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nyt fra eu

Friske tal fra EASME viser, at
Danmark klarer sig enormt
godt i Enterprise Europe
Netværket (EEN). Faktisk er
Danmark førende i netvær-
ket målt på ’Achievements’ og
’Partnering Perfomance’ – dvs.
internationale samarbejds-
kontrakter og målbare resul-
tater til danske virksomheder.

På Det Syddanske EU-Kon-
tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN)
Danmark superstolte af at
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden
Public Intelligence, der ligger
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed,
der med sit speciale inden
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af
EEN. Virksomheden har med
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare
det danske marked, men også
i Storbritannien, hvor den
samarbejder med både en
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse
er kernen i alt, hvad firmaet
arbejder med, særligt i deres
innovationsmetode, der er
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige
organisationer.

I mange år var det gået
fremad på det danske og
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig,
at der var endnu større ting
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser.

Det hele startede med en
delegation på cirka 14 briter,
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og
Public Intelligence.

Efter en snak på fire timer
var de udsendte allerede klar
til at skrive kontrakt med det
danske firma.

- Der er et stort behov for
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma
bedt om at levere inspiration
til ét af Englands syv nationale
testmiljøer, et ”Living Lab” på
Surrey University. 

Dette skete i form af deres
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort
fortalt handler metoden om
at sætte brugeren i centrum
for sundhedsinnovation.

Formålet med Living Lab
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier,

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med
Kent Surrey Sussex Academic
Health Science Network (KSS
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front.
Som Peter Julius udtrykker
det ”I stedet for at presse en
teknologi ned i halsen på
brugerne, så handler det helt
konkret om først at lytte til
dem. Lytte til patienterne og
borgerne og igennem deres
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public
Intelligence er med inde over
to områder; Nemlig at skabe

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug.

Omdrejningspunktet for
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden,
KSS AHSN Med. Dir., som er
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst 
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk
jord.”

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som
strategisk rådgiver, og deres
model skal understøtte denne
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets
succes.

- Public Intelligence delte
deres metode angående 
’living labs’ og innovation
med os. Deres samarbejde og
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte
ud af deres store viden inden
for innovationsområdet med
kontinuerlig support gennem
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet.

Og ifølge Dr. Fotis er der
stort behov for den service og
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med
nytænkning, innovation og
brugerinddragelse, hvis man
skal imødegå fremtidens
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"
Der er et stort behov for
sundhedsinnovation i
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"
Public Intelligence delte deres metode angående
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university

• Si
n
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i Storbritannien, hvor den
samarbejder med både en
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse
er kernen i alt, hvad firmaet
arbejder med, særligt i deres
innovationsmetode, der er
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige
organisationer.

I mange år var det gået
fremad på det danske og
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig,
at der var endnu større ting
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser.

Det hele startede med en
delegation på cirka 14 briter,
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og
Public Intelligence.

Efter en snak på fire timer
var de udsendte allerede klar
til at skrive kontrakt med det
danske firma.

- Der er et stort behov for
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma
bedt om at levere inspiration
til ét af Englands syv nationale
testmiljøer, et ”Living Lab” på
Surrey University. 

Dette skete i form af deres
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort
fortalt handler metoden om
at sætte brugeren i centrum
for sundhedsinnovation.

Formålet med Living Lab
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier,

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med
Kent Surrey Sussex Academic
Health Science Network (KSS
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front.
Som Peter Julius udtrykker
det ”I stedet for at presse en
teknologi ned i halsen på
brugerne, så handler det helt
konkret om først at lytte til
dem. Lytte til patienterne og
borgerne og igennem deres
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public
Intelligence er med inde over
to områder; Nemlig at skabe

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug.

Omdrejningspunktet for
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden,
KSS AHSN Med. Dir., som er
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst 
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk
jord.”

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som
strategisk rådgiver, og deres
model skal understøtte denne
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets
succes.

- Public Intelligence delte
deres metode angående 
’living labs’ og innovation
med os. Deres samarbejde og
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte
ud af deres store viden inden
for innovationsområdet med
kontinuerlig support gennem
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet.

Og ifølge Dr. Fotis er der
stort behov for den service og
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med
nytænkning, innovation og
brugerinddragelse, hvis man
skal imødegå fremtidens
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"
Der er et stort behov for
sundhedsinnovation i
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"
Public Intelligence delte deres metode angående
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university
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Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

Grøftebjergvej 1 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21271392
jensen.motore@gmail.com · www.jensenmotor.dk
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Vi fejrer VM med, at du kan score 
en god pris på din nye Citan!

Den er genial den dér!

Få 5.000 kr.til brændstof med i handlen

Servicelease en ny lækker Mercedes-Benz Citan fra kun 1.595 kr./md.* 
(48 måneder/60.000 km). Med blot 25.000 kroner i engangsydelse er du hurtigt 
godt kørende til en attraktiv pris. Husk, at vi har biler til omgående levering.

Mercedes-Benz Citan 108 CDI Lang (A2). Forbrug ved blandet kørsel fra 19,2 km/l (WLTP måling), CO2-emission fra 137 g/km. Grøn ejerafgift 
2.020 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse (på operationelle vilkår). Månedlig ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder, 
15.000 km årligt og en engangsydelse på 25.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 1.720 kr. Alle priser er ekskl. moms. 
Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Tilbuddet gælder ved registrering inden den 31.12.2022. Der tages forbehold 
for ændringer i priser og standardudstyr samt slåfejl. Brændstofforbrug og energimærkning kan ændre sig afhængigt af tilvalgt ekstraudstyr.  
Evt. ændringer vil fremgå i vores konfigurator. Grøn ejerafgift kan ændres ved tilvalg af ekstraudstyr - kontakt os ved spørgsmål. Bilen er vist med 
ekstraudstyr. Ved levering af bil får du tilsendt et gavekort fra Shell til brændstof på 5.000 kr. gældende til alle Shell-tankstationer i Danmark. 
Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.
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EHVERVSPARKEN
TAARUPPARKEN ETAPE 2, AARUP

Hindsgaul Entreprise ApS · Østergade 32 · 5560 Aarup · Telefon: 6443 1480 · www.hindsgaul.as
Kim: Telefon: 4017 5856 / kim@hindsgaul.as · Michael: 2044 6820 / mikael@hindsgaul.as

Sædvanen tro er der stor travl-
hed i den velrenommerede 
byggevirksomhed Hindsgaul 
Entreprise Aps med adresse 
Østergade 32 i Aarup.

Eksempelvis har hjulene kørt 
stærkt i den seneste tid med op-
sætning af transformatorstati-
oner fra Jylland til Fyn, produk-
tionshaller til møbelindustrien 
og byggeprojekter i landbrugs-
sektoren.
 
– Og så skal det også nævnes, 
at vi har bygget et bulklager for 
Gelsted Fjernvarme samt færdig-
gjort et kontorbyggeri for Carl 
Hansen&Søn. Hertil kommer 
at vi har givet tilbud på en bred 
vifte af større opgaver, fortæller 
salgsdirektør Kim Hindsgaul, 
der i dag driver firmaet sammen 
med sin bror og direktør Mikael 
Hindsgaul. Hindsgaul Enterpri-
se ApS har op igennem årene 
været inde i gode vækstperioder 

og leverer i dag både hoved- og 
totalentrepriser.
 
– Det behøves ikke at koste no-
get at få sat lidt streger på sit pro-
jekt. Vi har egen tegnestue, og vi
laver gerne skitser til vores 
kunder Desuden samarbejder 
vi med ingeniører og arkitekter 
som kører efter princippet ”no 
deal - no pay”, siger salgsdirek-
tøren. Den velrenommerede 
Aarup-virksomhed har op igen-
nem årene opbygget en stor og 
trofast og kundekreds.

Et projekt som Hindsgaul Entre-
prise Aps lige har lavet kontrakt 
på, for en trofast kunde igennem 
årene, er 6 haller til Erhvervspar-
ken - Taarupparken etape 2, i 
Aarup.

Med etape 1 og 2 kommer er-
hvervsparken nu op på 10 haller.
–  Det hænger blandt andet sam-
men med, at vi altid har lagt 

vægt på at overholde de lovede 
byggetider. Det kan have sto-
re konsekvenser for bygherre, 
hvis byggeriet ikke er færdigt til 
tiden. Hvis vi er pressede, udvi-
der vi gerne arbejdsugen til syv 
dage, påpeger Kim Hindsgaul og 
tilføjer:
 

– Kvalitet, tillid og troværdighed 
er nøgleord i hele vores virksom-
hed, og i den måde vi arbejder 
på. Fra idé til færdigt byggeri. Vi 
er overbeviste om, at det er en af 
årsagerne til, at vores kunder
kommer igen. 

Hjulene kører stærkt 
hos Hindsgaul 
Entreprise ApS 
Kvalitet, personlig kundeservice og levering til tiden er kodeordene i Aarup-
virksomheden, der sædvanen tro er optaget af en bred vifte af byggeprojekter.

Erhvervsparken 
Taarupparken 

Etape 2, Aarup
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TAARUPPARKEN ETAPE 2, AARUP

Hindsgaul Entreprise ApS · Østergade 32 · 5560 Aarup · Telefon: 6443 1480 · www.hindsgaul.as
Kim: Telefon: 4017 5856 / kim@hindsgaul.as · Michael: 2044 6820 / mikael@hindsgaul.as

En virksomhed med høj troværdighed
Kunderne vender tilbage igen og igen, når de har fået løst entreprenør-opgaver af Hindsgaul Entreprise ApS.

Hos HINDSGAUL Entreprise ApS finder man en entreprenør, der varetager total- eller hovedentrepriser. Virksomheden henvender sig 
hovedsageligt til erhvervskunder i for eksempel Odense, Middelfart, Fredericia og omegn - samt i det øvrige Syddanmark.

Kvalitetsbyggeri til tiden, troværdighed og tillid er nøgleordene i entreprenørfirmaet og i den måde, der arbejdes på. Det gælder lige 
fra ide til det færdige byggeri, hvilket uden tvivl er den afgørende årsag til, at kunderne kommer igen næste gang, de skal bruge en 
entreprenør.

Entreprisefirma fremstår i dag som et resultat af en virksomhed, der blev stiftet tilbage i 1979 af Henning Hindsgaul. Virksomheden 
ejes i dag af Kim og Mikael Hindsgaul, der forinden overtagelsen af selskabet i en lang årrække har deltaget i virksomhedens drift.

ERHVERV FYN · NR. 10 2022    5



– Jeg har valgt at stoppe af hel-
bredsmæssige årsager. Hvad 
fremtiden skal bringe, har jeg 
endnu ikke gjort op med mig 

selv. Sådan 
siger den nu-
værende inde-
haver af Thurø 
Bryghus ApS, 
Erik Nielsen, 
efter han for 
nylig har solgt 
sit livsværk 
til det lokale 
ægtepar Gurli 
K a m p m a n n 
og Ask Wich-
mann.
 

– Jeg føler det nærmest, som jeg 
har solgt mit barn, men som 
sagt tillader helbredet ikke, jeg 
fortsætter som brygmester og 
indehaver, fastslår Erik Nielsen.
Officielt sker overdragelsen af 
virksomheden den 1. januar 
2023.
 
– Jeg satser dog på, at de snart 
kan få nøglerne, så de kan kom-
me lidt i gang inden 
det nye år. I den for-
bindelse er det vig-
tigt at understrege, 
at alt kommer til at 
køre, som det hid-
til har gjort. Gurli 

og Ask overtager alt inklusive 
kundekartoteker og opskrifter, 
således at det bliver ligetil for 
dem at få startet op, tilføjer Erik 
Nielsen.

Thurø Bryghus så dagens lys i en 
tidligere købmandsbutik i 2014, 

hvor bryggeriet for første gang 
kunne sælge egenproduceret 
øl, efter tidligere at have åbnet 
en tilhørende butik. Siden har 
bryggeriet stået for små eksklu-
sive bryg – altid produceret med 
kærlighed og nærvær. 

