
fredag den 3. maj kl. 14-18 
på Hotel Radisson, Claus Bergs Gade 7

mussens stærke hold af sagkyndige står
parat med gratis og uforpligtende vurderinger af 
frimærker, brrr eve og gamle postkort samt mønter, rr
medailler og pengesedler. 

For yderligere information, kontakt Torben Ringtved
på tlf.: 8818 1225 eller e-mail: tr@bruun-rasmussen.dk

Hvad er det værd?
Kom til vurderingsdag med
frimærker og mønter i Odense

en Frichs Vej 34D
8230 ÅbyhøjÅbÅb
Tel 8818 1100 bruun-rasmussen.dk

auktion.dkmaskin

Eg Damgaar ej ning
Tlf. 9722 5888 • Fax 9721 2713

www.danskmaskinboers.dk www.maskinauktion.dk

Professionelle udrykkerauktionerudrudr , ykkerauktionerykkerauktioner uden branchemæssige
begrænsninger, begrænsningerbegrænsninger overalt i landet.

Mandag d. 29. april 2013 kl. 11.00

KONKURSAUKTION

hos
MD Anlæg ApS

Bøjdenvej 92 A, Vindinge
5800 Nyborg

2 hj. traktor m/kost, Irus • Akku-fedtpresser • Alu-trappestige
• Affaldscontainer • Asfaltskærer • B
Benzinvandpumpe • Betondumper
krans, højtip, 2008 
Gravkasse 
skovl, 
klo/grab 
Kabelafrulningsophæng 
gaffel gafgaf
bånd, 
113M380 6x2, m/wir
8x2, Robson, 
Lastbilkærr
Movano 
Navara 
2 stk. mandskabsvogne, Scan
trailer, Vtrailertrailer
New Holland 
m/planér
graveskovl, 
m/teleskoparm, 
1100E • Personbil, 
vibratorer 
Super, SuperSuper m/4-i-1 
2005 • Rørål 
Toyota Sportsvan 2.2 D, 1999 • VæTT
meget, meget 

Kørsels-
vejledning:

Drej fra motorvej
E20 ved afkørsel
46 og følg vore
gule skilte

Der er eftersyn på auktionsdagen på adressen fra kl. 9.00

TIRSDAG den 23. april 201320

AFEMILMAISCHNACKJENSEN

emje@fyens.dk

SVINDINGE: Mens forårets 
første stråler lyste ned over Glo-
rup Park, var der onsdag efter-
middag usædvanligt meget liv i 
den smukke park.

De unge besøgende var dog 
ikke kommet til Glorup på 
grund af vejret.

Gymnasieelever fra billed-
kunstlinien på Nyborg Gym-

Børn ogunge lavede slotskunst
PROJEKT:Der var 
masser af liv i Glorup 
Park, da en �ok skole- 
og gymnasieelever var 
inviteret til workshop

✪ 5.-6.-klasse fra Svindinge Friskole nød dagene i parken (øverst) og at 

lave dekorationer af materiale, fundet i parken. FOTO:KATRINEBECHDAMKJÆR

nasiums internationale linie og 
elever Svindinge Friskoles 5.-6. 
klasse tilbragte sidste uge 4 sko-
ledage i parken, fordi de, som 
endelafopvarmningentil som-
merens Geist Glorup kunstud-
stilling i Glorup Park, deltog i 
workshops fra tirsdag til fredag.

Workshopsne blev afholdt 
af kunstnerne Jette Ellgaard og 
Camilla Berner.

Gymnasiet får et 
tempel-træ
Camilla Berner har tog sig af 
gymnasieeleverne, der blev sat 
til, at udvælge et træ i parken, 
som de gerne vil have plantet på 
gymnasiet.

Desuden skulle hver elev 
lave en lille kunstfærdigt udført 

boks, der senere skal begraves 
under træet.

Ensjovopgave fortællergym-
nasiepigerne Leena Rainey, Ka-
renLarsenogSarahHeisselberg.

De er godt tilfredse med, at 
byttedenalmindeligeundervis-
ningudmedetbesøgpågodset.

- Her er enormt �ot, og så har 
man lidt mere frihed, når man 
arbejder på denne her måde, 
fortæller Leena Rainey fra 2.I.

Sammen med resten af deres 
klassekammerater brugte de 
dagen inden på, at vælge det 

træ, der skal med dem hjem til 
gymnasiet.

-Vi valgte et kinesisk tempel-
træ. Man kan lave te af dets bla-
de,ogdet skullegøreénklogere, 
og såerdetet internationalt træ, 
ogvigår jopådeninternationale 
linje, fortæller de.

Sjovere end lockout
19elever fraSvindingeFriskoles 
5.-6.-klassevarpågrundaf lock-
outen tæt på slet ikke at skulle 
til Glorup Gods, som det ellers 
havde været planlagt.

De to lærere, der skulle have 
tilbragt dagene med eleverne er 
lockoutede, men kunstner Jette 
Ellgaard besluttede sig for, at 
hun godt kunne håndtere ele-
verne selv, og det er gået godt.

- De har været søde, fortæl-
ler hun.

Eleverneharhjemmefra skul-
let �nde ”spor” af det gamle 
Svindinge og dens tilknytning 
til godset, hvor mange af bebo-
erne engang arbejdede.

De spor laver de så om til 
små kunstprojekter om områ-
det. Eleverne har arbejdet med 
forskellige former for kunst; vi-
deo, fotocollager, skulpturer og 
performance.

På den måde bliver historie-
undervisning og billedkunst 
kombineret, og så er det sjovt, 
fortæller eleverne.

- Det har været sjovere end at 
gå i almindelig skole, lyder det 
fra de lockoutramte elever.


