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Den nye Mercedes-Benz Sprinter VS30 har premiere i juni her i Danmark. Men den er så spækket med 
arbejdsomme herligheder, at det nok er en god idé at forudbestille, hvis du vil være blandt de første til at 
sikre dig denne meget velkørende og fleksible nye Sprinter.

Varevognen der føles som en personbil

O  Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
K   Kolding:  Trianglen 11, tlf. 7634 7800
R   Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag:  8.00-17.30www.pchristensen.dk

Læs mere om den nye Sprinter, og forudbestil den på:
varebiler.pchristensen.dk/ny-sprinter

Den nye Mercedes-Benz Sprinter er fyldt med masser af udstyr, som f.eks.:

 » 7” MBUX system med touchscreen, med mulighed for 
opgradering til 10,25” MBUX system og Apple Carplay

 » Multifunktionsrat med touchpad, integreret fartpilot og 
ratbetjent gearskifte til automatgearene

 » 5 forskellige længder at vælge imellem

 » Opdateret klimaanlæg og oliefyr

 » Ultra-lav læssehøjde på modeller med firhjulstræk

 » Helt ny 9 trins Tronic gearkasse med konverter

 Og meget mere!

Den nye 

Sprinter
har premiere i juni
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SIKRE KOMPETENCER SAMLET PÅ SAMMEADRESSE
Vi er 2 selvstændige virksomheder, som er flyttet i samme hus i Middelfart.

Flere IT og sikkerhedskompetencer
Samlet et sted.

Tilbyder professionelle
sikringsløsniger Alarm,
Videoovervågning
og GPS Sporing

me Casa laver også mere specielle
løsninger som nummerplade
genkendelse, kundetællere og
overvågning med termiske kamera.

Tilbyder
fremtidssikre it-løsninger
der giver mening, både
teknologisk og økonomisk.

Udover it-løsninger, leverer vi også
internetforbindelser til både private
og erhverv.

Core infrastruktur Office 365 med backup
IT-Sikkerhed Software/Hardware WIFI Løsninger Alarm

Overvågning GPS Tracking Infoskærme Telefoni

Mandal Allé 16 C - 5500 Middelfart

Superior
performance
En selvpolerende bundmaling
med enestående ydeevne

hempelyacht.dk

Vær altid forsigtig ved brug af bundmaling. Læs altid etiketten og produktvejledningen før brug.Alsvej 7 - 5500 Middelfart

- Vi påtager os gerne totalen-
trepriser med opbygning af alt 
fra gulv til loft i alle facetter. 
Vi tager hånd om hele projektet 
sammen med vores faste samar-
bejdspartnere, der alle er virk-
somheder med stor erfaring og 
professionalisme. Vi er med på 
projektet lige fra første skitse til 
det færdige resultat.

Bendtsen Byg & Montage 
sikrer med stor erfaring 
kvalitetsarbejde ved bu-
tiksmontering og butiks-
montage
Har man opgaver der skal løses 
indenfor butiksmontering, tøm-
rer og snedkerarbejde, tagar-
bejde, renovering inde som ude, 

træterrasser, malerarbejde el-
ler foliemontering, så kan roligt 
henvende sig til Bendtsen Byg & 
Montage, der sikrer det høje fag-
lige kvalitetsarbejde. Her løses 
alle opgaver professionelt – små 
som store.
- Vores dygtige håndværkere sik-
rer, at alt laves professionelt og i 
højeste kvalitet, siger ejer Allan 

Bendtsen. Vi har stor erfaring 
med butiksmontage i mange 
afskygninger og typer, og er en 
erfaren partner når det gælder 
butiksmontering og inventar.
De enkelte opgaver bliver skræd-
dersyet til den enkelte kunde 
hvad enten det handler om en 
café, frisørsalon, shop-in-shop 
eller noget helt andet.

