
Sensommer tilbud på Carlsberg Camping.
Kom med din campingvogn efter den 12/08-13 og lad den stå 

resten af sæsonen, betal kun for de dage I er her. Eller en efter-

sæson til kr. 1900 inkl. 2 pers. + el pr. måler.

Oplev det romantiske Sydfyn og få nogle dejlige dage i en

luksushytte. Fra uge 33 har vi tilbud til 50+, bo i en luksushytte 

mandag-fredag for kr. 1600 inkl.. 2 personer og 2 el-cykler i en

dag. Uden cykler kr.1300, eller standardhytte for kun kr. 900.

Prøv en campingvogn for to dage inkl. 2 voksne fra kr. 500 

Campingvognen har fortelt med møbler og køleskab.

Tilbuddene skal reserve-

res på tlf.62225384 

Vi har 800 m2 multihal.

På ovenstående billede har patienten fået sine 4 fortænder erstattet
med protesetænder.

BEMÆRK! INTET

KONSULTATIONSHONORAR

p
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GARANTI:

Hvis du ikke er tilfreds med din nye protese
inden 3 mdr., får du pengene retur.

PRISGARANTI:

Hvis du kan få protesen billigere et andet
sted, laver jeg den til samme pris.

Hvis du er

pensionist

og har

medicinkort

kan du

få 85% af

prisen i til-

skud fra

kommunen

e protese

andet

Tandproteser

HOLST
KLINISK TANDTEKNIKER

SCT. NICOLAI GADE 4 · 5700 SVENDBORG · TLF. 62 21 11 44

ØSTERGADE 63 · 5900 RUDKØBING · TLF. 62 51 10 50
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TIRSDAG den 30. juli 201310

AF JETTE PURUP

De sad helt fremme på bænkene
og holdt vejret, mens dødshju-
let snurrede. Og de pegede og
råbte og gjorde deres yderste for
at hjælpe den klodsede klovn
Alando og hans kiksede ping-
vin Pingo.

Cirka 150 asylansøgere - langt
de fleste børn - klappede og gyste
og grinede sig  gennem Cirkus
Krone i torsdags.

Sød cirkusdirektør

Teltet stod på Ristinge Cam-
ping, publikum kom fra cirka
30 nationer og alle de lange-
landske asylcentre, og mens de
allermindste tog sig en lur i det
varme cirkustelt, fortalte cirkus-
direktør Irene Thierry levende
og mest på engelsk om det lille
familiecirkus og de skønne og
knalddygtige artister.

Klovnen snakkede kun dansk,
men det var helt ligegyldigt.
Dels indgik en del dyrelyde i
showet, dels forstår næsten alle
aylbørnene en god del dansk,
og endelig viste det sig endnu
engang, at cirkussprog er inter-
nationalt.

Asylansøgerne var inviteret

i cirkus med hjælp fra Støtte-
foreningen for Center Holme-
gaard, som havde skaffet 7.500
kr. til formålet fra Foreningen
Bedsteforældre for Asyl.

Cirkusmagi for
børn i alle farver

➜ ØP-gavebeviser kan købes ved at indbetale et beløb til Svend-
borg Sparekasse på konto 0860 - 3531150111. Eller til Nordea på
konto 5630 - 6277432712. Indbetalingen bedes mærket: ”Gave-
bevis ØP”.

➜ Mindstebeløbet er 500 kroner. Der er ingen overgrænse. Ved
indbetaling bedes navn og adresse oplyst.

➜ Indbetalernes navne offentliggøres i ØBOEN og Fyns Amts
Avis, men et ønske om anonymitet respekteres, hvis ØP-forenin-
gen får besked på kontakt@oerstedspavillonen.dk

Giv en gave til ØP

Selv om mange holder sommer-
ferie og har andet at tænke på,
er der fortsat nogle, der køber
gavebeviser til istandsættelse af
Ørstedspavillonen på havne-
fronten i Rudkøbing.

Indtil den 19. juli var der ind-
betalt 422.850 kr.

De seneste bidragydere:
� Birgit & Ib Rasmussen, Rud-

købing
� Stamkunder ”Hos Pille”,
Rudkøbing
� Ida S. Larsen, adresse ukendt
� Inge & Poul Erik Nielsen,
Rudkøbing
� Margit & Keld Thorsø Chri-
stiansen, Nr. Longelse
� Diana Jørgensen & Lars Ove
Larsen, Svendborg

ØP får fortsat gaver

■Wheel of Death - Dødshjulet  - er årets sensation i Cirkus Krone, og klapsalverne bragede løs gang på gang. FOTO: BIRGER VOGELIUS

■ Princess Juliet er asylansøger og fra Nigeria. Hun bor i Humble sammen med sine fem børn, som allesammen
var med i cirkus og nød det - Victoria på tre måneder tog sig dog en lile lur undervejs. De fire store, som alle går i
Humble Skole, er fra venstre Emmanuel (7 år), Tina (9), Victory (4) og Blessing (13).FOTO:  BIRGER VOGELIUS

■Den tumpede klovn Alando fik de
store grin frem. FOTO: BIRGER VOGELIUS

annonce@oeboen.dk


