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Kerteminde
Oplev en lille
bid af Syrien
Kerteminde: I dag lørdag trop-

per en halv snes flygtninge
fra Syrien op på Nordre Kirkerist i Kerteminde for at fortælle om situationen i hjemlandet.
Arrangementet skal sætte
fokus på de lande, hvor børn
og voksne lever under kummerlige forhold og opfordre til donationer til Dansk
Flygtningehjælps landsindsamling, der foregår søndag
den 11. november.
De kurdiske flygtninge disker op med lidt lækkert efter syriske opskrifter, og man
kan betale, som man lyster.
Pengene går ubeskåret til
landsindsamlingen.

Det sker
I dag

Kulturelt

10-13: Munkebo Bibliotek,
udstilling af Kathrine H.
Sørensen.
10-17: Fjord&Bælt, Kerteminde.
11-16: Johannes Larsen
Museet, særudst. Tågen Letter,
Kerteminde.
11-17: Rundvisning på
Ulriksholm Slot, Kølstrup.
12-16: Vikingemuseet,
særudst. Holdbart Design,
Ladby.
14-16: Koncert med Swingstyrke 5, Munkebo Kulturhus.
14-16: Fernisering på
udstilling Bestiarium af
Henriette Lorentz og Ginette
Wien, Toldboden, Kerteminde.

aktivt

8-14: Svømmehallen i MIC.
8-15: Bowlingcentret
i Munkebo Idrætscenter.
13.30: Motionsture, start ved
Martofte Gamle Skole,
arr.: Munkebo Fodslaw.

Film

Tre tyverier
fra varevogne

15: Marco Macaco, Kerteminde
Kino.
19.30: You and Me Forever,
Kerteminde Kino.

Munkebo/Langeskov: Hele tre

diverse

gange tyverier fra varebiler
blev torsdag meldt til politiet.
På Bakkegårdsvej i Munkebo blev en Fiat Ducato
brudt op ved at vride låsene
ud. Bore-, slag- og skruemaskiner blev stjålet sammen
med andet værktøj, måleudstyr mv.
På Mølkæret i samme by
blev bagdøren til en Peugeot
Boxer brudt op, og diverse elværktøj forsvandt.
I Langeskov på Enebærvej
gjaldt det en VW Transporter. Venstre bagrude i to-delt
dør blev knust, så tyven kunne lukke døren op indefra.
Tyvegodset kendes ikke.

Bil brød i brand
i garagen
Munkebo: I går torsdag brød
en bil i brand, idet ejeren forsøgte at starte den.
Den ældre Saab stod parkeret i garage på Strandlystvej i Munkebo. Ejeren havde
netop fyldt benzin på. Branden, der opstod i motorrummet, udviklede sig derefter
hurtigt og medførte skader
på både garagen og huset.
Ulykken skete lidt over
klokken 10, og undersøgelser
af branden er sat i gang.

13: Banko i Aktivhuset, Vestergade, Kerteminde, Pensionistforening.

I morgen
Kulturelt

10: Allehelgensdag - højmesse
i Drigstrup Kirke.
10-17: Fjord&Bælt,
Kerteminde.
11-16: Johannes Larsen
Museet, særudst. Tågen Letter,
Kerteminde.
11-17: Rundvisning på
Ulriksholm Slot, Kølstrup.
12-16: Vikingemuseet, særudst. Holdbart Design, Ladby.
14: Fernisering på kunst
udstilling, Galleri Ulriksholm,
Kølstrup.
19.30: Alle Helgen med solofløjtenist Rune Most, Munkebo
Kirke.
19.30: Allehelgensdag med
kirkens kor i Kerteminde Kirke.

Møder

8-14: Svømmehallen i MIC.
8-15: Bowlingcentret
i Munkebo Idrætscenter.

Film

15: Marco Macaco, Kerteminde
Kino.
19.30: You and Me Forever,
Kerteminde Kino.

diverse

14 og 19: Lions Kæmpe
Bankospil, festsalen på
Kerteminde Skole.

IndBrud I LangeSKOv

Langeskov: En privat villa på
Enebærvej i Langeskov blev
bestjålet mellem mandag
morgen og torsdag aften.
Tyven brød ind gennem
et kældervindue og slap af
sted med et 42 tommer Sony
fladskærms-tv, smykker og
kontanter.