V/ Allan Bendtsen
Alsvej 19  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 29 17 34 84 

En stærk professionel partner 
når opgaven skal løses

allan@bendtsen-byg.dk
www.bendtsen-byg.dk
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Vi respekterer miljøet
Carsten Hansen siger, at man 
både bakker op og understøtter 
bæredygtigt byggeri, og at 
virksomhederne i Brejnholt 
Gruppen er PEFC-certificerede. 
- Vores kunder møder ansvar-
lige ambitiøse og erfarne med-
arbejdere, som fordeler sig over 
sælgere, salgsassistenter og 
lagerfolk. Der hersker korpsånd 
i virksomheden, og vores 
medarbejdere er fagligt meget 
kompetente rådgivere.
- Vi hylder nærhedsprincippet, 
hvor vi lægger så mange 
beslutninger som muligt helt 
ud til den enkelte medarbejder. 
Vores kunder skal opleve, at den 
medarbejder, de taler med, selv 
kan træffe de beslutninger, der 
skal til for, at et byggeri kan 
lykkes.

XL-Byg Brejnholt 
Lillebælt, Middelfart 
har gennem otte år 
solidt udbygget sine 
markedsandele med 
fokus på at være bedst 
til byggeprojekter.

XL-Byg Brejnholt Lillebælt i 
Middelfart er et aktieselskab i 
Brejnholt Gruppen. Daglig leder 
og direktør er Carsten Hansen, 
der tiltrådte for tre år siden. 
Han kommer fra en anden af 
tømmerhandlergruppens elleve 
afdelinger.
- Vi vil være de bedste til 
byggeprojekter og henvender 

os derfor målrettet til de 
professionelle i branchen. Jeg 
har været 20 år i gruppens 
afdeling i Vejle, og gennem 

medlemskab af indkøbs- og 
markedsføringsføringskæden 
XL-BYG har Brejnholt opnået 
den position.
Brejnholt blev stiftet i 1991 og 
beskæftiger i dag næsten 250 
medarbejdere med en årlig 
koncernomsætning på over 1 
mia. kr.

Højt fagligt niveau
- Langt den overvejende del af 
vores hurtigt voksende omsætning 
kommer fra de professionelle 
og semiprofessionelle i bygge-
branchen, siger Carsten Hansen. 
Det fordrer naturligvis, at vores 
medarbejdere har et højt faglig 
niveau og ved noget om, hvad der 
sker på byggearbejdspladser. Vi 

er tæt på projektet og i sparring 
og løbende i dialog med kunden.
- Antallet af privatkunder vok-
ser også konstant. De kunder er 

tiltrukket af vores store udvalg 
af værktøj til både professionelt 
og hobbybrug. De er også til-
trukket af vores proff. tilgang til 
værktøj, arbejdstøj, vores flotte 
malerafdeling og vores store ud-
valg i have- og grill-udstyr.

Fynsvej 66  |  5500 Middelfart  |  Tlf.: 63 40 77 00  |  xl-byg.dk  |  brejnholt.dk  |  lillebaelt@brejnholt.dk

FOKUS

BREJNHOLT
LILLEBÆLT

PÅ DE PROFESSIONELLE

Vokser år for år
- Det er en meget spændende 
proces at vokse år for år. Væk-
sten er kontinuerlig og med 
omtanke, pointerer Carsten 
Hansen. Kunderne skal ville 
os. Så et godt match er vigtigt 
for os. Det bemærkes og er med 
til at tiltrække gode dedikerede 
medarbejdere, der arbejder godt 
sammen med kunden. 
Efter otte år i Middelfart er nav-
net slået fast, og kunde-kredsen 
udvider sig fra måned til måned.
Carsten Hansen peger på, at 
man leverer til bygmestre og 
byggeprojekter på hele Fyn og i 
store dele af trekantområdet.
- Vi har en god placering ved mo-
torvejene og gode og tilgænge-
lige forhold på vores adresse på 
Fynsvej. Der er højt til loftet og 
et stort udvalg på hylderne og i 
lagerhallerne.



