscentrene danner samtidig rammerne
for det stærke foreningsliv, der er i kommunen,
hvor der er masser af muligheder for at blive en
del af et fællesskab.
Vi glæder os til at byde dig indenfor!

Kerteminde Sport & Fritid er en
decentral enhed under Kultur, Fritid
og Faciliteter i Kerteminde Kommune.

Vores filosofi her på skolen er klar – og
vi lever og arbejder efter den dagligt
Kertemindeegnens Friskole bygger på de frie
skoletanker, og skolens holdninger og værdier
er skabt af forældre gennem 150 år.
Vil du vide mere,
så ring til skoleleder Marlene
på 6532 1262

Revninge Bygade 55 · 5300 Kerteminde
Telefon: 65 32 12 62 · E-mail: kontor@kertfri.dk

www.kertfri.dk

Munkebo Idrætscenter
I Munkebo er der rig mulighed for både at få pulsen op for at nyde en god frokost. Idrætscenteret
har nemlig alt samlet under ét tag og byder både
på egen svømmehal med børnebassin og sauna,
bowlingcenter med seks baner, fitnesscenter
med moderne udstyr og maskiner og egen café.
Derudover har centeret en idrætshal med tilskuerpladser og tre selskabslokaler med plads til op
til 100 personer.
Munkebo Idrætscenter er med sine mange muligheder et særdeles attraktivt sted for lokale såvel som beboere på resten af Fyn samt turister.

VELKOMMEN HJEM!
Vi har masser af gode boliger – til en
fornuftig husleje – med skøn og rolig
beliggenhed rundt om i Kerteminde by.
Prøv evt. vores bofællesskab ved det gamle
Sortekilde med udsigt til Nordstranden eller
vores lejligheder i Mellemleddet tæt på centrum.
Mere info: www.fabbo.dk

HAVE A FAB DAY

Munkebo Multipark
Lige ved siden af Munkebo Idrætscenter ligger den store udendørs aktivitetspark Munkebo Multipark. Multiparken rummer et bredt udvalg af aktiviteter for både store og små, og der er plads til alle uanset fysisk form.
Parken er åben året rundt, og her finder du bl.a.:
•

Skaterbane

•

Discgolfbane

•

Multibane med blødt underlag

•

Petanquebaner

•

Trampoliner

•

Bålområde

•

Basketkurve

•

Stort legepladsområde

•

Beachvolley-håndboldbane

Vi løfter din service
www.totaltruck.dk

Salg, service og udlejning
Nye og brugte gaffeltrucks
Vi står altid klar med et skræddersyet tilbud
Tlf. 70 27 99 88 / totaltruck@totaltruck.dk
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Det er også muligt at få farve i kinderne og varme i kroppen, hvis man er i Langeskov eller Kerteminde. De to byer
byder nemlig begge på gode hal- og idrætsfaciliteter.
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Begge steder har et rigt, lokalforankret foreningsliv med
klassiske idrætsgrene som håndbold, fodbold og badminton på holdplanen, men det er også muligt at gå til
karate, petanque eller skumtennis.
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Professionelt
malerarbejde
til både private
og erhverv!

www.vimalerfyn.dk
www.vimalerfyn.dk

El-installationer • Data-installationer
Hvidevareservice

ApS
Michael Janus · Stationsvej 1 · Dræby · 5330 Munkebo
Telefon 65 97 48 30 · Mobil 20 71 48 30

www.draebyel.dk

Vi glæder os
til at se dig!

Munkebo
Mosevangen 2
5330 Munkebo

Langeskov
Børmosevej 3
5550 Langeskov

Kerteminde Sport & Fritid

Kerteminde

Tlf.: 6515 1600
Mail: sport@kerteminde.dk

Enggade 19
5300 Kerteminde

Web: kertemindesport.dk

6615 6115
Specialist i ventilation af høj kvalitet
• Komfortventilation

• Laboratoriumventilation

• Procesventilation

• Renrumsventilation

• Indrustriventilation

• Montage

• Tandklinikventilation

• Ventilationsmateriale

Erfaring
siden

1977
Vort mål er
at levere en høj
kvalitet til en
konkurrencedygtig pris
til aftalt tid

Læs mere på:

www.hj-ventilation.dk
eller kontakt os på:

info@hj-ventilation.dk

www.hj-ventilation.dk

• xxxx • www.jsdanmark.dk

HJ Ventilation Service A/S