Fåditarrangement
pådetsker-listen
Tlf: 65 32 19 45
kerteminde@fyens.dk
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derskal
hældes
millioner
imosen

■ I de kommende år
skal der fældes skov
og ryddes op, så den
unikke natur i Urup
Dam genoprettes
nordøstfyn: Nattergalen syn-

ger, den spidssnudede frø
kvækker, og små gule orkideer lyser op i græsset. Om sommeren er der store naturoplevelser at finde i Urup Dam.
Urup Dam, der ligger
bredt ud mellem Langeskov
og Rynkeby er en sjældent
værdifuld naturperle. Den er
hjemsted for blandt andet for
den sjældne lille orkide mygblomst, stor vandsalamander og spidssnudet frø og en
hel del andre planter og dyr,
der tidligere var almindelige i
Danmark.
For at sikre, at de truede
dyre- og plantearter også i
fremtiden kan trives i Urup
Dam, går kommunen og Naturstyrelsen til næste år i gang
med et stort projekt, der skal
genoprette naturen.
Naturgenopretningen
kommer til at koste millioner
af kroner, men Kerteminde
Kommune slipper med en
regning på ca. 100.000 kroner
om året i de seks år, projektet
kommer til at vare. Resten
betales af EU, Naturstyrelsen
og flere fonde.
eu-krav
Naturområdet er udpeget som et såkaldt Natura
2000-område, hvilket betyder, at kommunen over for
EU er særligt forpligtet til at
forbedre og passe på naturen
i området.
Samtidig har Naturstyrelsen i vandplanen for Odense
Fjord stillet krav om at der
skal fjernes kvælstof. Kerteminde yder bl.a. sit bidrag
til at forbedre vandmiljøet
i Odense Fjord ved at etablere 2 vådområder ved Urup
Dam-området, som afvandes
af Geels Å.

- Vi slår nu to fluer med et
smæk ved at etablere et nyt
stort vådområde i udkanten
af Urup Dam, fortæller kommunens biolog Matin Køhl
Søholm.
- Sådan et vådområde vil
blive en rigtig god beskyttelsesbræmme for Urup Mose,
og samtidig vil det fjerne noget af det kvælstof, som Geels
Å nu fører med ud i Odense
Fjord, og så går det hele op i
en højere enhed.
Naturerhvervsstyrelsen
har allerede købt de to marker langs med Brabækvej, der
nu bliver taget ud af produktion og i stedet skal blive til
eng og mose.
Kommunale moselodder
Med i købet fik styrelsen to
mindre lodder af Urup Dam
- i alt to hektar, som den har
solgt videre til Kerteminde
Kommune, der nu for første
gang ejer en bid af det unikke
naturområde.
Inde i Urup Dam skal Kerteminde Kommune i løbet
af de kommende år først og
fremmest rydde skov og buskads.
- Vi skal genskabe 15-20
hektar rigkær, det vil sige
kalkholdige moser med lav
vegetation, for det er der, alle
de sjældne dyre- og plantearter trives, forklarer Martin
Køhl Søholm.
- Og nok så vigtigt skal vi
have fundet de rigtige steder
at gøre det. Det vil sige områder, der kan indhegnes, så vi
kan sætte køer til at afgræsse
området, for ellers er arbejdet
spildt. Noget af det krat, vi nu
skal til at rydde, blev også ryddet af amtet for seks-syv år siden, og det er for længst groet
til igen.

Af HelleNordström
Foto: NilsMogensenSvalebøg
heno@fyens.dk, nmo@fyens.dk

Biolog Martin Køhl Søholm er kommunens mand i mosen. Det
er ham, der står for den kommende genopretningen af 15-20
hektar rigkær, som det han står i her. I baggrunden ses noget af
den skov, der skal ryddes.

Den lille, gule mygblomst er meget sjælden, men stortrives
i Urup Dam - det skal den helst blive ved med.

Den undselige mygblomst
Urup Dams absolutte topscorer,
når det gælder sjældenhed, er
mygblomsten.
Det er en undselig lille orkide
med gule blomster. Planten
bliver ikke højere end 20 centimeter.
Fordi den er så lav, skal der ikke
ret meget til, før andre vækster
fortrænger den.
Tidligere var den udbredt i 10
forskellige moser på Fyn. Nu
har den kun to fynske adresser:
Urup Mose og Helnæs Made.
Også i resten af landet er mygblomsten kraftigt på retur, så
siden 1997 har den været på den
nationale rødliste over arter, der

er meget sjældne og/eller er i
fare for at forsvinde.
Stor vandsalamander, der er en
op til 16 centimeter land padde,
er optaget på den danske gulliste - en liste over dyr og panter,
der er i tilbagegang, og dermed
arter, der skal tages særlige
hensyn til.
Spidssnudet frø er ligeledes at
finde på gullisten, fordi den gennem de sidste tyve år er gået
betydeligt tilbage i antal.
Både stor salamander og spidssnudet frø er desuden omfattet
af Bern-konventionen, der har
til formål at beskytte vilde dyr
og planter i hele Europa.
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➤Det er nu

Julen er begyndt
i Vesterhus
Hvem: Marianne Boeriths
Hvad: Julemarked
Hvor: Vesterhus
Hvornår: Torsdag til
søndag i november og
december
■ Det er fire måneder siden, du
åbnede Vesterhus. Hvordan er
det gået?

- Altså, det begyndte ret godt
i sommerperioden, hvor der
var rigtig mange mennesker
- både lokale og turister. Lige
nu er det gået lidt ned igen.
Vi er 10 stande, men jeg håber, vi kan nå op på det dobbelte - der er plads til 28.

■ Hvordan har det været at
komme i gang?

Der har selvfølgelig været en
del, der skulle laves, men det
har været godt - jeg er glad.
Det er et spændende og stort
projekt, jeg har kastet mig ud
i, men jeg er overbevist om,
at det lykkes.