Thurø bryghus har 
fået nye ejere
Det lokale ægtepar Ask Wichmann og Gurli 
Kampmann overtager fra det nye år, hvor også en 
reception er under planlægning. Her kan du møde 
de nye ejere og også sige farvel til Erik Nielsen.   
 Reception bliver 30. december 2022 kl. 14 - 18

Thurø Bryghus ApS · Bergmannsvej 82, Thurø · 5700 Svendborg
Telefon: 60 19 90 19 · mail@oebryg.dk · www.oebryg.dk
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film

DANSKE KVALITETSMØBLER EN GOD SALGSVARE
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har et stærkt hjemme-
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dansk kvalitet, så er fynske 
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Vantinge Møbelindustri A/S, Vantingevej 7, DK-5750 Ringe – Tlf.: +45 62 66 10 88 – niels@vantinge.dk / www.vantinge.dk 
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67 bød på lidt af hvert.
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matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.
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af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.
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pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)
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• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
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og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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DANSKE KVALITETSMØBLER EN GOD SALGSVARE
Vantinge Møbelindustri
har et stærkt hjemme-
marked og eksport

Når det gælder møbler af god 
dansk kvalitet, så er fynske 
Vantinge Møbelindustri en vig-
tig aktør i branchen, der også 
har forstået at tilpasse sig den 
generelle udvikling. Når det er 
sagt, så er det faktisk et af deres 
”gamle møbler”, der er den helt 
store salgsvare – nemlig Rebus-
reolen.

Vantinge Møbelindustri blev 
grundlagt i 1954 og har siden 
1990 været drevet af Niels Glas-
dam, der er anden generation i 
virksomheden. Han er dog nær-
mest vokset op i firmaet for han 
startede allerede som dreng, 

hvor han efter skoletid sorterede 
træ.

Vores hovedprodukt i dag er Re-
busreolen, siger Niels Glasdam. 
Den blev præsenteret på en mø-
belmesse i København i 1987. Så 
vi kan roligt sige, at vi har haft 
succes med Rebusreolen.

Vi leverer til det danske marked 
som hovedvægt, og med mindre 
eksport til forskellige lande. Der 
ud over laver vi også lidt under-
leverandørarbejde. Det er pri-
mært til de frie møbelbutikker, 
der er kendt for kvalitet, som vi 
leverer til herhjemme.

Vantinge Møbelindustri har i 
øvrigt netop leveret en Rebus 
reol til den danske ambassade i 
Kampala.

Vantinge Møbelindustri A/S, Vantingevej 7, DK-5750 Ringe – Tlf.: +45 62 66 10 88 – niels@vantinge.dk / www.vantinge.dk 
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var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk
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på Midtfyn
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Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
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rundt på saftvirksomheden
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efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
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67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
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end 40 års erfaring i branchen.
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Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
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DANSKE KVALITETSMØBLER EN GOD SALGSVARE
Vantinge Møbelindustri
har et stærkt hjemme-
marked og eksport

Når det gælder møbler af god 
dansk kvalitet, så er fynske 
Vantinge Møbelindustri en vig-
tig aktør i branchen, der også 
har forstået at tilpasse sig den 
generelle udvikling. Når det er 
sagt, så er det faktisk et af deres 
”gamle møbler”, der er den helt 
store salgsvare – nemlig Rebus-
reolen.

Vantinge Møbelindustri blev 
grundlagt i 1954 og har siden 
1990 været drevet af Niels Glas-
dam, der er anden generation i 
virksomheden. Han er dog nær-
mest vokset op i firmaet for han 
startede allerede som dreng, 

hvor han efter skoletid sorterede 
træ.

Vores hovedprodukt i dag er Re-
busreolen, siger Niels Glasdam. 
Den blev præsenteret på en mø-
belmesse i København i 1987. Så 
vi kan roligt sige, at vi har haft 
succes med Rebusreolen.

Vi leverer til det danske marked 
som hovedvægt, og med mindre 
eksport til forskellige lande. Der 
ud over laver vi også lidt under-
leverandørarbejde. Det er pri-
mært til de frie møbelbutikker, 
der er kendt for kvalitet, som vi 
leverer til herhjemme.

Vantinge Møbelindustri har i 
øvrigt netop leveret en Rebus 
reol til den danske ambassade i 
Kampala.

Vantinge Møbelindustri A/S, Vantingevej 7, DK-5750 Ringe – Tlf.: +45 62 66 10 88 – niels@vantinge.dk / www.vantinge.dk 
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hold i en kamp, som især i 
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hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:
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I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
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Altså en situation, der ville
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mod Tved, måtte herrerne fra 
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mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.
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efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)
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28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)
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straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet
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He-Rys spillere kæmpede
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mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
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Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
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2017 med en sejr på udebane
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der vel nok er det stærkeste
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Der blev da heller ikke givet 
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He-Rys spillere kæmpede
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Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film

DANSKE KVALITETSMØBLER EN GOD SALGSVARE
Vantinge Møbelindustri
har et stærkt hjemme-
marked og eksport

Når det gælder møbler af god 
dansk kvalitet, så er fynske 
Vantinge Møbelindustri en vig-
tig aktør i branchen, der også 
har forstået at tilpasse sig den 
generelle udvikling. Når det er 
sagt, så er det faktisk et af deres 
”gamle møbler”, der er den helt 
store salgsvare – nemlig Rebus-
reolen.

Vantinge Møbelindustri blev 
grundlagt i 1954 og har siden 
1990 været drevet af Niels Glas-
dam, der er anden generation i 
virksomheden. Han er dog nær-
mest vokset op i firmaet for han 
startede allerede som dreng, 

hvor han efter skoletid sorterede 
træ.

Vores hovedprodukt i dag er Re-
busreolen, siger Niels Glasdam. 
Den blev præsenteret på en mø-
belmesse i København i 1987. Så 
vi kan roligt sige, at vi har haft 
succes med Rebusreolen.

Vi leverer til det danske marked 
som hovedvægt, og med mindre 
eksport til forskellige lande. Der 
ud over laver vi også lidt under-
leverandørarbejde. Det er pri-
mært til de frie møbelbutikker, 
der er kendt for kvalitet, som vi 
leverer til herhjemme.

Vantinge Møbelindustri har i 
øvrigt netop leveret en Rebus 
reol til den danske ambassade i 
Kampala.

Vantinge Møbelindustri A/S, Vantingevej 7, DK-5750 Ringe – Tlf.: +45 62 66 10 88 – niels@vantinge.dk / www.vantinge.dk 
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28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet
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Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00
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se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!
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og se vores film
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var 13-13.
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Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse
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O��� ���� ��� �������
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DANSKE KVALITETSMØBLER EN GOD SALGSVARE
Vantinge Møbelindustri
har et stærkt hjemme-
marked og eksport

Når det gælder møbler af god 
dansk kvalitet, så er fynske 
Vantinge Møbelindustri en vig-
tig aktør i branchen, der også 
har forstået at tilpasse sig den 
generelle udvikling. Når det er 
sagt, så er det faktisk et af deres 
”gamle møbler”, der er den helt 
store salgsvare – nemlig Rebus-
reolen.

Vantinge Møbelindustri blev 
grundlagt i 1954 og har siden 
1990 været drevet af Niels Glas-
dam, der er anden generation i 
virksomheden. Han er dog nær-
mest vokset op i firmaet for han 
startede allerede som dreng, 

hvor han efter skoletid sorterede 
træ.

Vores hovedprodukt i dag er Re-
busreolen, siger Niels Glasdam. 
Den blev præsenteret på en mø-
belmesse i København i 1987. Så 
vi kan roligt sige, at vi har haft 
succes med Rebusreolen.

Vi leverer til det danske marked 
som hovedvægt, og med mindre 
eksport til forskellige lande. Der 
ud over laver vi også lidt under-
leverandørarbejde. Det er pri-
mært til de frie møbelbutikker, 
der er kendt for kvalitet, som vi 
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet
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end 40 års erfaring i branchen.
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Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.
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kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00
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v/Rolf Rosenfeldt
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Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.
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Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet
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Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn
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Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film

DANSKE KVALITETSMØBLER EN GOD SALGSVARE
Vantinge Møbelindustri
har et stærkt hjemme-
marked og eksport

Når det gælder møbler af god 
dansk kvalitet, så er fynske 
Vantinge Møbelindustri en vig-
tig aktør i branchen, der også 
har forstået at tilpasse sig den 
generelle udvikling. Når det er 
sagt, så er det faktisk et af deres 
”gamle møbler”, der er den helt 
store salgsvare – nemlig Rebus-
reolen.

Vantinge Møbelindustri blev 
grundlagt i 1954 og har siden 
1990 været drevet af Niels Glas-
dam, der er anden generation i 
virksomheden. Han er dog nær-
mest vokset op i firmaet for han 
startede allerede som dreng, 

hvor han efter skoletid sorterede 
træ.

Vores hovedprodukt i dag er Re-
busreolen, siger Niels Glasdam. 
Den blev præsenteret på en mø-
belmesse i København i 1987. Så 
vi kan roligt sige, at vi har haft 
succes med Rebusreolen.

Vi leverer til det danske marked 
som hovedvægt, og med mindre 
eksport til forskellige lande. Der 
ud over laver vi også lidt under-
leverandørarbejde. Det er pri-
mært til de frie møbelbutikker, 
der er kendt for kvalitet, som vi 
leverer til herhjemme.

Vantinge Møbelindustri har i 
øvrigt netop leveret en Rebus 
reol til den danske ambassade i 
Kampala.

Vantinge Møbelindustri A/S, Vantingevej 7, DK-5750 Ringe – Tlf.: +45 62 66 10 88 – niels@vantinge.dk / www.vantinge.dk 
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

res motto er:
ad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.

Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film

13Midtfyns PostenTirsdag 24. januar 2017

LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
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He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet
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på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.
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men det kommer, lover træ-
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formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.
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• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
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Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen.

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag 
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
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ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
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Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film

13Midtfyns PostenTirsdag 24. januar 2017

LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet
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Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
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DANSKE KVALITETSMØBLER EN GOD SALGSVARE
Vantinge Møbelindustri
har et stærkt hjemme-
marked og eksport

Når det gælder møbler af god 
dansk kvalitet, så er fynske 
Vantinge Møbelindustri en vig-
tig aktør i branchen, der også 
har forstået at tilpasse sig den 
generelle udvikling. Når det er 
sagt, så er det faktisk et af deres 
”gamle møbler”, der er den helt 
store salgsvare – nemlig Rebus-
reolen.

Vantinge Møbelindustri blev 
grundlagt i 1954 og har siden 
1990 været drevet af Niels Glas-
dam, der er anden generation i 
virksomheden. Han er dog nær-
mest vokset op i firmaet for han 
startede allerede som dreng, 

hvor han efter skoletid sorterede 
træ.

Vores hovedprodukt i dag er Re-
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Vantinge Møbelindustri A/S, Vantingevej 7, DK-5750 Ringe – Tlf.: +45 62 66 10 88 – niels@vantinge.dk / www.vantinge.dk 
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meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.
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Rynkeby Foods i Ringe med
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læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
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Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
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Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet
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Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
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Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
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Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
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LokaLsporT

Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert.

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig

savner at få sammenspillet
til at hænge bedre sammen,
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men
i sidste ende var det Nr.L/S,
som trak det længste strå, også
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende
tilskuere, at sende sit skud ud
over sidelinjen.

Altså en situation, der ville
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål,
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål.
(hol)

Årets dummeste 
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

Kerteminde var
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen
2017 med en sejr på udebane
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver
en fejl hos hjemmeholdet

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede

godt nok kampen igennem
og havde intet at skamme sig
over efter slutfløjtet, mente
træner Martin Foli, der i
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur
rundt på saftvirksomheden
Rynkeby Foods i Ringe med
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech
Skougaard, Hybjerghus
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan
trimmes. Værktøjet hedder
Lean og kan både skabe
overblik, optimere processer
på arbejdspladsen og dermed
være med at at forbedre
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet
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DANSKE KVALITETSMØBLER EN GOD SALGSVARE
Vantinge Møbelindustri
har et stærkt hjemme-
marked og eksport

Når det gælder møbler af god 
dansk kvalitet, så er fynske 
Vantinge Møbelindustri en vig-
tig aktør i branchen, der også 
har forstået at tilpasse sig den 
generelle udvikling. Når det er 
sagt, så er det faktisk et af deres 
”gamle møbler”, der er den helt 
store salgsvare – nemlig Rebus-
reolen.

Vantinge Møbelindustri blev 
grundlagt i 1954 og har siden 
1990 været drevet af Niels Glas-
dam, der er anden generation i 
virksomheden. Han er dog nær-
mest vokset op i firmaet for han 
startede allerede som dreng, 

hvor han efter skoletid sorterede 
træ.

Vores hovedprodukt i dag er Re-
busreolen, siger Niels Glasdam. 
Den blev præsenteret på en mø-
belmesse i København i 1987. Så 
vi kan roligt sige, at vi har haft 
succes med Rebusreolen.

