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• Perfekt kropstilpasning grundet rigtige komfortzoner med skulder-, ryg og hoftezone.
• Bedste svedtransporterende egenskaber grundet de større luftkanaler og overfladestruktur som sørger for en god luftcirkulation.
• Særdeles velegnet til elelvationssenge og med 5 hårdheder at vælge imellem kan der vælges madras uafhængig af vægt eller størrelse.
• Nem at rengøre. LaPur Lyocell betræk af naturfibre m. 25% højere åndbarhed end bomuld. Kemikaliefrit, blødt og modstandsdygtigt overfor microorganismer.
• Du kan vælge LaPur madras i to højder på 15 cm og 20 cm. Fra kr. 3.998.-
• Leveres i følgende størrelser: Bredde 70-80-85-90-100-120-140 cm. Længde: 190-200-210-220 cm.

14.999,-
SPAR 3.512,-

LaPur Madras:
Helstøbt madras med høj vægtfylde, stabilitet og lang
holdbarhed. Støbt med luftkanaler og en overflade-
struktur der sørger for god fugtighedstransport.

LaPur Elevation:
2 motors elevationssystem m. fjernbetjening.
Lydsvag og jævn drift. Sengerammen leveres i eg, bøg,
brunbejdset samt hvid- eller sort lakeret.

LaPur Lyocell betræk:
Naturfibre m. 25% højere ånd-
barhed end bomuld. Kemikalie-
frit, blød og modstandsdygtigt
overfor microorganismer.

Der findes en LaPur madras til enhver krop

LaPur®
LaPur elevationsseng med
unikke egenskaber i madrassen.
Leveres i bredderne 140 – 160 – 180
og 200 cm. Længder på 190 – 200 og 210 cm.
Komplet som foto. Nu Kun kr. 14.999,- SPAR 3512,-

Søndags-
åbent
d. 2. okt.
kl. 10-15
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Ugen der kommer
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Oplysninger om arrange-
menter, der ønskesmed på
listen, kanmailes til
Kerteminde Ugeavis på:

redaktion@kua.fyens.dk

Onsdag den 28.
Kulturelt
9-11:MunkeboMiniby, Bakkely 50,
Munkebo.
9-16:Udstilling afHaukurVig-
gosson, Hans TausenCentret,
Birkende.
10-16: Farvergården, Langegade
8, Kerteminde.
10-16:Johannes LarsenMuseet,
Kerteminde.
10-16:Vikingemuseet, Ladby.
10-18:LangeskovBibliotek.
11-17:Galleri Ulriksholm, Kølstrup.
13-18:MunkeboBibliotek.
19.30:KoncertmedErik Grip og
Henrik Gunde, Rynkeby kirke.

Aktivt
6.30-12:Svømmehallen iMun-
kebo Idrætscenter.
13.30:Seniorfolkedans, Hans Tau-
senCentret, Birkende.
14:Krolf, Hindsholmskolens
Idrætsanlæg,Ældre Sagen.
15-17:EDBpåSkolen vedNoret,
Toften,Munkebo,Ældre Sagen.
16-20:Bowlingcentret iMunkebo
Idrætscenter.
17:Løb for begynder og øvede,
start: KertemindeHallerne, arr.
KertemindeMotionsKlub.

Møder
10-11.30:Onsdagscafé:Marianne
Horn fortæller omhjælpearbejdet
i Zimbabwe, ”Dengamle Skole” i
Marslev.
19:Hjertecafé omkvindehjerter
medAnnSivebæk, DengamleBy-
rådssal, KertemindeBibliotek.

Film
19.30:Super8, KertemindeKino.

Diverse
10-15:Bådebyggeri på pladsen
vedVikingemuseet Ladby.
17-18:Advokatvagten, Langeskov
Bibliotek.
19:Banko i Ellinge Forsamlings-
hus.

Torsdag den 29.
Kulturelt
9-11:MunkeboMiniby, Bakkely 50,
Munkebo.
9-16:Udstilling afHaukurVig-
gosson, Hans TausenCentret,
Birkende.
10-14:MunkeboBibliotek.
10-16: Farvergården, Langegade
8, Kerteminde.
10-16:Vikingemuseet, Ladby.
10-16:Johannes LarsenMuseet,
Kerteminde.
10-17:KertemindeBibliotek.
11-17:Galleri Ulriksholm, Kølstrup.
12-17:Udstillingen: Læder, vævog
strik, VærkstedsGalleriet, Hyrde-
vej 11, Kerteminde.
15-19:Galleri PrimeArt, Ladby.
19:Kirkekoncert i Kerteminde
Sognekirke.
19:Ungdomsgudstjenestemeden
band fra Strandgården,Munkebo
Kirke.

