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Få dit arrangement 
på det sker-listen

Send en mail til redaktionen:

assens@fyens.dk

Det  
sker
I dag
Kulturelt
10-16: Åbne værksteder, 
www.aabnevaerkstederas-
sens.dk.
13-17: Udstilling med Ulla Hvid 
og Lene Broe, Hørvævsmuse-
et på Krengerup, Glamsbjerg.
14-17: Fernisering af udstil-
ling med Zarko Radic, Galleri 
Sulegaarden, Assens.
19.30: Rundvisning i udstil-
lingen NEXT STOP, Willemoes-
gaarden, Assens.
21: Jules & Company, Tobaks-
gaarden, Assens.

AKtivt
9-12: Geologiens Dag - Natur-
vandring i Vissenbjergbak-
kerne, p-plads ved Terrariet, 
Vissenbjerg.

Film
15: Biler 3, Biografen Glams-
bjerg.
16: Biler 3, Assens Bio.
16.30: Biler 3 - 3D, Haarby Bio.
19.30: The Dark Tower, Assens 
Bio.
19.30: The Dark Tower, Bio-
grafen Glamsbjerg.
19.30: Aldrig mere i morgen, 
Haarby Bio.
19.30: The Dark Tower, Aarup 
Bio.

Bølgerne gik højt, da der for-
leden var borgermøde på 
Helnæs om Sønderborg For-
synings forslag om 20 til 44 
havvindmøller i et område 
mellem Als og Helnæs.

Nu opfordrer Assens Kom-
mune i et høringssvar i forof-
fentlighedshøringen, at de 
allerede planlagte miljøun-
dersøgelser følges op med 
yderligere undersøgelser af 
især to ting.

Miljømæssige påvirknin-
ger af Natura 2000-området 
ved Lillebælt, der rummer 
fuglebeskyttelse med i alt 
15 fuglearter. Natura 2000 er 
en EU-ordning, og havvind-
møllerne vil komme til at lig-
ge der. Miljømæssige påvirk-
ninger i form af støj ved Hel-
næs vil man også have kigget 
nærmere på.

Helnæs er et meget natur-
skønt område, der i kommu-
neplanen for 2017 er udpeget 

som stilleområde. Assens 
Kommune foreslår derfor, at 
der som led i forundersøgel-
sen laves en vurdering af støj-
påvirkningerne både ved de 
krav, som er i loven for vind-
stød på seks henholdsvis otte 
meter pr. sekund, men også 
ved udvalgte lavere vindha-
stigheder, samt at der vurde-
res på udbredelsen af lavfre-

kvent støj og vibrationer. 
Erhvervs- og Beskæftigel-

sesudvalget drøftede udka-
stet til høringssvaret på sit 
møde 11. september. Svaret 
skal endelig drøftes og god-
kendes i byrådet 27. septem-
ber. Assens Kommunes hø-
ringssvar er således indgivet 
under forudsætning af, at by-
rådet nikker ja til det.  /EXP

Fugle kan forpurre 
havvindmøller
assens Kommune vil have yderligere undersøgelser 
af miljøet i forbindelse med planerne for opstilling 
af 20-44 havvindmøller i Lillebælt.

LunDager: Det er en udstilling med den jugoslavisk fødte, 
nu tyske statsborger Zarko Radic, som man i den kom-
mende tid kan se i Galleri Sulegården. ”Zara” hedder ud-
stillingen, der betegnes som realisme og abstraktion i 
dialog.

Åbningsdatoerne er 16.september til 5. november. Fer-
nisering på åbningsdagen kl. 14–17.

Udstillingen er åben fredage, lørdage og søndage kl. 11-
17 eller efter aftale

Zarko Radic er uddannet ved Kunstakademierne i No-
wi Sad og Beograd. I 1964 flyttede han til Stuttgart i Tysk-
land, hvor han arbejdede som teatermaler sideløbende 
med sin egen udvikling som maler.

I dag bor og arbejder Zarko Radic i Bochum i midten af 
Ruhr-distriktet.

Han er i dag en international kendt kunstner med et 
omfattende cv og med talrige udstillinger bag sig.

Jeg mødte Zarko Radic i forbindelse med min udstil-
ling i Bochumer Kulturrat i 1997, og vi er siden blevet go-
de venner og har jævnlig kontakt, fortæller Carl Henning 
Aarsø fra Galleri Sulelgården.