Vi leverer til det danske marked 
som hovedvægt, og med mindre 
eksport til forskellige lande. Der 
ud over laver vi også lidt under-
leverandørarbejde. Det er pri-
mært til de frie møbelbutikker, 
der er kendt for kvalitet, som vi 
leverer til herhjemme.

Vantinge Møbelindustri har i 
øvrigt netop leveret en Rebus 
reol til den danske ambassade i 
Kampala.

Vantinge Møbelindustri A/S, Vantingevej 7, DK-5750 Ringe – Tlf.: +45 62 66 10 88 – niels@vantinge.dk / www.vantinge.dk 
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PHØNIX TAG Svendborg A/S · Norgesvej 15 · 5700 Svendborg
Tlf. 60 62 11 03 · svendborg@phonixtag.dk · phonixtag.dk
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NYT TAG ELLER RENOVERING  
AF DET GAMLE?
Det koster ikke noget at kon-
takte os, når I har overvejelser 
omkring jeres tag.

Vi rykker ud overalt i landet 
med råd, vejledning og tilbuds-
givning omkring løsninger med 
tagpap og grønne tage.

 

Tagpap – en holdbar og smuk løsning 
Tagpap kan benyttes på alle typer af tag og 
tagkonstruktioner. Et tagpaptag er stærkt og 
giver større arkitektonisk frihed end de fleste 
andre tagmaterialer. 

Renovering af tag 
En renovering kan forandre bygningens 
udseende fuldstændigt og samtidig give 
mulighed for et “sundhedstjek”, så fx utæthe-
der opdages i tide eller merisolering bliver 
en del af den nye tagløsning.

Grønt tag 
Et grønt tag er ikke bare smukt at se på det. 
Det medvirker også til et bedre indeklima, 
da sedumdækket isolerer effektivt mod både 
kulde og varme. Derudover beskytter det 

taget mod solens UV-stråler og forlæmger 
dermed tagets levetid.

Garanti og økonomi 
Et tagpaptag af kvalitetsprodukter i den 
rigtige håndværksmæssige udførelse er en 
langtidsholdbar løsning. Derfor kan vi give 
15 års garanti på jeres tagpaptag. Et tag-
paptag kan udføres på samme prisniveau 
som andre typer af tage. 

Phønix Tag 
Phønix Tag er en landsdækkende tagkæde 
med en stærk lokal forankring. Vi samarbej-
der med lokalmiljøet og kan samtidig trække 
på erfaring og ekspertise fra hele landet.

BOOK ET MØDE
RING I DAG PÅ 60 62 11 03
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Egelundsvej 3, Brangstrup · 5750 Ringe · Telefon: 20 61 18 00
assistancen@email.dk · au2assistancen.dk

Meddelelsen kom fra Dagbladet 
Børsen, der hvert år udnævner 
specielt succes- og talentfulde 
virksomheder og deres ledere til 
såkaldte ”Gazeller”. 

Jeg er naturligvis enormt glad 
og stolt for udnævnelsen i denne 
liga. Udnævnelsen betyder rig-
tig meget for mig og et mål, jeg 
kun har turde drømme om, håbe 
på og stræbe efter siden jeg star-
tede Au2assistancen ApS tilbage 
i 2014.  I den forbindelse, vil jeg 
gerne takke mine medarbejdere 
i at det har kunne lade sig gøre, 
ligeledes vores samarbejdspart-
nere samt leverandører for et 
rigtigt godt samarbejde, siger 
Nicolaj Prest Larsen.

Au2asstiancen ApS er alminde-
ligt kendt som et velrenomme-
ret og pålideligt firma med en 
god service til kunderne. Siden 

2014 har Au2assistancen ApS 
tilbudt starthjælp, hjulskift, 
autohjælp, fritrækning samt 
bugsering med moderne og vel-
udstyrede køretøjer, der kan kla-
re de fleste typer af opgaver.
Modtagelsen af den fornemme 
Gazelle pris får dog ikke Nicolaj 
Prest Larsen og Au2assistancen 
ApS til at hvile på laurbærrene…
 
– Vi har lige siden vores start 
konstant været under udvik-
ling, dette vil vi også rigtig ger-
ne forsætte med. Mandskabet 
og personalet kommer jævnligt 
med forslag om nye nicher, sam-
arbejder eller ideer, som vi tager 
op til moden overvejelse om det 
kunne været noget der kunne 
gavne os og vores samarbejds-
partnere.  Vi arbejder hele tiden 
på nye projekter med det formål 
at kunne servicere de lokale 
fynske kunder, virksomheder 

og samarbejdspartnere endnu 
bedre i fremtiden.  Eksempelvis 
har vi planer om at investere i 
nyt materiel, der gør det muligt, 
at vi kan bugsere det helt store 
segment/niche indenfor eksem-
pelvis landbrugs- og transport-
branchen, fortæller Nicolaj Prest 
Larsen.

Afslutningsvis skal det nævnes, 
at Au2assistancen ApS ikke kun 
koncentrerer sig udadtil, men 
også sørger for at opkvalificere 

personale med kurser etc. for at 
kunne yde den bedste og mest 
moderne service overfor kun-
derne.
 
–  Au2assistancen ApS har også 
et delmål i, at være en del af ud-
dannelses systemet og derfor 
har vi arbejdet meget på - og 
lige erhvervet- tilladelser til at 
uddanne nye autoreddere og det 
er derfor ambitionen, at vi skal 
kunne uddanne lærlinge, slutter 
Nicolaj Prest Larsen. 

”Hurra, jeres virksomhed er Børsen gazelle 
2022!”. Sådan lød den glædelige besked 
indehaveren af Au2assistancen ApS, Nicolaj Prest 
Larsen modtog den 11. oktober i år. 

Au2assistancen  
– nu gazelle-
virksomhed
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Står man og mangler en tømrer 
til en lille eller stor opgave, så kan 
man roligt alliere sig med Niels´ 
Tømrer & Montage, der centralt 
placeret på Midtfyn primært 
dækker hele det sydfynske om-
råde med øerne samt det øvrige 
fynske område. Tømrerfirmaet 
blev stiftet og drives af Niels We-
stergaard, der gik selvstændig 
for cirka 3 ½ siden, og det er et 
firma med stor ekspertise inden-
for alt i tømrerfaget.

– Det har kørt godt, og der har 
været gang i forskellige projek-
ter hele tiden, siger Niels We-
stergaard. Jeg har derfor også 
ansat en ekstra mand, og har i 
øjeblikket også en i praktik, som 
det er meningen at skulle star-
te som lærling i det nye år. Med 

den travlhed, som der er, så er 
jeg også interesseret i at få ansat 
yderligere en tømrersvend. 

I øjeblikket er der som et af pro-
jekterne travlt med et køkken-
projekt i Aarslev, hvor firmaet 
er underleverandør til alle køk-
kenopgaverne på 74 nye boliger, 
hvor der skal monteres køkkener 
samt skabe i lejlighederne.

– Køkkenprojektet her er en op-
gave, der strækker sig hen til 
april måned, og vi har også gang 
i et større projekt i Ryslinge med 
døre og vinduer i et parcelhus 

område. Noget der også er aktu-
elt i disse tider, er efterisolering, 
hvor vi også selv står for det hele, 
og hvor vi bruger papiruld.

Niels´ Tømrer & Montage vare-
tager blandt andet opgaver med 
ombygning eller renovering af 
hus, tagrenovering, køkkenre-
novering, opbygning af træter-
rasser, udskiftning af vinduer og 
døre og montering af carporte. 
Firmaet er naturligvis medlem 
af Dansk Byggeri, så kunden er 
dækket af Byg Garanti.

Så står man og skal bruge en 
tømrer i Svendborg, Ringe, 

Faaborg eller et helt andet sted, 
så er man altid velkommen til at 
kontakte firmaet for et uforplig-
tende tilbud til lige netop den op-
gave man ønsker at få udført. 

Kvalitetsarbejde til 
kundens tilfredshed
Niels´ Tømrer & Montage varetager alle 
former for tømrerrelaterede opgaver.

Niels´ Tømrer & Montage v/ Niels Westergaard
Jyllandsgyden 12 · 5750 Ringe · Tlf.: 60 24 90 92
info@nielstm.dk · www.nielstm.dk

– Min far er murer, mine brød-
re er murere og jeg selv vidste i 
en tidlig alder, at jeg ville være 
murer. Så det er selvfølgelig en 
drøm, der går i opfyldelse, når 
jeg nu i det nye år kan starte min 
egen murer-virksomhed.

Ordene kommer fra den 29-åri-
ge murermester, Mikkel Larsen, 
der i øjeblikket er beskæftiget 
hos murermester Lars Kristen-
sen & Søn, men som altså snart 
har valgt at gå egne veje. 

Det sker, når han fra det nye år 
præsenterer virksomheden med 
navnet, Murermester Mikkel 
Larsen.
 

– Jeg vil fokusere på at lave det 
bedste murerarbejde i høj kva-
litet. Og så skal det nævnes, at 
jeg hovedsageligt vil beskæfti-
ge mig med flisearbejdede og 
specielle fliseopgaver, siger den 
unge murermester.

Mikkel Larsen forklarer afslut-
ningsvis, at han kører på hele 
Fyn, og ikke forelø-
big har tænkt 
sig at tage 
nye opga-
ver uden 
for dette 
område. 

Ung murer klar
med nyt firma
Efter at være vokset op i en familie med lange 
murer-traditioner er 29-årige Mikkel Larsen 
nu klar til at starte op med egen virksomhed. 

Murermester Mikkel Larsen · Jernbanegade 7 · 5750 Ringe
Tlf.: 29270226 · murermestermikkellarsen@gmail.com

ERHVERV FYN · NR. 10 2022    9



Svendborg 
Ole Rømersvej 61, 5700 Svendborg 

Tlf.: 6222 4490 · svendborg@farvexperten.dk 

Ringe
Gørtlervej 4, 5750 Ringe 

Tlf.:  6263 3014 · ringe@farvexperten.dk

www.farvexperten.dk

Maling, Gulve & Gardiner

FÅ ADGANG TIL DANMARKS STÆRKESTE 
MÆRKER OG BEDSTE SERVICE

1. november2022
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Fyns Energiteknik A/S · Bygmestervej 5 · 5750 Ringe
Telefon: 70203697 · info@feteknik.dk · www.feteknik.dk

Flere og flere virksomheder og 
offentlige institutioner sætter 

professionelt ind for at få 
formindsket energiforbruget og 

dermed regningerne.

Det er efterhånden ingen hem-
melighed at flere og flere virk-
somheder og offentlige instituti-
oner for tiden slås med tårnhøje 
elregninger. Og et af de steder, 
hvor man for alvor kan mærke, 
at energioptimering og energi-
renovering er blevet daglige te-
maer, er i den velrenommerede 
midtfynske virksomhed, Fyns 
Energiteknik A/S. Faktum er 
nemlig at flere og flere vælger at 
bruge netop dette firma, når der 
skal sættes professionelt ind for 
at få formindsket energiforbru-
get og dermed udgifterne.
 
– Det er korrekt. Efterspørgslen 
på vores ekspertise for tiden er 
så stor, at vi nok ikke kommer 
uden om i den nærmeste frem-

tid at skulle udvide vores med-
arbejderstab, fortæller medejer 
og direktør i Fyns Energiteknik 
A/S, Carsten Michelsen.

Virksomheden har i dag eksiste-
ret i snart 30 år og beskæftiger 
en bred vifte af medarbejdere 
bestående af elektrikere, auto-
matikteknikere og maskinme-
stre. Virksomheden ejes i dag af 
Joachim Lisby, Jens Nygaard og 
Carsten Michelsen.
 
– Helt konkret kan vi med mo-
derne og tidssvarende auto-
matik-løsninger optimerer de 
enkelte virksomheders ener-
giforbrug. Med udgangspunkt 
i den aktuelle energisituation 
kan vi medvirke til øjeblikkeli-

ge forbedringer og besparelser. 
Eksempelvis kan jeg nævne, at 
vi for nylig har løst en opgave 
hvor vi optimerede driften på et 
indkøbscenter, som nu har re-
duceret deres elforbrug med 26 
procent og varmeforbrug med 
66 procent. Det er tal, der er til 
at føle på, understreger Carsten 
Michelsen.

Han forklarer videre, at et af de 
arbejdsområder hvor Fyns Ener-
giteknik A/S i øjeblikket løser 
adskillige opgaver – og i øvrigt 
har stor professionel ekspertise 
- er på de såkaldte CTS Anlæg, 
der generelt findes i bygninger 
med større varme- og ventilati-
onsanlæg.
 