Aktivt
8.30-13.30:Åbne værksteder for
seniorer, Sortekilde, Gedskovvej 2,
Kerteminde.
10-12:Stolemotion, Kulturhuset,
Munkebo.
10:Motionsture,mødested:
Strandvejen 10, Kerteminde,Mun-
kebo Fodslaw.
10-12:Datastuen, Hans Tausen
Centret, Birkende.
14:Krolf, Markedspladsen, Lange-
skov,Ældre Sagen.
15-17:EDBpåSkolen vedNoret,
Toften,Munkebo,Ældre Sagen.
16-20:Bowlingcentret iMunkebo
Idrætscenter.
19-21:Svømmehallen, kun bane-
svømning,Munkebo Idrætscenter.

Møder
15.15-17:CaféBlæksprutten,
SundhedensCenter,Munkebo.
19-21:Medlemsaften påVikinge-
museet Ladby.

Film
19: Filmcafémedfilmender giver
indblik i en drankers liv, ”Den
gamle skole” iMarslev.
19.30:Headhunterne, Kerteminde
Kino.

Diverse
19:Banko i Birkende Forsamlings-
hus.
19:Præmie Ligeud,MarslevG.I.F.
klubhuset, Kirkevænget.

Fredag den 30.
Kulturelt
10-14:KertemindeBibliotek.
10-14:LangeskovBibliotek.
10-16: Farvergården, Langegade
8, Kerteminde.
10-16:Vikingemuseet, Ladby.
10-16:Johannes LarsenMuseet,
Kerteminde.
11-17:Galleri Ulriksholm, Kølstrup.
12-17:Udstillingen: Læder, vævog
strik, VærkstedsGalleriet, Hyrde-
vej 11, Kerteminde.
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AGEDRUP:Han var sund-
hedsminister i regeringen Poul
NyrupRasmussen (4).

Sidste sommer sagdehan far-
vel til stillingensomdirektør for
kræftensBekæmpelseefter10år
på posten. I dag er Arne Rolig-
hed stadig en ivrig debattør, når
det handler om vores sundhed,
og det er også i den egenskab,

at han i den kommendeuge går
påpodiet iAgedrupSognegård.

Underoverskriften ”Et sundt
livhele livet”belyserhanenræk-
ke spørgsmål: Hvad er et sundt
liv, og hvem fastlægger det? Er
det alene det enkelte menne-
skes ansvar at drage omsorg for
det sunde liv? Har vi ret til at
gå i hundene? Kan fællesskabet

lade den enkelte i stikken? Må
den enkelte tåle, at fællesskabet
blander sig?

Sundhed er en forudsætning
for et godt liv, men sundhed
er ikke bare fravær af sygdom:
sundhed er et andet ord for livs-
kvalitet og det gode liv, lyder
"loso"en.

Foredraget krydres med ek-

sempler om røg, kost, sol, alko-
hol og motion og meget andet,
ligesom publikum får lejlighed
til at stille spørgsmål.

Arrangementet, der er sæso-
nens første sogneaften, "nder
sted på tirsdag den 4. oktober
klokken 19.30.Der er gratis
adgang, og alle er velkomne.

Arne Rolighed fortæller
i sognegården

★ Arne Rolighed er tidligere socialdemokratisk sundhedsminister og i knap 10 år var han direktør i Kræftens Bekæmpelse. I den kommende uge læg-
ger han vejen forbi Agedrup Sognegård. Foto: Anders Brohus

KERTEMINDE:For første
gang afholdesmaratonløb i
Kerteminde.Det sker i den
kommendeweekend, hvor der
begge dage løbes en distance
på 42,2 kilometer. Der er også
halvmaraton begge dage.

Løbeteret”Cannonball” løb,
somer et løb uden formaliteter.
Det vil sige, at der er ingen op-
stilling af målområde - i stedet
mødes alle løbere på aftalt start-

stedog løberenkeltvisogpåeget
ansvar. Når løberne kommer i
mål, skriver de selv deres løbs-
tid ind på deltagerlisten. Der er
normalt ingen forplejning til et
Cannonball løb,menher serve-
res alligevel alt, hvad der skal til
for at løbe så langt et løb: vand,
saft, cola, kakaomælk, frugt og
vingummimedmere.

Ruten, der gennemløbes, er
på ca 11,1 km og der skal løbes

tre runder samt enepilogpå9,2
kilometer.

Bland demest aktive
Løbet arrangeres af Leif Skin-
nerup, der er en af landets mest
aktivemaratonløberemed over
240 løb bag sig. Det bringer
hammedideneksklusive”Klub
100 Marathon Danmark”, der
tæller cirka 60medlemmer.

- Cannonball løb er en god

måde at træne på under virke-
lige løbsbetingelser, ellerafprøve
sig selv pådistancenuden at det
skal koste en formue. På lands-
planerdernokåret rundtet sted
mellem75og100afdennetype
løb.De"nderstedåret rundt,og
dermed er det en oplagt mulig-
hed for løberne for at prøve sig
selv af, inden de melder sig til
et af de ”store” løb”, siger Leif
Skinnerup.

Dobbeltmaraton iKerteminde