3.500 hestes traktor af dragster-
typen med Keith Black motor, 
der kører på 99, 9 % alkohol. 
Vi er fire familiemedlemmer i 
teamet, som både markerer sig 
i danmarksmester og europa-
cup regi. Team Boss sponsoreres 
blandt andet af de lokale firmaer 
ETS, Vestfyns VVS og Stampes 
Elektro A/S. Vi har eget værk-
sted i Gelsted, hvor vi laver en 
masse motor- og chassis-arbejde. 
Så godt som hver aften står i 
motorsportens tegn, og omkring 
15 weekender om året rejser vi 
rundt i Danmark, Norge, Tysk-
land og Holland. Snart går turen 
til Ungarn, der er vært for en af 
Euro Cup events i 2018”, slutter 
Bjarne Nørgaard Sørensen.  

Det dynamiske firma, 
hvis primære speciale 
er konsulentvirksomhed 
med fokus på vindmøl-
leproduktion, grundlag-
des i 2003 af indehaver 
Bjarne Nørgaard Søren-
sen, der som ivrig Tractor 
Pulling entusiast også 
har fuld fart på i sin fritid

”Jeg startede i vindmøllebran-
chen i 1991, har haft eget udvik-
lingsfirma i 15 år, og nu er jeg 
konsulent”, fortæller indehaver 
Bjarne Nørgaard Sørensen. ”På 
baggrund heraf kan jeg trække 
på en stor base af viden og er-
faring indenfor denne specielle 

branche. Her og nu fungerer jeg 
således som havnedirektør for 
den kendte vindmølleproducent 
Siemens Gamesa i Esbjerg, der 
med sine omkring 200 ansatte 
er specialiseret indenfor formon-
tage af vindmøller til af offshore-
typen på op til 8 MW.  

Også i fritiden holder jeg af at 
være i nærkontakt med tungt 
maskineri”, fortsætter Bjarne 
Nørgaard Sørensen med et smil. 
”Her drejer det sig om motor-
sportsgrenen Tractor Pulling, 
hvor jeg som medlem af Team 
Boss kører i en specialbygget 

SMS Consulting  ·  Kingstrupvej 99  ·  5591 Gelsted  ·  Tlf.: 64 49 27 67   ·  Mobil: 22 64 45 66  ·  bns@sms-consulting.dk 

SMS Consulting

Brovadvej 19 · 7000 Fredericia · Tlf.: 75 94 39 00 · kontor@75943900.dk ·  www.trekantens-stilladser.dk

RULLESTILLADS

FACADESTILLADS

INDUSTRI-STILLADS

TOTALINDDÆKNING

ELEVATOR

MURERSTILLADS

UDLEJNING AF STILLADS

ALT INDENFOR STILLADSARBEJDE
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Vi glæder os til at byde dig velkommen i Fredericias nye bank i den flotte, historiske bygning på Danmarksgade 19, hvor Løve-Apotheket
tidligere havde til huse. 

Vi har tid, når du har tid
Kontakt os nu, for at høre hvad vi kan tilbyde dig.
Så mødes vi hos dig eller i vores nye lokaler.

 

Christian Jungmark
Afdelingsdirektør
cjm@jutlander.dk
M 2022 7586

Helle Broustbo
Privatkunderådgiver
hbu@jutlander.dk
M 2136 8766

Marianne V. Thomsen
Kundemedarbejder
mvt@jutlander.dk
M 2022 7586

Fredericia afdeling
Danmarksgade 19 • 7000 Fredericia
jutlander.dk

Henrik Ullum
Erhvervskundechef
hmu@jutlander.dk
M 2130 7365

Annette V. Hansen
Privatkunderådgiver
avh@jutlander.dk
M 2611 4305

Claus F. Christensen
Kundemedarbejder
cfc@jutlander.dk 
M 4140 5763

Vi siger det som det er
Både når det kommer til vores rådgivning og vores produkter. Der skal 
ærlig snak på bordet. Du skal vide, hvad du får.