– Ved fokus på, at disse tekniske 
anlæg er veltrimmede og kor-
rekt justerede, sikres et behage-
ligt indeklima ved lavest muligt 
energiforbrug, hvilket er godt 
for arbejdsmiljøet, økonomien 
og ikke mindst CO2-regnskabet, 
fastslår direktøren.

Vælger man at alliere sig med 
Fyns Energiteknik A/S i bestræ-
belserne på at komme de høje 
energiregninger til livs, får man 
en samarbejdspartner, hvis 
medarbejdere vil gøre alt for at 
finde de helt rigtige løsninger 
for den enkelte virksomhed.
 
– Vi lever af tilfredse kunder. Vi 
har rigtig mange faste kunder, 
som er trofaste mod os, og det 
forpligter!  
Med vores værdier i forhold til 
troværdighed, erfaring og kvali-
tet, kan vores kunder være tryg-
ge ved at indgå i et samarbejde 
med os. Vi er ærlige i vores råd-
givning, og gør hvad vi kan, for 
at levere et tilfredsstillende og 
solidt resultat, som kunden vil 
få glæde af mange år ud i frem-
tiden.

Og i den forbindelse skal det af-
slutningsvis nævnes, at vi altid 
har fokus på at sætte de helt rig-
tige medarbejdere på de enkelte 
opgaver, siger Carsten Michel-
sen. 

Flere og flere virksomheder med fokus på energioptimering og energi-
renovering kontakter i øjeblikket virksomheden Fyns Energiteknik A/S  
– efterspørgslen er så stor, at firmaet nu må udvide arbejdsstyrken.

Specialister i 
energioptimering
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CMS AUTO tilbyder  
reparationer og service på 
Gotlandsvej 12 i Svendborg 
eller ON SPOT REPAIR!

Vi reparerer og servicere:
·  Entreprenørmaskiner – alle mærker
·  Suction excavators/gravesugeranlæg – alle mærker
·  Lastvogne – alle mærker
·  Slamsugeranlæg – alle anlæg
·  Hydraulik & hydraulikslange fremstilling
Vi laver også smedeopgaver, special  
opbygninger, modificeringer, PC test  
på last- og påhængskøretøjer og Webasto fyr.
24 TIMERS DØGNSERVICE – RING 21 69 77 50

CMS AUTO
Gotlandsvej 12 · 5700 Svendborg · Tlf. 21 69 77 50

christian@cmsauto.dk · www.cmsauto.dk

1-2_Trimcar_6-19p.indd   1 22/08/2019   15:47

Kertevej 25  ·  5560 Aarup  ·  Tlf. 64 43 18 47
info@dan-cool.dk  ·  www.dan-cool.dk

Med Dan-Cool køleopbygning kan du!

Kan du holde 
kølekæden?

Magnoliavej 3-5   \   5250 Odense SV      
Tlf. 66 17 54 36   \   www.centralmoebler.dk

CUBE Design  
hæve sænkebord
Sidde/stå bord, UP,  
fx 160 x 80 cm,  
XP laminat.
Vejl. 7420,00 
+ moms  

5.500,- 
+ moms

Tilbud
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– For os handlede det primært 
om den nære kontakt, og det 
faktum, at FOMO er en lokal 
virksomhed. Det spillede natur-
ligvis også ind, at vi fik et for-
sikringstilbud, der var specielt 
målrettet vores behov.

Sådan siger indehaveren af 
Svendborg-virksomheden, Far-
ve X-perten, Kim Hofmann, efter 
det nu viser sig, at FOMO forsik-
ringsformidling oplever at flere 
og flere virksomheder forsikrer 
sig i FOMO Erhverv.

FOMO, som har eksisteret siden 
1963, har i dag ca. 20% af Fynbo-

erne på Sydfyn forsikret privat 
og har siden 2019 solgt forsik-
ringer til erhverv.
 
– Der var flere fordele ved at væl-
ge FOMO, men ingen tvivl om, at 
den nære kontakt - det at man
altid kan ringe og få en samtale 
med sin egen tilknyttede as-
surandør, spillede en stor rolle 
i vores beslutningsproces. Og 
så har vi oplevet det positive i 
FOMO, at vi altid kan regne med 
de rigtige forsikringspriser, når 
vi eksempelvis køber nye biler 
i virksomheden. Her er ingen 
uventede fordyrende led, som vi 
desværre har oplevet det i andre 

forsikringsselskaber. Vi stoler 
100 procent på FOMO, under-
streger Kim Hofmann.

Den forklaring kender Marianne 
Skøtt, der er erhvervsassuran-
dør i FOMO, kun alt for godt.

– Ja, vi hører igen og igen fra vo-
res kunder, at det er af essentiel 

Dem stoler vi 
 100 procent på
Flere og flere erhvervskunder i det fynske vælger nu at bruge FOMO 
forsikringsformidling når der skal vælges de helt rigtige forsikringsløsninger.

Odensevej 8A · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 44 88
Mail: fomo@fomo.dk · www.fomo.dk

betydning, at vi dels har en me-
get kort kommandovej - dels er 
en stærkt lokalt forankret virk-
somhed. Og så selvfølgelig det 
faktum, at vi altid forsikrer vores 
kunder til de mest fordelagtige 
priser, fastslår hun. 
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Grøn energi når som helst, 
hvor som helst!

Vores vision
Det er nemt at vælge grøn energi 
frem for traditionelle energikilder 

med HybridGenerator – selv 
under vanskelige forhold.

Grøn ren energi
Hold dig inden for budgettet 

med generatorer, der er 
omkostningseffektive i hele deres 
driftslevetid, har overkommelige 

opstartsomkostninger, lave 
vedligeholdelsesomkostninger 
og minimalt ressourceforbrug.

Vores mission
Vores mission er at levere 
produkter, der er bedre for 
miljøet, din pengepung og 

ressourcer end traditionelle 
dieselgeneratorer.

Med vores hybridgenerator  
får du alle disse fordele:
  10 års driftslevetid før MTO. Dette er op til 5 gange 

mere end et dieselgeneratorsæt i dag i 24/7 drift

  Markant forbedret emissionsprofil

  Op til 80 % reduktion i brændstofforbrug ved 24/7 drift

  5-10x længere serviceintervaller

  2-4 gange længere driftsinterval mellem tankning

  Trailerbaseret løsning tilbyder nem logistik på  
stedet, hvilket fjerner kravet om løfteudstyr

Nørrevang 15 · 5792 Årslev · Tlf.: 38 33 00 00 · info@hybridgenerator.dk · www.hybridgenerator.eu
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Bygma Bellinge · Rughøjvej 11 · 5250 Odense SV · Tlf: 65961781 · bellinge@bygma.dk · www.bygma.dk

Direktør i Bygma Bellinge, Carsten 
Lund ved den store nye tøj afdeling.

– Vi glæder os specielt over, at 
vi har fået et så stærkt og suc-
cesfuldt samarbejde med de 
lokale håndværkere. Et samar-
bejde, der betyder, at vi har for-
rygende travlt for tiden. Sådan 
siger direktør i Bygma Bellin-
ge, Carsten Lund.

Han tiltrådte som direktør sid-
ste år sammen med Christian 
Boisen, der blev byggemarke-
dets nye butikschef. Siden er 
der sket en rivende udvikling i 
det lokale byggemarked.
 
– Vi meldte fra start ud, at vi 
ville satse på en markant lokal 
forankring, og det glæder vi os 
over, at vi er lykkedes med. Fra 

starten glædede jeg mig sær-
ligt til at lære mine nye med-
arbejdere at kende, og i dag 
kan jeg så glæde mig over, at 
vi har skabt et stærkt fasttøm-
ret team, understreger Carsten 
Lund.

Bygma Gruppen beskæftiger i 
dag på landsplan ca. 2.500 an-
satte fordelt på mere end 100
forretningsenheder i hele Nor-
den.

Koncernen er den største 
danskejede leverandør til byg-
geriet med aktiviteter inden 
for salg og distribution af byg-
gematerialer til både større og 
mindre byggerier.
 

– Godt købmandskab, trovær-
dighed og evnen til at tænke 
nyt har altid været kodeordene 
i Bygma, ligesom vi lægger stor 

vægt på kvalitet og god person-
lig kundekontakt, forklarer 
Carsten Lund. 

Byggemarked
i turbo-gear
Med tilgangen af ny direktør og ny butikschef satte Bygma Bellinge sidste år 
fokus på lokal forankring, og det har nu for alvor givet bonus.

ERHVERV FYN · NR. 10 2022    15



Rune Eilertsen (t.v.), direktør og medindehaver af Hybridgenerator, sammen 
med David Petersen, som er manden, der tager sig af service og kvalitetskontrol.

Rune Eilertsen, direktør og med-
indehaver af Hybridgenerator i 
Nørre Lyndelse, er en mand med 
et stort opfinder-gen og drive, 
der følger op på sin innovative 
tænkning. 

Det har han overført og omsat i 
virksomheden, som fra at starte 
i det små helt tilbage i 2016 til i 
2019 at rykke ind på adressen 
Nørrevang 15 i Nørre Lyndelse, 
hvor virksomheden i dag tæller 

35 ansatte og oplever en stigen-
de vækst. Virksomhedens ker-
neområde er produktion af mo-
bile hybridgeneratorer. 

– Det hele startede faktisk noget 
tidligere hjemme i garagen, men 
idet der har været et stort udvik-
lingsarbejde, er der blevet brugt 
noget tid. Men da der er et kæm-
pe marked for vores produkter, 
har vi siden den officielle start 
hele tiden vokset os større, for-

tæller Rune Eilertsen og oplyser, 
at Hybridgenerators overskud 
før skat har været mere end for-
doblet år for år siden starten.

Grøn og genial løsning
En hybridgenerator er i stand 
til at kunne levere strøm alle 
steder, hvor der er ringe – el-
ler ingen – adgang til gængse 
strømkilder. Men til forskel 
fra den traditionelle genera-
tor, der leverer strøm fra en 

dieselmotor og skal køre kon-
stant, så længe der er behov 
for strøm, leverer hybridge-
neratoren strømmen fra en 
batteripakke og overgår kun 
til diesel, når batterierne skal 
oplades.

– Det giver en besparelse på 
diesel helt op til 80 procent. 
Samtidig skåner man miljøet 
og skaber mere effektivitet, 
da hybridgeneratorerne via et 

Hybridgenerator 
genererer vækst 
og grøn energi
Hybrid Generator i Nørre Lyndelse oplever år for år en stigende vækst,  
og målet er at blive en af verdens førende virksomheder inden for produktion  
af mobile hybridgeneratorer. Et mål, som går hånd i hånd med grøn tænkning.
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kommandocenter overvåges 
24/7, hvorved der kan handles 
hurtigt, hvis der for eksempel 
er problemer ved motorstart, 
forklarer Rune Eilertsen.

Han pointerer videre, at der er 
kundeadgang til denne over-
vågning, og at batterierne, der 
indgår i hybridgeneratoren, 
er af typen LTO, der er meget 
sikre i både drift og holdbar-
hed. De virker ned til minus 45 
grader og er eksplosionssikre. 
Desuden indeholder batterier-
ne ikke kobolt og kan holde til 
10 gange flere opladninger end 
nutidige batterier til elbiler.

Tæt på kunderne
Hybridgeneratorerne bygges op 
på et trailer-chassis, inden det til 
sidst bliver indbygget i et kabi-
net som en mobil løsning. 

– Vores mission er at passe på 
naturen, men samtidig er vores 
produkt med til at reducere øko-
nomiske omkostninger og fri-
gøre ressourcer hos kunderne, 
siger Rune Eilertsen.

Kunderne er blandt andre vind-
mølleindustrien og entrepre-
nører, men også inden for film-
produktion er Hybridgenerator 
i spil. Og Hybridgenerator har 

hele tiden fokus på markedet og 
sætter sig ind i kundernes behov 
for hele tiden at udvikle og dyg-
tiggøre sig på området. 

– Vi er tæt på kunderne i alle fa-
ser. Lige fra rådgivningen, hvor 
alle behov og ønsker belyses, til 
alle processer i praksis, hvor vo-
res servicemand kører frem og 
tilbage mellem kundernes loka-
tioner, siger Rune Eilertsen.

80 procent af Hybridgenerators 
aktiviteter sker gennem udlej-
ning, og på salgssiden er således 
både Tyskland og Norge inde i 
billedet.

Drevet af en stor vision
Rune Eilertsen, som oprindelig 
er nordmand og har en fortid 
som IT-chef, har som nævnt al-
tid været drevet af trangen til at 
opfinde og udvikle idéer. Såle-
des har han også på et tidspunkt 
bygget sit eget fly. Og med Hy-
bridgenerator har endnu en idé 
fået vinger. 