■ Nu holder du julemarked

i Vesterhus - hvad indebærer
det?

- Der sker blandt andet det,
at vi også holder åbnet om
søndagen - det har vi ellers
ikke. Og så kommer det forhåbentlig en masse stande, så
folk har mulighed for at finde
de gode og specielle julegaver.

■ Hvad er dine forventninger
til julemarkedet?

Forventingen er, at julen kan
være med til at ”kickstarte”
Vesterhus igen, ligesom sommeren var god til at få os i

Geels Å er blevet overbevokset med den invasive vandplante vandpest, der gror så tæt, at det
sætter gennemstrømningen betydeligt ned - og den er svær at bekæmpe.

Geels Å har fået pest
Biolog Martin
Køhl Søholms handleplan
for, hvordan Kerteminde
Kommune konkret skal opfylde kravene i Natura 2000
og vandplanen, er endnu ikke
endeligt godkendt - det sker
efter planen til december. Alligevel er han allerede godt i
gang med at udføre den.
- Vi kender jo opgaven, så
det er ingen skade til at være
på forkant, forklarer han.
Nordøstfyn:

Men siden formuleringen
af handleplanen er han stødt
på et helt nyt problem: Der er
for meget vand i Urup Dam.
Moseområderne er blevet
så våde, at køerne ikke kan
komme ud og gumle i nogle
af de områder, de skal passe.
- Vandstanden er tydeligt
steget de sidste par år.
De senere års voldsomme
regnvejr kan have sin del af
skylden, men hovedskurken

hedder vandpest.
- Geels Å er på visse strækninger ved mosen hårdt angrebet af den invasive plante.
Den vokser så tæt, at vandet
ikke kan strømme frit, og så
ophober det sig i bl.a. Urup
Dam, forklarer han.
Løsningen hedder at slå
grøde - og det skal ske væsentligt oftere end den ene
gang om året, der er normalen. (ström)

■ Marianne Boeriths og Susanne Kofoed er ved at gøre klar til
julemarked i Vesterhus. Foto. Tim K. Jensen
gang. Sommeren var virkelig,
virkelig god. Hvis bare halvdelen af dem, der var her i
sommers, kom jævnligt, ville
det være helt perfekt. Og jeg
kan se, at der er flere, der har
meldt sig til med en stand.
Nogle allerede fra november,
men de fleste kommer nok
først i december.

■ Hvorfor døbte du i øvrigt

huset Vesterhus og ikke Andresens Gård.

Det er der flere årsager til.
Jeg har altid drømt om at få
et hus, der hed Vesterhus. Jeg
bor selv i Vestergade, men
synes det var et lidt voldsomt
navn til mit eget hus. Men
navnet har jeg altid godt kunne lide. Så havde jeg også en
forventing om, at kunderne
hovedsageligt ville komme

fra Vestergade, men det viser
sig nu, at de kommer lige så
meget fra Langegade. Sidst
men ikke mindst så er Andresens Gård hele gården, huset
ligger i, og derfor mente jeg
ikke, jeg alene kunne tage det
navn.

■ Hvad er konceptet for huset?
Ideen er, at man som sælger
lejer en stand herinde, og så
forligter man sig til at være
her i halvdelen af åbningstiden. Så man skal ikke være
her hele tiden - når man ikke
er her, så er det de andre ejere af standene, der sælger tingene for en.

Af KlausKnakkergaard
klkn@fyens.dk

Nye kolleger er velkomne
■ Susanne Kofoed er
en af de 10 sælgere,
der har stand i Vesterhus. Hun ønsker sig
flere kolleger
Kerteminde: Foreløbig 10 for-

skellige stande fordelt på tre
etager. Det er meget at holde
styr på for en enkelt sælger.
Blandt andet derfor ønsker
den odenseanske smykkehåndværkere Susanne Kof sig
flere kolleger i Vesterhus.
- Hvis der ikke er nogen
kunder, så er det rart, hvis der
alligevel er nogen at snakke

med. Og hvis der er rigtig
mange kunder, så suser vi jo
op og ned mellem etagerne,
fordi vi jo også sælger de andres varer. Så jo, nye kolleger
er meget velkomne, fortæller
hun.
Susanne Kofoed har været
med i Vesterhus helt fra begyndelsen.
Hun har en stand i husets
stueetage, men passer som
nævnt også huset tre øvrige
etager, hvis hun er den eneste
sælger.
- Det er en god måde at
gøre det på. Nu har jeg butikker forskellige steder i landet,
og jeg kan ikke være alle ste-

der på én gang - så den her
ordning er super god. Og det
ville være endnu bedre, hvis vi
var lidt flere, siger hun.
Af KlausKnakkergaard
klkn@fyens.dk

Få hjælp til vægttab
”Juletilbud” uge 45-48
4 mdr. for KUN 999.Hver mandag og
tirsdag på hold

Frydenlundsvej 4
5550 Langeskov
Se mere på
www.centerforvægttab.dk