Derfor giver vi klokkeklare løfter, som ikke er til at tage fejl af.
Vi kalder dem Bankløfter på Jutlandersk.

Du får én rådgiver
Der er ingen, der gider tale økonomi med nogen,

man ikke kender. Så hvorfor skulle du?
Hos os får du det direkte telefonnummer til din rådgiver,

så du nemt og hurtigt kan tage kontakt.

Hold møde med din rådgiver, 
når og hvor det p asser dig bedst

Det giver ingen mening, at du skal tage fri for at holde
møde med os. Derfor kan du altid få et møde

– endda også hjemme hos dig selv.
Giv os et kald. Så aftaler vi en tid.

Her er ingen provisionsaflønnede 
rådgivere

Hos os får du en rådgivning, der altid er ærlig og bedst
i forhold til din økonomi.

Vælg en bank, der er på kundernes side.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Fredericias nye bank i den flotte, historiske bygning på Danmarksgade 19, hvor Løve-Apotheket
tidligere havde til huse. 

Vi har tid, når du har tid
Kontakt os nu, for at høre hvad vi kan tilbyde dig.
Så mødes vi hos dig eller i vores nye lokaler.

 

Christian Jungmark
Afdelingsdirektør
cjm@jutlander.dk
M 2022 7586

Helle Broustbo
Privatkunderådgiver
hbu@jutlander.dk
M 2136 8766

Marianne V. Thomsen
Kundemedarbejder
mvt@jutlander.dk
M 2022 7586

Fredericia afdeling
Danmarksgade 19 • 7000 Fredericia
jutlander.dk

Henrik Ullum
Erhvervskundechef
hmu@jutlander.dk
M 2130 7365

Annette V. Hansen
Privatkunderådgiver
avh@jutlander.dk
M 2611 4305

Claus F. Christensen
Kundemedarbejder
cfc@jutlander.dk 
M 4140 5763

Vi siger det som det er
Både når det kommer til vores rådgivning og vores produkter. Der skal 
ærlig snak på bordet. Du skal vide, hvad du får.

Derfor giver vi klokkeklare løfter, som ikke er til at tage fejl af.
Vi kalder dem Bankløfter på Jutlandersk.

Du får én rådgiver
Der er ingen, der gider tale økonomi med nogen,

man ikke kender. Så hvorfor skulle du?
Hos os får du det direkte telefonnummer til din rådgiver,

så du nemt og hurtigt kan tage kontakt.

Hold møde med din rådgiver, 
når og hvor det p asser dig bedst

Det giver ingen mening, at du skal tage fri for at holde
møde med os. Derfor kan du altid få et møde

– endda også hjemme hos dig selv.
Giv os et kald. Så aftaler vi en tid.

Her er ingen provisionsaflønnede 
rådgivere

Hos os får du en rådgivning, der altid er ærlig og bedst
i forhold til din økonomi.

Vælg en bank, der er på kundernes side.

altid aftale rådgivningsmøder 
med deres personlige rådgiver, 
når som helst og hvor som helst 
det passer
Direktørens netværk i området 
er blandt andet opbygget i to 
perioder, hvor han har været for-
mand for byens cityforening og 
næstformand i fusionen af byens 
cityforening, erhvervsforening 
og håndværkerforening, Busi-
ness Fredericia.

Jutlander Bank har fået 
en god start i Fredericia. 
Fire privatrådgivere og 
to med erfaring og lokal 
indsigt i erhvervsrådgiv-
ning er flyttet ind i det 
gamle Løveapotek. 