– Først ser man et behov og får 
en idé, og så skal man være stæ-
dig og holde ved. Og når det hele 
bærer frugt, er det jo en kæmpe 
tilfredsstillelse, siger Rune Ei-
lertsen.

Og visionen for Hybridgenera-
tor står skarpt og klar: 

- Vi vil holde fokus på hele tiden 
at være en af verdens førende 
udbydere af mobile hybridgene-
ratorer til alle de steder, hvor vi 
kan bidrage til en bedre verden 
ved at bruge mere grøn energi i 
stedet for fossile brændstoffer. 
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Afdelingsleder VVS
Kurt Gohlke

Mobil 20194970

Vi løser din opgave
VVS / BLIK
Tømrer
Maler
El
Anlægsgartner

32 ÅRS erfaring
med kvalitet til tiden

Lars og Kjeld
T: 2988 7870

Kvalitetsløsninger udført af erfarne
tagdækkere og et fleksibelt samarbejde,
der er færdigt til tiden.

Sammen om
højere kvalitet

Hør mere på
70 20 14 22

Træt af de
HØJE ENERGIPRISER?

Det er nu du skal udskifte dine
gamle termoruder til lavenergiruder

GRATIS TILBUD

Styrket Erhverv i Gadeplan vil få
virksomheder godt igennem krisen
Komstyrket igennemkrisen - sådan
lyder titlenpåStyrket Erhverv i Gadeplans
arrangement, hvor småsomstore
virksomheder kankommeog fåfifs til,
hvordanmanstyrker sin virksomhed
i en krisetid.

Rebecca Rønnest Storgaard
Madsen
rerma@jfmedier.dk

Oplæg i Herning, Ikast og Brande september 2022. Privatfoto

grammet.
Workshoppen tilbyder

konkrete værktøjer til at
kommegodt igennemkrisen.
Arrangementet finder sted
mandag 14. november i
Svendborg, og SMV Konsu-
lent Morten Wind giver en
forklaring på, hvad arrange-
mentet helt præcist skal
handle om:
-Vi har forsøgt at sammen-

sætte et program ud fra hvil-
ke knapper, vi forestiller os,
de deltagende virksomheder
kandreje på lige nu:Hvordan
skal man markedsføre sig,
hvordan skal man gå til sin
økonomi, hvilke produkter
og services er de rigtige i den
kommende tid, og med hvil-
ket mindset skal de gå til de-
res kunder, siger Morten
Wind.
For yderligere oplysninger

omprojektet og arrangement
kanman kontakte: Helge Pa-
degaard, Erhvervskonsulent,
Svendborg Kommune, på te-
lefon: 30174433 ellerMorten
Wind, SMV Konsulent, Styr-
ket Erhverv i Gadeplan, tele-
fon: 40138555.

SVENDBORG: Et lokalt initiativ
på tværs af fire sydfynske
kommuner er ved at rinde
ud, og tilbage står kun en
workshop, som for sidste
gang skal støde til med værk-
tøjer til virksomheder, som
forsøger at kommegodt igen-
nem krisen. Et projekt, som
de sidste fire og et halvt år har
handlet om styrke små som
store virksomheder forud for
drømmen om at skabe at-
traktive handelsbyer på flere
parametre.
- Måletmed projektet er at

skabe attraktive og bæredyg-

tige handelsbyer med leven-
debymidter, øge beskæftigel-
sen og fremme livet på Syd-
fyn ved at styrke erhvervene
digitalt, siger projektleder
Helge Padegaard fra Svend-
borg Kommune.
Han har i mere end fire år

deltaget i projektet Styrket
Erhverv i Gadeplan, der er et
samarbejde mellem Ærø-,
Langeland-, Faaborg-Midt-
fyn- og Svendborg Kommu-
ne med ønsket om at skabe
vækst i virksomhederne gen-
nem digitalisering.
Lige nu benytter over 300

virksomheder fra hele Sydfyn
sig af tilbuddet.

Afsluttende workshop
I mere end fire år har de fire
sydfynske kommuner stået i

spidsen for projektet Styrket
Erhverv i Gadeplan med hå-
bet om at skabe vækst gen-

nem digitalisering for er-
hverv i gadeplan. Som afslut-
ningpåprojektet inviteres al-

le små og mellemstore virk-
somheder til workshoppen
med oplægsholdere på pro-
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– Der har været tale om en gli-
dende overgang i en periode, 
men fra starten af det nye år 
overtager jeg helt, og virksom-
heden vil blive kørt videre i 
min fars ånd. Sådan siger Jens 
Falkesgaard, der fra den 1. ja-
nuar næste år vil være eneejer 
af – og direktør i – virksomhe-
den, Total Ejendoms Service 
A/S med adresse på Teknikvej 
15 i Odense.

Den velrenommerede virksom-
hed blev oprindeligt startet af 
faderen, Erik Hansen, i 1999.

Han har i dag således mere end 
40 års erfaring inden for faget 

og varetager i øvrigt stadig den 
daglige drift sammen med søn-
nen.
 
– Og jeg glæder mig over at 
overtage en virksomhed, der 
kører rigtigt godt. Vi har dygtige 
medarbejdere, gode kunder og 
gode samarbejdspartnere. Sam-
tidig har vi igangsat en moder-
nisering, der skal være med til at 
fremtidssikre os på det digitale 
område, siger Jens Falkesgaard.

Vælger man Total Ejendoms Ser-
vice A/S som samarbejdspartner 
får man en virksomhed, hvor 
alle firmaets medarbejdere er 
faguddannede og altid arbejder 

med fokus på kundernes ønsker 
og behov.
 
– Vores hovedkontor er placeret 
i Odense, og vi har derudover 
afdelinger i Svendborg, Esbjerg 
og trekantsområdet. Vi betjener 
således det meste af region Syd-
danmark. Vi tilbyder et totalkon-
cept, hvor vi ikke bare håndterer 
traditionel ejendomsservice, 
men også vicevært-/varmeme- sterfunktion med gartnerser-

vice, snerydning og rengøring i 
forbindelse med ejendomsser-
vice, fastslår Jens Falkesgaard. 

Søn klar til 
overtagelse
Fra den 1/1-2023 er Jens Falkesgaard 
eneejer af firmaet, Total Ejendoms Service 
A/S, der oprindeligt blev startet af hans 
far Erik Hansen i 1999.

Total Ejendoms Service A/S · Teknikvej 15 · 5260 Odense S
Telefon: 66154733 · tes@tes.dk · www.tes.dk
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– Vi har længe haft et ønske om 
at komme til Odense. Nu er det 
lykkedes og vi glæder os meget 
over den ny udvikling.

Sådan siger Bjarke Jensen, efter 
det nu kommer frem, at Nyborg 
El har overtaget Fyns Elteknik i 
Odense.  

Således råder det hæderkronede 
Nyborg-firma nu over i alt 4 af-
delinger, der tilsammen beskæf-
tiger 70 medarbejdere. 

Udover Fyns Elteknik og Nyborg 
El drejer det sig om afdelinger-
ne, Langeskov-Ullerslev El og 
NYautomation. 

– Vi fik en mulighed for at over-
tage Fyns Elteknik opstod, da 
den ene af de to tidligere ejere, 
Torben M. Andersen, valgte at 
gå på pension og derfor ville 
sælge sin del af virksomheden. 
Jeg kontaktede den anden ejer 
Hans Henrik Greve for at høre, 
hvordan det gik med salget, og 
så kom vi til at snakke om, at 
han da bare kunne blive en del 
af Nyborg El. Det var heldigvis 
en ide, han syntes godt om, for-
tæller Bjarke Jensen.

Hans Henrik Greve fortsætter 
som daglig leder af Fyns Eltek-
nik, som også kommer til at hed-
de Fyns Elteknik fremover.

– Men nu får det blandt andet 
den positive effekt, at Fyns Eltek-
nik kan tilbyde sine kunder end-
nu mere, fordi vi også servicerer 

industrivirksomheder. Og så har 
vi flere folk at køre med, end vi 
tidligere har haft, understreger 
Bjarke Jensen. 

Nyborg El overtager
Fyns Elteknik i Odense
Dermed råder den velrenommerede Nyborg-virksomhed nu over 70 medarbejdere fordelt på i alt 
fire afdelinger, der servicerer både private kunder, offentlige institutioner, erhverv og industri.

Landrovej 4, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 23 95  |  e: mail@nyborg-el.dk  
www.nyborg-el.dk

ERHVERV FYN · NR. 10 2022    19



Flere og flere erhvervsdriven-
de har nu fået øjnene op for de 
ydelser, der tilbydes af Svend-
borg-virksomheden, Korter-
mann-IT.

Uanset om det drejer sig om IT- 
sikkerhed, udvikling af applika-
tioner eller kameraovervågning, 
så er den velrenommerede syd-

fynske virksomhed klædt på til 
at klare selv de mest udfordren-
de opgaver.

– Vi henvender os primært til 
små og mellemstore virksom-
heder. Vores fokusområde er 
rådgivning omkring firmaernes 
IT-systemer, men vi beskæftiger 
os også en del med udvikling af 

applikationer og så ikke mindst 
kameraovervågning, fortæller 
direktør og indehaver Henrik 
Kortermann Sørensen.

Kortermann-IT er en dynamisk 
virksomhed med base i både 
Svendborg, Odense og Ærø.

Firmaet er grundlagt 1. novem-
ber 2006 og har i dag ca. 20 an-
satte. Med 16 år på bagen som 
IT-firma, løfter firmaet i dag et 
bredt område af IT-opgaver ud 
fra skarpe og mangeartede kom-
petencer, samt ikke mindst gode 
samarbejdspartnere. 

– Det er en enhver virksomheds 
mareridt, hvis deres vitale com-
putersystemer skulle går ned. Vi 
kan tilbyde løsninger, hvor vi går 

ind og tjekker alt og dermed sik-
re systemerne mod angreb. Og 
ikke mindst kan vi lave en gene-
ralprøve på et stort nedbrud, for 
derigennem at vise, hvor effek-
tive vores systemer er, forklarer 
Henrik Kortermann Sørensen 
og fortsætter:

– Det er dog også vigtigt at poin-
tere, at vi har en udviklingsaf-
deling, hvor vi udvikler apps til 
Iphone og Androids for virk-
somheder. F.eks. har vi udviklet 
en akuthjælper-app, som ikke 
kun bruges her i landet men 
også på 25 alarmstationer i Tysk-
land. Ligesom vi også har udvik-
let en app til billethåndtering for 
Frank A Busser i Skårup.  Mange 
tror fejlagtigt, at det er voldsomt 
dyrt at udvikle en app, men det 

Dynamisk virksomhed 
med fokus på sikkerhed
Kortermann-IT ApS har stor succes med rådgivning til små og mellemstore virksomheder 
omkring IT-sikkerhed, udvikling af applikationer og kameraovervågning.
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Hvorfor vælge IT-outsourcing 
hos Kortermann-IT?

I får tiden til at gøre det, I er gode til.

I får tiden til at pleje 
jeres virksomhed

🏭 SHIELD-CHECK HEAD-SIDE-HEADPHONES
En tryg løsning for 

jeres virksomhed i en 
travl hverdag

Hos os behøver du kun  
at ringe ét sted!

Vores brede ekspertise og stærke 
samarbejdspartnere gør at vi 

løfter opgaven i fælleskab.

Englandsvej 8 · 5700 Svendborg · Tlf.: 70 300 330
info@kortermann-it.dk · www.kortermann-it.dk

er ikke tilfældet, understreger 
direktøren.

Adskillige IT-opgaver samt ud-
vikling af apps fylder hverdagen 
hos Kortermann-IT som også 
op gennem årene haft mange 
opgaver omkring kameraover-
vågning. 

En disciplin, der i øvrigt er stor 
efterspørgsel på i øjeblikket.

– Blandt andet har vi lavet flere 
opgaver for landbruget, hvilket 
blandt andet hænger sammen 
med, at gødning er blevet ham-
rende dyrt og derfor skal beskyt-
tes mod tyveri. Andre overvåg-
ningsopgaver har omhandlet 
overvågning af gastanke samt 
overvågning af små jollehavne, 
hvilket naturligvis også handler 
om de energi-udfordrede tider, 
vi lever i, siger Henrik Korter-
mann Sørensen. Virksomheder-
ne er blevet mere opmærksom-
me på vigtigheden af at have 
overvågning – især her med 
energikrisen kan vi mærke, at 
efterspørgslen er steget fra alle 
brancher.