Han besøgte for få år siden igen Zarlko Radic.  /EXP

realisme og abstraktion

MagtenbøLLe: En tur mellem vinstokkene er åben for alle, 
når Magtenbølle Vingård inviterer indenfor på bedriften, 
lørdag 16. september. Publikum får lejlighed til at komme 
på udflugt i vinmarken og få en snak om vin og vinfrem-
stilling på fynske breddegrader. Der bliver også lejlighed 
til at smage et glas af gårdens egne druer samt nogle im-
porterede vine fra Italien.

Der vil desuden være mulighed for at se kunstmaleren 
Birgit Aarups billeder. Birgit Aarup er født og opvokset i 
Ringkøbing og hendes billeder er ofte inspireret af natu-
ren. 

Vingården er åben fra klokken 13-17, og der er rundvis-
ning cirka hver hele time. Entréen er gratis.  /EXP 

På udflugt mellem druerne

HeLnæs: Hvis du har lyst til at opleve et dansk familie-
landbrug på tæt hold, har du muligheden på Helnæs søn-
dag 17. september kl. 10-16. Bettina og Mogens Rasmus-
sen inviterer til Åbent Landbrug på deres gård, Bjerager, 
Bøgeskovsvej 10, 5631 Ebberup. Her er der plads til glade 
børn, god natur, velpassede dyr og en sund mælkepro-
duktion.

I stalden på Bjergager er der 65 malkekøer, og der er 63 
hektar med grovfoder, som man kan lære en masse om 
denne søndag.

Dagen byder desuden på sjove aktiviteter som korn-
kamp, traktorture i naturen, spejder og bål, og så kan 
man prøve at male sit eget mel og meget mere. 

Interessen for, hvor maden kommer fra, er stigende. 
Åbent Landbrug har år efter år besøgsrekord, sidste år var 
der over 85.000 besøgende.  /EXP

Familielandbrug slår dørene op

Kom g
FÆLLES-LÆSNING
for seniorer 65+

• Assens bibliotek fredag den 29. september kl 10.30-12.00
• Glamsbjerg Aktivcentret torsdag den 28. september

kl 10.30-12.00
• Vissenbjerg bibliotek mandag den 25. september kl 14.30-16.00

Har du lyst til at være med i en læsegruppe hvor man får historien læst højt?

FÆLLES-LÆSNING for seniorer65+ er et tilbud, hvor en lille gruppe får en
novelle og et digt læst op af en læseguide.

Undervejs snakker I om, hvad I læser og der vil naturligvis også være tid til
en kop kaffe/the.

I mødes 1½ time en gang om ugen i 8-10 uger. Du skal ikke forberede dig
inden I mødes og du behøver ikke selv være god til at læse for at deltage.
Du skal bare have lyst til at diskutere og dele dine tanker omkring en tekst
sammen med andre.

HvisdutrorFÆLLES-LÆSNINGernogetfordig, så
tilmeld dig et af ”KOM OG PRØV-arrangementer-
ne” til sundhedskonsulent Lene Puggaard. Enten
påtlf.64747162,smstil23823922ellerpr.mailtil
lepum@assens.dk

Agger VIN & PARKGOLF
Ungersbjerge 7 | 5683 Haarby
Tlf.: 6313 0303 for mere information

aggers.info

Agger ORION 2015 Bobler Velkomst, besigtigelse af vinmarker
Agger ORION 2104 Bobler Jomfruhummer, bladselleri, æble
Agger ORTEGA 2016 Terrine af La Bresse kylling
Agger RONDO ROSÈ 2016 Tatar, syltede løg, Karl Johan mayo
Agger SOLARIS 2016 Torsk, kål, trøffel Beurre Blanc
Agger RONDO RØD 2016 Kalvekæber, selleri, tyttebær
Agger ÆDLE DRÅBER 2016 Blåskimmelost, syltede druer, hasselnødder
Agger VALNØDDELIKØR Blommer marineret i Agern Cognac

Pris pr. Person 1000,- Tilmelding senest d. 1. oktober. Maks. 50 personer

WINE MAKER’S Dinner
Lø dag d 7. oktob 2017 kl. 18.00
Inviterer Agger VIN til Wine Maker’s Dinner

Kom og smag 8 lokal-
producerede vine til en
7-retters menu sammensat
af Ulf Agger - uddannet
kok hos Claus Meyer