- Vi er seks medarbejdere med et 
godt kendskab til trekantområ-
det, der nu har fået en god start i 
Fredericia med Jutlander Bank, 
siger afdelingsdirektør Chri-
stian Jungmark. Vi er kommet 
på plads i det gamle Løveapo-
tek midt i byen med en moderne 
bankforretning.
Christian Jungmark har boet i 
Fredericia siden 1990 og har en 

bred bankerfaring og har senest 
været direktør i Spar Nord Bank 
i Fredericia og Middelfart og har 
tidligere været centerchef i Ny-
kredit i Fredericia.

Vil lytte og rådgive
- Vores recept på bankrådgiv-
ning i det gamle Løveapotek er, 
at vi vil være den hurtige lokale 
bank for både erhvervslivet og de 
private i området ved Lillebælt. 
Man skal kunne gå direkte ind i 
Jutlander Bank med sit projekt, 
og vi vil både lytte og rådgive og 
gerne levere et hurtigt svar på 
24 timer.
Jutlander Bank vil fokusere på 
privatkunder og små og mellem-

store virksomheder på de brofaste 
sider af Lillebælt.
- Der er et forrygende erhvervs-
liv i området, siger Christian 
Jungmark. Handel, industri og 
håndværk trives, og der kom-
mer både nye arbejdspladser og 
tilflyttere, som fortjener en lokal 
bank med nærhed og personlig 
betjening.

Altid klar til et møde
- Vi er et team med gode lokale 
relationer både privat og fagligt 
i området, siger Christian Jung-
mark. Vi deler opgaverne mel-
lem os. Jutlander Bank vil være 
tilgængelig. Vores kunder kan 

Fredericia afdeling
Danmarksgade 19  ·  7000 Fredericia  ·  Tlf.: 9657 5941
jutlander@jutlander.dk  ·  jutlander.dk

Bankrådgivning
med en fornyet recept
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udbud på 40 tavlevogne. De 26 
skal bygges på trailere, mens de 
sidste 14 skal monteres på Ford 
Transitvogne.

Aquila Triventeks højteknologi-
ske og grønne produkter leveres 
til industri, transport og offent-
lige institutioner i hele landet og 
til eksport. Udstyr kan både kø-
bes, lejes og leases.

Aquila Triventek i Nørre 
Aaby er producent af 
professionelt udstyr til 
højtryksrens, tøris-blæs-
ning, ventilationsrens 
og tøris-produktion til 
proces og tavlevogne til 
vejsektoren.

På Industrivej i Nørre Aaby har 
en betydelig virksomhed til huse. 
Den hedder Aquila Triventek. 
Der er tale om en virksomhed 
med et stort hjemmemarked og 

en betydelig eksport på dele af 
virksomhedens fem kerneområ-
der.

Grøn højtryksrens
- Vi er overalt i Danmark med vo-
res produkter, siger direktør Tor-
ben Andreasen. Vi har mere end 
35 års erfaring og knowhow med 
professionelt udstyr til en renere 
verden.
Torben Andreasen peger på, at 
højtryksrens er afgørende ved 
fremstilling og håndtering af 
blandt andet fødevarer. 
- Det er både nemt og hurtigt og 
kan ske uden brug af kemikalier, 
siger Torben Andreasen. Højtryk 
er mere effektivt end traditionel-
le rengøringsmetoder.

Tøris til rengøring
Tøris-produktion omfatter anlæg 
til CO2-reduktion af udledning. 
Dertil kommer produktion af 
industriel tøris samt udstyr til 
tørisblæsning til rengøring.
Tørisblæsning giver mulighed for 
rengøring af maskiner på stedet 
og med minimale driftstop-om-
kostninger. Rengøring uden vand 

eller kemikalier, ingen bortskaf-
felse af blæse- og opløsningsmid-
ler.