Vælger man som virksomhed at 
alliere sig med Kortermann-IT 

får man en samarbejdspartner, 
der sætter en stor ære i at opret-
holde et højt kompetence- ni-
veau.

– Ja, og ikke mindst et højt pro-
duktkendskab, så vi kan levere 
rettidig rådgivning og tillids-
vækkende, kundetilpassede 

Kortermann-IT har 
udviklet en app til 

billethåndtering for 
Frank A Busser i Skårup.

samt konceptbaserede løsnin-
ger med faglig stolthed. 

Vi tilstræber altid at være 
virksomhedernes foretrukne 
IT-partner ved at levere de bed-
ste løsninger til kundernes be-
hov, understreger Henrik Kor-
termann Sørensen. 
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Frederiksgade 9 · 5700 Svendborg · Telefon: 70 60 58 04
info@burgermania.dk · www.burgermania.dk

Befinder man sig i Svendborg 
eller i Odense og er blevet sulten 
efter en lækker burger, der er la-
vet med kærlighed og god sam-
vittighed, så kan det så absolut 
anbefales at lægge vejen forbi 
Burgermania.

Den populære restaurant serve-
rer gourmet-burgere, hvor der 
ikke er sparet på kødet, hvor 
grøntsagerne ikke bare er lokale 
- men også altid friske - og ikke 
mindst, hvor man som kunde 
kan være sikker på at kvæget er 
blevet behandlet ordentligt. 
 
– Det var grundtankerne, da vi i 
sin tid etablerede restauranten 

her i Svendborg. Til vores store
tilfredshed blev konceptet så 
populært, at vi fik kunder helt 
fra Odense I dag, har odensea-
nerne deres egen Burgermania 
i Rosengårdcentret. Og for tiden 

søger rigtigt mange – såvel unge 
som ældre – ind i vores restau-
rant der, når menuen skal stå på 
andet end den danske traditio-
nelle julefrokost, fortæller inde-
haver Henrik Råbjerg.

En af årsagerne til burger-re-
staurantens succes er ifølge 
Henrik Råbjerg, at man aldrig 
går på kompromis med ma-
dens kvalitet. 
 
–  Vi serverer 100% dansk ok-
sekød, og vi handler grønt hos 
de lokale udbydere.

Vi sylter selv vores løg og pick-
les og vores bøffer serveres i 
luftige brioche boller, der er 
bagt i smør. Samtid kan vi altid 
tilbyde de lækreste salater som 
tilbehør. 

Og da kunderne skal have en 
rigtig restaurationsoplevelse, 
serverer vi også specialøl fra lo-
kale bryggerier, ligesom vi har 
et pænt udvalg af vine, fastslår 
Henrik Råbjerg. 

Populære burgere
i gourmet-klassen
Restaurant Burgermania i det centrale Svendborg og i Rosengårdscentret i Odense har stor succes 
med at servere burgere med de helt rigtige råvarer og specialproducerede burgerboller.
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Er man som virksomhed på 
udkig efter en autentisk og in-
spirerende ramme til det næste 
seminar, bestyrelsesmøde eller 
efteruddannelsesprogram, så 
kan det så absolut anbefales at 
kontakte Gelskov Gods på adres-
sen Gelskovvej 10 i udkanten af 
landsbyen Sallinge 12 km vest 
for Ringe.

“Vi er stolte over at kunne tilby-
de ophold fulde af ro og oprinde-
lighed, der hurtigt giver fornem-
melsen af at være langt fra alting 
- lidt som en tidslomme i vores 
travle samtid. Gelskov er vores 
tidligere hjem, og indretningen 
består af en stor privat samling 
af franske antikviteter og kurio-
siteter. Vi har i alt 14 store dob-

beltværelser, der alle er unikt 
indrettet - alle med twinbeds, 
skøn udsigt og enten morgen - 
eller aftensol”, fortæller værtin-
de Hilde Christine Seemann.

Ud over en unik mulighed for at 
føle sig som adelig for en stund, 
har man som gæst adgang til et 
smukt varieret landskab med 
park, skov, og eng med åløb og et 
rigt fugleliv direkte udenfor dø-
ren. Her er desuden mulighed 
for et iskoldt bad i grusgraven 
2 km fra godset eller for at låne 
yogamåtter om lyst og tid hertil.

–”Som udgangspunkt er ophol-
det hos os uden service. Men jeg 
har gode samarbejdspartnere, så 
hvis det ønskes, kan det formid-
les. Det primære er, at jeg ønsker 
at kuratere en æstetisk, rolig, og 

inspirerende ramme i en ufor-
mel atmosfære for mine kunder 
i mange forskellige sammen-
hænge og på alle tider af året”, 
understreger Hilde Christine 
Seemann. 

Inspirerende rammer til 
virksomheds-opholdet
Gelskov Gods er blevet et populært opholdssted for 
virksomheder, der ønsker at afvikle betydelige og 
fortrolige møder i historiske omgivelser. Man lejer 
godset som et helt hjem og altid helt for sig selv.

Gelskov Gods · Gelskovvej 10, Sallinge · 5750 Ringe
Tlf.: 22 88 66 24 · mail@gelskovgods.dk · www.gelskovgods.dk

SPAR 50 %

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ +45 66 14 25 00 WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

PÅ UDVALGTE MØBLER OG LAMPER I VORES AFDELING FOR KONTORMØBLER
– BÅDE TIL HJEMME- OG ARBEJDSKONTORET.

VI GØR PLADS TIL NYT SORTIMENTSPAR 50 %

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ +45 66 14 25 00 WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

PÅ UDVALGTE MØBLER OG LAMPER I VORES AFDELING FOR KONTORMØBLER
– BÅDE TIL HJEMME- OG ARBEJDSKONTORET.

VI GØR PLADS TIL NYT SORTIMENT

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

Ring for besøg af konsulent eller klik ind på www.bknproduktion.dk
Langemosevænget 1 · 5853 Ørbæk · Tlf. 6533 1966

Konsulent Henrik Holm · Tlf. 9359 2060 · www.bknproduktion.dk

Vi har siden 1985 leveret kvalitetsløsninger til køkken, bad, 
bryggers og garderobe. Vi leverer til private og erhverv i hele 

Danmark. Direkte kontakt til fabrikken – ingen mellemled.
Du får bedre kvalitet og længere holdbarhed.

INDIVIDUEL INDRETNING
Vi indfrier din køkkendrøm
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Hvidkærvej 42 · 5250 Odense SV
Telefon: 51900502 · kontakt@medicapro.dk
www.medicapro.dk

Scan og læs mere Long-arrow-right

Flere og flere virksomheder 
vælger nu at alliere sig med 
Odense-firmaet Medica Pro, når 
ledere eller andre medarbejde-
re rammes af en mentalt triv-
sels-problematik.

I en omskiftelig og udfordrende 
tid, hvor ikke kun personlige 
problemstillinger fylder men 
også udefrakommende faktorer 
som krig, økonomiske kriser og 
epidemier, der er stressramte 
medarbejdere en kendt udfor-
dring for mange virksomheder.

– Det siger sig selv, at har du 
medarbejdere eller ledere, der 
er ramt af dårlig trivsel, så falder 
effektiviteten og produktivite-
ten i din virksomhed drastisk. 
Derfor er det utroligt vigtigt at 
gribe ind på et tidligt tidspunkt, 
og det er blandt andet her vores 
koncept kommer ind i billedet, 

fortæller indehaver af Medica 
Pro, Mette Molberg.

Hun er uddannet læge, har mere 
end 20 års erfaring med stress 
og har selv udviklet den metode, 
der i dag er blevet en så stor suc-
ces for Medica Pro.

– Altafgørende for en velfunge-
rende virksomhed er et mentalt 
sundt arbejdsmiljø, som opnås 
ved effektiv forebyggelse. Vi til-
byder digitale løsninger i form 
af en app, hvorfra alle medarbej-
dere får vejledning og redskaber 
således mistrivsel kan undgås, 
via forebyggelse. Det er vigtigt at 
nævne at denne app er anonym. 
Faktum er, at virksomhederne 
sparer millioner af kroner på 
at undgå stresssygemeldinger, 
hvis der sættes ind med forebyg-
gelse. 9 ud af 10 stress-sygemel-
dinger kan undgås med vores 
digitale løsninger, understreger 
Mette Molberg.

Hvis en medarbejder først 
er ramt af stress eller mental 
mistrivsel, er Medica Pro klar 
med yderligere hjælp.

– Her foretager de en lægefaglig 
udredning og behandling samt 
vurderer behov for sygemelding. 
Derved undgår virksomhederne 
at den stressramte skal forbi sin 
egen læge og risikere en lang-
tidssygemelding. Medica Pro’s 

Mentalt trivsels-koncept sparer 
virksomheder for millioner
Læge Mette Molberg har i sin virksomhed, Medica Pro, udviklet et succesfuldt evidensbaseret 
koncept, der hjælper virksomhederne i håndteringen af mentalt trivsels-problematikker.

Få hjælp og 
vejledning
i vores app!

9/10 syge-
meldinger 

kan undgåes

Hver 4.  
sygemelding 
er stress-re-

lateret

Digital 
sundhed

succes skyldes, at virksomhe-
derne oplever at den sygemeldte 
kommer hurtigt og styrket retur 
grundet en effektivt digital selv-
hjælpsbehandling kombineret 
med personlige forløb med læ-
ger eller psykologer.  Vi råder 
over behandlere i hele landet, 
som står klar til at hjælpe 24/7.

– Og så skal det naturligvis næv-
nes, at når en medarbejder -efter 
at have været igennem vores 
behandling- er klar til at arbejde 
igen, ja så er vi stadig på side-
linjen. For at rådgive såvel virk-
somheden som medarbejderen 
i, hvordan den mest hensigts-
mæssige tilbagevenden foregår.
Et vigtigt kodeord i Medical 
Pro’s mentalt trivsels-koncept 
er et begreb, virksomhederne i 

dagens Danmark kender alt til - 
nemlig bæredygtighed.

– Den sociale bæredygtighed er 
et lige så vigtigt element i den 
bæredygtige omstilling, som 
den miljømæssige og økonomi-
ske bæredygtighed er. Et af de 
vigtige punkter i den sociale bæ-
redygtighed er at forbedre den 
mentale sundhed og forebygge 
stress. Her vil vores digitale pro-
dukter spille en afgørende rolle 
i fremtiden. Simpelthen fordi 
virksomhederne selv vil sætte 
mere fokus på at samarbejde og 
samhandle med andre bæredyg-
tige virksomheder, der også har 
fokus på den sociale bæredyg-
tighed. Nøjagtig som vi ser det 
i dag på miljøområdet, fastslår 
Mette Molberg. 
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Korsgade 7 · Svendborg · Telefon 81 71 12 71
svendborg@vildmedvin.dk

Thomas er tilbage i sin Butik
Butikken er klar til både private og Erhverv

Her er flasker til 45 kr. og 9.000 kr.
Vi er klar til at betjene!

 Nyindrettet erhvervsafdeling
Den nyindrettede erhvervsafdeling hos Central Møbler i Odense  
er fyldt med designnyheder.
Central Møblers sortiment i erhvervsmøbler er opdateret, og udstillingen på 
Magnoliavej 3-5 i Dyrup byder på spændende nye designmøbler. Find nye 
borde og stole til cafe-, konference- eller kantinemøbleringen, og oplev de 
ergonomiske hæve-sænke borde med nye spændende overflader, der giver 
kant til kontorindretningen.
Vores erhvervs- og boligkonsulent, Niels Juel Johansen, designer 
indretningsforslag til jeres kommende kontorindretning med 3D tegninger, 
som visualiserer jeres fremtidige indretning på bedste vis. 
Velkommen i Erhvervsafdelingen hos Central Møbler, Odense. 
Niels Juel Johansen 
Erhvervs- og Boligkonsulent

Magnoliavej 3-5   \   5250 Odense SV      
Tlf. 66 17 54 36   \   www.centralmoebler.dk
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STARK BYGGER PÅ EN  
BÆREDYGTIG FREMTID.

2019
Lancering af Nordens første Svane- 
mærkede døre. Partner i Circle House 
Lab. Deltagelse i regeringens klima- 
partnerskab for handel. Publiceret  
bæredygtighedspolitik og principper. 
Hele udlejningsforretningen er 
gjort grønnere ved at introducere 
HVO-diesel og eldrevne maskiner 
på tværs af maskinparken.

2013-2015
Implementering af intern arbejds-
miljø- og PEFC™-certificeret miljø 
audit-program. Lancering af indeklima-
mærket RAW Own Brand-maling.

2010
Medlem af FSC® Danmark.

2007
Alle STARK-forretninger 
PEFC™-certificeres.

2017
Medlem af Green Building Council 
Danmark. Lancering af STARKs 
bæredygtighedsundersøgelse.

2021
STARK Group tilslutter sig Science 
Based Targets-initiativet (SBTi)  
med en ambition om at mindske  
42% af sin CO2-udledning om 10 år.
Tilslutning til Gender Diversity 
Pledge. 98% af lagerført træ og 
træbaserede varer solgt er FSC®- 
eller PEFC™-certificerede. Lancering 
af Byg Grønt. El-lastbiler og el-vare- 
biler, lastbiler på HVO-diesel og 
cykelbude føjes til leveringsservice.
Udrulning af ny specialistuddannelse 
for medarbejdere i bæredygtighed.
I bestyrelsen for Global Compact 
Network Denmark.

2050
Målet er, at STARK Group er 
Net Zero ifølge Science Based 
Targets (SBTi). 

2020
Medlem af UN Global  
Compact. Etablering af en 
bæredygtighedsafdeling. 
Initiativtager til “Byggeriets 
diversitetsdag”. 98% af lager-
ført træ og træbaserede varer 
solgt er FSC®- eller PEFC™- 
certificerede. Den første 
DGNB-certificerede trælast 
åbner i Hørsholm.

2016
100% certificeret tropisk 
træpolitik. Lancering af 
M1-mærket Own Brand-lim 
og -fugemasse.

2011-2012
STARK Grønland FSC®- og 
PEFC™-certificeres. Arbejdsmiljø-
certificering (OHSAS 18001).

2009
Alle STARK-forretninger FSC®- 
certificeres. Implementering af  
interne arbejdsmiljøkonsulenter.

2018
Medlem af PEFC™ DK og  
i bestyrelsen i FSC® DK. 
Ressourcepartner i  
SUSTAINABLE BUILD.  
Vinder af Circular Construction 
Challenge (GENTRÆ).

2024
STARK Groups bæredygtighedsmål 
2020-2024:
•  Reduktion af CO2-udledning fra 

bygninger, udstyr og transport  
på 16,8% svarende til kravene  
i Science Based Targets mål om  
1,5 graders temperaturstigning.

•  Reducering af affaldsmængde 
med 20% samt genanvendelse  
af 80% af vores affald. 

CO2

Målet er klart: Uanset om vores kunder renoverer, udvikler eller bygger, vil STARK gøre det lettere at bygge bæredygtigt.  
Vores medarbejdere uddannes i bæredygtigt byggeri, så de kan give håndværkere, entreprenører og bygherrer  
grundig rådgivning på området. Og som de første i branchen har vi tilsluttet os verdens største og mest ambitiøse  
bæredygtighedsinitiativ, UN Global Compact.

Skal du med på rejsen? Læs mere om vores indsatser og ambitioner på stark.dk/bæredygtighed.

83715_Ann_Baeredygtighed_210x297+3.indd   183715_Ann_Baeredygtighed_210x297+3.indd   1 23/08/2022   12.2723/08/2022   12.27
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– Først og fremmest glæder jeg 
mig over de nye udfordringer, 
jeg vil stå overfor i EL:CON. Og 
så har jeg en helt klar ambition 
om at gøre vores Odense-afde-
ling større og mere synlig.

Sådan siger den 38-årige elek-
triker og elinstallatør Martin 
Hjorth, efter han for nylig har 
sagt ja tak til at blive serviceleder 
for EL:CONs Odense-afdeling på 
Holkebjergvej 54.

El-virksomheden, EL:CON er i 
dag kendt og respekteret for at 
være eksperter inden for grønne 
løs-ninger - og igennem flere år 
gået foran i den grønne omstil-
ling. Virksomheden rådgiver 
om grønne, energireducerende 

løsninger ved hjælp af teknologi 
og digitale services - blandt an-
det ved at præsentere sine kun-
der for markedets mest moder-
ne og klimaneutrale løsninger.
 
– Hver eneste gang det giver me-
ning, vil jeg introducere vores 
kunder og samarbejdspartnere 
for EL:CONs innovative grønne 
løsninger, som er blevet en så 
stor succes. I den forbindelse 
skal det jo også nævnes, at vi har 
en vognpark, der primært består 
af elbiler, siger Martin Hjorth, 
der kort efter sin ansættelse valg-
te at ansætte to nye kollegaer.
 
– Som sagt er et af mine mål at 
gøre afdelingen større og mere 
synlig. Afdelingen råder således 

i dag i alt over 15 dygtige med-
arbejdere, som jeg virkelig ser 
frem til at skulle arbejde sam-
men med i fremti-den, under-
streger han.

EL:CONs Odense-afdeling hører 
i øvrigt under firmaets Middel-
fart-afdeling, der i alt råder over 
70 medarbejdere. 

EL:CON ansætter ny chef i odense
38-årige Martin Hjorth, der blandt andet har en fortid som projektleder i 
Fyens Elteknik, har nu indtaget chefstolen i EL:CONs Odense-afdeling.

Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart · Telefon: 41222393
middelfart@elcon.dk · www.elcon.dk

VI ER I HELE LANDET – OGSÅ NÆR DIG!
Ræk ud til os, hvis du har spørgsmål. Vi er klar til at hjælpe dig.

Lollandsvej 11 B · 5500 Middelfart
Telefon: 41 22 23 93 · middelfart@elcon.dk · elcon.dk
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FØLG OS PÅ FACEBOOK  www.facebook.com/Fyns Fyrværkerisalg

SPAR OP TIL60%BEGRÆNSET PARTI

Pk. á 4 stk. 

399.-
Moonraker 
Normalpris 599,-
Maks 1 tilbud pr. kunde

Pr. stk. 

199.-Battery 9  
Normalpris 499,-
Maks 1 tilbud pr. kunde

Brændekildevej 60 - 5250 Odense SV

kb fugeservice
KB Fugeservice er et nyopstartet fugefirma hvor 

omhyggelighed, høj service, standarter samt finishs i 
højsæde. Fokusset er et professionelt fugearbejde med 

øje for bæredygtighed og miljøvenligt byggeri

Kontakt os og få et 
uforpligtende tilbud

Find os på Facebook

2371 4976
fugemand@kbfugeservice.dk
KB Fugeservice

Alt indenfor elastiske fuger: 
 ʡ Silikone fuger i badeværelser, 

 vådrum og langs gulve 
 ʡ Fugning af vinduer og 

 døre inde og ude 
 ʡ Besanede fuger og brandfuger
 ʡ Fugning langs lofter, vægge mv. 
 ʡ Fugning mellem betonelementer 
 ʡ Udskiftning af fuger både inde 

 og ude samt i vådrum mv. 

Velkommen til BSO 
Rådgivende ingeniører

– professionel rådgivning til byggeriet siden 1966

Rådgivning til erhverv & private

22 Torsdag 15. november 2018Fokus på Middelfart

Produktudvikling
Heidi Juel Skovrider 
heju@fyens.dk

Ejby: Førerløse biler og kob-
linger, der kan give informa-
tion om, hvornår det er tid til 
service.

Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.

Men en ting, som VBG 

Group Sales er ved at udvikle, 
og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
kommunikation testes.

- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.

En særlig historie
Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-

Teknologi fylder mere end stål
vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS

BrenderupAutoservice
Fruerhøjvej 66 • 5464 Brenderup
Tlf. 64 44 15 00

LillebæltAuto
Perikonvej 2 • 5500Middelfart
Tlf. 64 41 87 60

Er din bil
vinterklar?
Kørdenkolde tid
imødemedet

vintertjek
=sikkerhedener i top!
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Bestil tid
til tjek!

– din bygge- og energirådgiver

bso@bso-ing.dk • www.bso-ing.dk

Jernbanegade 2A • 5500 Middelfart
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Velkommen til
BSO Rådgivende Ingeniører
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Produktudvikling
Heidi Juel Skovrider 
heju@fyens.dk

Ejby: Førerløse biler og kob-
linger, der kan give informa-
tion om, hvornår det er tid til 
service.

Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
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rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 
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ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
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ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
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len med andet vedligehold, 
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ingen ønsker, fordi de ko-
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har fyldt meget hos VBG gen-
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seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.
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Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
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svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
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Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen
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Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
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– DIN BYGGE- OG ENERGIRÅDGIVER

Værkstedsvej 17 · 5500 Middelfart
Tlf.: 63415000 · www.niels-e.dk

Niels E. Jensen er din foretrukne 
El-installatør i Middelfart.

Vi tilbyder alt indenfor:
· El
· Varmepumper
· Solceller og solcelleanlæg
· Alarm og sikring
· Telefoni og netværk
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Mindre ubehag 
ved blænding med 
ZEISS DriveSafe

Mange bilister føler sig utrygge ved at køre bil i mørke, fordi de blændes af modkørende. Heldigvis har ZEISS udviklet DriveSafe 
brilleglas, der har tre fordele: De forbedrer dit syn i mørke, reducerer  ubehag ved blændinger og gør det lettere for dig at skifte 
fokus mellem vej, instrumentbræt og sidespejle.  Glasset kan bruges døgnet rundt, så skifter du til ZEISS DriveSafe brilleglas, 
har du altid dine natkøre briller med dig. Kig ind og hør mere om  DriveSafe eller book tid til en synsprøve på nytsyn.dk

Natteblind? 
Tag testen på 

nytsyn.dk 

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 
Bogense - Tlf. 64 81 35 91

Jernbanegade 41 - 5450 
Otterup - Tlf. 64 82 28 28 Følg os på

Lions store juletombola kører i Bogense. Kjeld Aurbo og Anders Madsen
fra Den Gamle Købmandsgård. Foto: Thomas Gregersen

Juletombola støtter
trængte familiers jul
Thomas Gregersen
thgr@fyens.dk

BOGENSE: Det er blevet jul i
den gamle købstad og selvom
det ikke er med sne i gaderne
og bjældeklang fra kanen, så
er en af de faste julebebude-
re tilbage i gadebilledet.

I de to kommende week-
ender kan man i Adelgade i
Bogense møde de lokale Li-
ons-folk, der sælger lodder til
årets store juletombola med
flere hundrede små og store
præmier.

I denne weekend sker det
blandt andet i forbindelse

med byens julefest, der lør-
dag byder på Bogense Koret i
krydset ved Østergade og
søndag serverer Lions gratis
gløgg og æbleskiver foran
Imerco fra klokken 11 til 13
ligesom der vil være mulig-
hed for en tur i julemandens
hestevogn.

I en årrække har Lions ydet
julehjælp til trængte familier.
En hjælp der ikke mindst er
brug for ovenpå corona, infla-
tion og energikrise og som
sædvanlig er tombolaen støt-
tet af en lang række handlen-
de.

Hovedpræmien er et gave-
kort på 3500 kroner til Den
Gamle Købmandsgård.

Ny chef for natur og miljø på Nordfyn

Peter Astrup Simmelsgaard tiltrådte stillingen som chef for Natur og Miljø den 1. oktober. Foto: Privat.

Mathias Hjort
mahjo@jfmedier.dk

NORDFYN: Den 49-årige inge-
niør og vestjyde Peter Astrup
Simmelsgaard tiltrådte som
ny chef for Natur og Miljø i
Nordfyns Kommune den 1.
oktober, efter afdelingen hav-
de været uden chef i fem må-
neder.

Han kommer fra en chef-
stilling i Patent- og Varemær-
kestyrelsen i Taastrup, hvortil
han har pendlet fra sin bopæl
i Vissenbjerg i ni år. Nu er han
kommet lidt tættere på arbej-
det, hvor han står i spidsen
for at forvalte de politiske vi-
sioner inden for natur og mil-
jø.

- Jeg kiggede på ledelses-
grundlaget i Nordfyns Kom-
mune, som arbejder på at
knytte tættere bånd til bor-
gerne. Det betød noget for
mig, at man både vil gøre til-
tag for naturen, men også se
på, hvad det betyder for bor-
gerne og kommunen som
helhed, fortæller Peter Astrup
Simmelsgaard.

Direktør for Teknik, Er-
hverv og Kultur i Nordfyns
Kommune, Henrik Boesen,
har været konstitueret chef i
de fem måneder, hvor afde-
lingen ikke har haft en fast le-
der, men ifølge Peter Astrup
Simmelsgaard er det ikke
nogle trætte medarbejdere,

han har stiftet bekendtskab
med i de første to måneder
som chef.

- Det har været fantastisk.
Der er et enormt drive blandt
medarbejderne, og alle inte-
resserer sig for hinandens
områder, så det har været rig-
tig godt, uddyber ham.

Svært at finde den rette
Det har ikke været let at fin-
de den rette kandidat til po-
sten, og det er derfor, der har
været en ledelsesmæssig tør-

ke i fem måneder.
Stillingen er blevet slået op

ad to omgange, da det ifølge
Henrik Boesen ikke lykkedes
at finde en kvalificeret ansø-
ger i første hug, men Peter
Astrup Simmelsgaard ramte
ansøgerfeltet, da de genop-
slog stillingen.

- Peter trådte virkelig frem
på den profil, vi efterspurgte.
Det at være natur- og miljø-
chef i en landkommune kræ-
ver, at man kan kommunike-
re og navigere på mange ni-

veauer og i mange sammen-
hænge.

Som chef for natur og mil-
jø i en landkommune skal
man ifølge Henrik Boesen
kunne jonglere mellem man-
ge forskellige interesser i bor-
gernes tjeneste.

- Det handler om at kunne
håndtere de dilemmaer, der
er mellem natur- og miljøbe-
skyttelse, og så også det at væ-
re en landkommune med et
erhvervsliv, der skal kunne
drives, siger Henrik Boesen.

Vi køber altid din brugte bil
Årg. 1965 til 2013 max. Pris 75.000,-

A1 biler
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

Alto 24,4 km/l, CO2 94 gram/km.
                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm

Indbytningsprisen på kr.35.000,- opnås som en kombination 
af rabat på den Nye Alto og indbytningsprisen for en indregis-
treret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil) 
Alle priser er ekskl. Lev. Omk. og evt. metallak.

A+

Få kr. 35.000,-
for din gamle bil

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

g

frakr. 119.990,-

den nye Alto

aircon, fartpilot, alufælge,

sædevarme, tågelygter m.m.

                    Eu-norm 20-20,4 km/l. co2 113-116 g/km.

Prisen er ekskl. Leveringsomkostninger.  
Bilen er vist med ekstra udstyr.

Udbetaling kr. 29.355.- 
ÅOP 6,4% løbetid 96 mdr. Samlede omkostninger kr. 30.878.-

Ny SuzuKi
Swift CruiSe S.

��n 142.990.-

A

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

FORÅRS TILBUD!
Vælg en af flg. typer ekstra udstyr  

Ved køb af ny Swift Cruise S

Fartpilot - Træk - Mørke ruder 
& undervognsbehandling.

Tilbuddet er gældende indtil 31.05.2014.

Aut. Skadescenter for:  Aut. Skadescenter for:  

Andre bilmærker er også velkommen 
på vores skadescenter.

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

Terminalen Bilcenter Fyn 
Odense SØ.

Stenslagsreparationer  
og frontrude skift  
til de rigtige priser!

Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, 
Palle Høvetskov - Tlf. 63 90 22 36 

palhoc@terminalen.dkpalhoc@terminalen.dk

--S-S-SSS

GGG

CAMPINGVOGN 
Knaus årgang 2001
Egenvægt 800 kg. 
Totalvægt 1100 kg. 

Vognen er næsten som ny, 
meget fi nt fortelt. 

Kr. 33.000 
Tlf. 51 20 80 22

Henovej 8 · 5270 Odense N · tlf. 66 18 95 92 · ps@johansen-biler.dk
Palle Søderholm 2279 4374 • Michael Søderholm 4052 3468 

Åbningstider: Man.- fre 7.30-17.30
lørdag og søndag kun efter aftale

A/S

2010 Fiat 500C 1,2 Lounge 2-d
5-g., sølvmetal, benzin, cabriolet, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, parke-
ringssensor, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, bluetooth, kopholder, 
dellæder, læderrat, 6 airbags, abs, antispin, servo, indfarvede kofangere, 1 
ejer, service ok, aftag. træk
km 31.000 114.900

2006 VW Jetta 2,0 TFSi Sportline 4-d
6-g., sortmetal, benzin, sedan, 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, 
fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp. 
måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/
radio, navigation, armlæn, isofi x, kopholder, læderrat, tågelygter, service 
ok, indfarvede kofangere, servo, esp, abs, 10 airbags, 200 hk
km 165.000 124.900

2011 Fiat 500 1,2 Lounge 3d
5-g., hvid, benzin, hatchback, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, infocenter, 
startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, glastag, el-ruder, 
el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, kopholder, læderrat, 6 airbags, abs, 
servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, service ok

km 36.000 94.900

2006 Audi A4 1,6 102 4-d
5-g., 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, infocen-
ter, startspærre, udv. temp. måler, el-ruder, el-spejle, cd/radio, kopholder, 
tågelygter, 6 airbags, abs, esp, servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, ikke 
ryger, service ok, aftag. træk

km 153.000 109.900

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

Klik ind på www.johansen-biler.dk • Service og reparation af alle bilmærker!

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af 
nyere brugte biler

Attraktiv
fi nansiering

BV biler
v. Bo Vilsbøll
Ørritslevvej 108 · Søndersø
Tlf. 64 89 11 80
ÅBENT ALLE HVERDAGEHUSK! VI KAN LAVE DIN NYE BIL

Automester - BV Biler
følger dig godt på vej...!

uden-udbetaling.dkHALLO!

Multi Bilhus www.Neltoft-Gruppen.dk
Bygmestervej 21 - 5750 Ringe | Telefon 70203736
Salget starter hverdage kl. 12-18 søndag kl. 13-17

39.900 kr. Ford Ka 1,3i øko-bil, ABS, CD/radio, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
29.900 kr. Suzuki Liana 1,3i 4-d, 1-ejer, træk, c-lås pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. VW Passat 2,0i St-Car, CD/radio, ABS pr. md. kr.  314,-
39.900 kr. Peugeot 107 5-d, el-ruder, airbag, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
18.900 kr. Mazda 323 1,3i 4-dørs, servo, airbag, ABS pr. md. kr.  581,-
29.900 kr. VW Passat 1,9 TDi 4-d, CD, el-ruder, ABS pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. Citroen BX 1,4i 5-d, velholdt, træk, radio pr. md. kr.  314,-
44.900 kr. Peugeot 206 HDi 3-dørs, ABS, A/C-klima pr. md. kr.  1.127,-
13.900 kr. Suzuki Swift 1,3i, CD/radio, el-spejl pr. md. kr.  486,-
49.900 kr. Citroen C3 Diesel 5-d, A/C-klima, el-spejl pr. md. kr.  1.127,-
39.900 kr. VW Golf 2,0i St-Car, træk, klima/AC, ABS pr. md. kr.  1.024,-
14.900 kr. Ford Escort 1,6i 5-d, alufælge, servo, c-lås pr. md. kr.  511,-
34.900 kr. Citroen C5 1,8i St-Car, CD/radio, alu, klima pr. md. kr.  922,-

TILBUD: Toyota Corolla Diesel - pr. md. kr. 1.024,-

TILBUD: Mazda 323 1,5i 4-dørs - pr. md. kr.   599,-

   Vi har ALTID ca. 100 gode LAVPRIS tilbud på lager   
VI HAR NR. PLADER TIL ALLE BILER OMG. LEVERING

Tirsdag den 6. maj 201438

søndersø: Nu er det tidli-
gere mejeri afprøvet som kultur-
sted, og det får tommelen opad.

Lørdag var der både musi-
cal, livemusik og standup på 
programmet i den store røde 
bygning på hjørnet af Mejerivej.

Og det gik rigtig godt, fortæl-
ler Bianca Giese, som har været 
med til at stable arrangementet 
på benene.

- Det er gået super godt. Det 
er selvfølgelig lidt af en udfor-
dring, at vi lukker helt af, mens 
der bliver opført musical, men 
heldigvis kigger folk ind, når der 
er åbent igen, fortæller hun.

Bianca Giese står bag den 
musical, som elever i Nordfyns 
Ungdomsskole opfører for før-
ste gang.

- Og vi opfører forhåbentlig 

musical igen næste år, siger hun.
Mejeriet er lejet til lejlighe-

den, og håbet er, at der kommer 
flere kulturelle arrangementer i 
bygningen.

- Lige nu er der ikke flere ting 
på programmet, men vi håber da 
på, at det kommer, siger Bianca 
Giese. 

heju

Lovende 
start for 
kultur i 
mejeri

■Der var fri entré i det tidligere mejeri i går, hvor blandt andet bandet Tankens Bager sørgede for underhold-
ning.   Foto: Heidi Juel

• Alle typer mekaniske reparationer
• Service af alle bilmærker efter 

forskrifterne gennem autodata
• Auto-el
• Dækservice - afbalancering og 

sporing
• Forsikringsskader
• Pladearbejde
• Klargøring til syn
• Rådgivning ved køb og salg
• Motortest med Bosch tester

BEDRE SERVICE. GLADERE BILISTER.
BV Biler tilbyder totalløsninger inden for autoreparation på alle 
typer personbiler og varevogne. Vores arbejdsområder omfatter:

ERHVERV FYN · NR. 10 2022    29



Certificeret
Salgsrådgiver
Mads Schultz
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor

Tlf.: 23 42 58 08

Junior
Salgsrådgiver
Nicolai Luccas
Esbensen
Tlf.: 20 55 66 60

Salgschef
Alexander
V. Clemensen

Tlf.: 21 69 19 70

Roesskovsvej 2 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 
E-mail: odense@audi.dk

Åbningstider:  
Mandag-fredag: 09:00-17:30  
Lørdag og søndag: 11:00-16:00

Audi Odense

Kom forbi Roesskovsvej 2  
og oplev vores 
nyrenoverede showroom.

Her har du også mulighed 
for at kigge nærmere på de 
udstillede biler samt få en 
snak med vores 
Audispecialister.

Audi Odense

Audi Odense åbner nyt showroom
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hjem

DIT HJEM:
Vibevej 13, 5450 Otterup

KONTANTPRIS:
NY PRIS 1.495.000 kr.

EJENDOMSMÆGLER:
Nybolig Nordfyn
Tlf.: 6482 1634
www.nybolig.dk

Ny pris! 
Velkommen til Vibevej 13 - En charmerende 
1-plans villa, beliggende i et skønt nabolag
Boligen her byder på 153 skønne boligkva-
dratmeter med tilhørende 50 kvadratmeter 
kælder, beliggende på en skøn 820 kva-
dratmeter stor grund. 
Fra indkørslen har man hele 3 indgange 
til huset;  ved bryggers, entréen samt ved 
kælderen. 
Starter man i entréen, har man herfra ad-

gang til et godt værelse og husets ene 
badeværelse. Videre fra entréen bliver 
man mødt af det store lyse køkken. Fra 
køkken er der udgang til et fi nt brygges, 
hvor der er plads til både tøjvasken samt 
opbevaring af familiens overtøj og sko. I 
forlængelse med køkkenet har man den 
store stue, hvor der er masser af plads til 
både spisning og de hyggelige aftener i 
sofaen. Derudover er der direkte udgang 
til en skøn overdækket terrasse. 

Videre fra stuen, har man endnu et bade-
værelse samt 2 gode værelser og nedgang 
til kælderen.
I kælderplan får man ligeledes 3 rigtig gode 
disponible rum. 
Udenfor får man med adresse på Vibevej 13 
i Otterup, en dejlig have med overdækket 
terrasse, samt garage i forlængelse med 
indkørslen. 
Kontakt os allerede i dag for fremvisning 
på tlf.: 6482 1634

Dit

VI TILBYDER LEVERING OG MONTERING AF DINE NYE MØBLER! VI TAGER OGSÅ GERNE DINE BRUGTE MØBLER MED RETUR.

FYNS SMUKKESTE BOLIGHUS - SIDEN 1969 Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457     facebook.com/dgkmobler

dgk-mobler.dk      

Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag-søndag kl. 10.00-15.00

Velkommen i Den gamle Købmandsgård
Fyns smukkeste bolighus - siden 1969 

DIN LOKALE MØBELHANDLER

Hjemme Hos os bliver du vejledt af en fagmand.

Anders Madsen - Indehaver Mark Dahlstrøm - Butikschef Ken Chiba - Sælger Ulrik Nielsen - Sælger Olliwer Nielsen - Servicemand
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 Special Edition
  PH 3/2 Vandpumpen Krom
by Poul Henningsen

Stationsvej 36 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 10 66 · info@bennike-el.dk · www.bennike-el.dk 
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fl eksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fi berforbindelse. 
Med fi bernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Vælg hastighed

50
50
Mbit/s

500
500
Mbit/s

100
100
Mbit/s

1000
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

1000/1000 
Mbit/s
12 mdr. binding.

549,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.