Passer på indeklimaet
Ventilationsrens er nødvendig for 
arbejdsmiljøet og for indeklimaet 
på alle typer arbejdspladser, 
sygehuse og skoler mm. Urene 
kanaler indeholder både allergif-
remkaldende stoffer, mug og støv.
- Vi ønsker alle at indånde ren 
luft, da forurenet luft har en ne-
gativ indvirkning på vores gene-
relle sundhed og helbred, siger 
Torben Andreasen.

Bekæmpelse af ukrudt
- Mange har set udlægning af 
meget varmt vand kombineret 
med et varmeisolerende lag biolo-
gisk nedbrydeligt skum. Det hed-
der Spuma og er CO2-neutralt. 
Det er et alternativ til alle former 

for ukrudtsbekæmpelse. Det er 
pesticidfrit og skader hverken 
jord, vand eller omgivende kul-
turplanter. 
- I modsætning til traditionelle 
metoder til bekæmpelse af ukrudt 
dækker Spumas isolerende skum 
alle ukrudtsplantens overflader, 
siger Torben Andreasen. Herved 
sprænges plantens celler ved høj 
temperatur over længere tid end 
ved andre metoder.
 - Spumas bekæmpelse af ukrudt 
sker i et tæt samarbejde med en-
treprenørvirksomheden NCC.

Trafiksikkerhed
Aquila Triventek er også synlig 
på landevejene, idet man frem-
stiller advarselstrailere og tavle-
vogne til de danske vejmyndighe-
der. Selskabet har vunder Falcks 

Industrivej 9 · 5580 Nørre Aaby

Tlf.: 7022 1292

Arbejder for en renere verden

info@aquila-triventek.com

www.aquila-triventek.com

UDSTILLING:

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk
info@alument.dk

Alument tilbyder følgende:
  Foldeglas løsninger

  Terrasselukninger

  Terrasseoverdækninger

  Indglasninger af eksisterende altaner

  Unikke balustrader der passer til tidens arkitektur

EN HELT NY DIMENSION TIL BOLIGEN

Alument
Karetmagervej 19A · 7000 Fredericia
UDSTILLING: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart
Tlf: +45 30 361 609 · www.alument.dk · info@alument.dk

 Indglasninger af eksisterende 
 altaner
 Unikke balustrader der passer 
 til tidens arkitektur

 Foldeglas løsninger
 Terrasselukninger
 Terrasseoverdækninger

ALTAN- OG TERASSELØSNINGER

kan sammensættes et kompetent 
hold, der passer bedst til netop 
den opgave, som er aftalt.
- Vi ønsker, og vi forstår at få hele 
teamet til at tale sammen. På den 
måde kan man være sikker på, at 
opgaven bliver leveret til tiden, 
siger Lars Christensen. 

- Brøndum VVS i Middelfart fo-
kuserer her i foråret på miljøtil-
tag, siger Lars Christensen. Der 
er stadig mange penge at spare 
på energiområdet og på afgifter 
både i det private og det offent-
lige regi.
- Det er nu, man skal indlede jag-
ten på miljøforbedringer og be-
sparelser på energiområdet, siger 
Lars Christensen, der er service-
leder hos Brøndum i Middelfart. 
Afdelingen kan trække på mere 
end 70 års erfaring, da den er en 
del af Brøndum-gruppen med af-

delinger i hele Danmark. 
- Vi er i Middelfart en VVS-
virksomhed, der tager sig af alle 
typer arbejde inden for VVS-om-
rådet. Vi har stor viden om ener-
gibesparelser, og vi mener, at der 
fortsat er mange penge at hente 
på energiområdet.
- Vi tilbyder at tjekke den øjeblik-
kelige tilstand på energiområdet 
i alle typer ejendomme. De fleste 
ved i dag, hvad udgifterne har 
været i 2017, og med det som ud-
gangspunkt ser vi gerne på mu-
lighederne for afgørende forbed-

ringer og besparelser.
Lars Christensen lover en kom-
petent vurdering og et prisover-
slag for udførelsen med fokus på 
både miljøet, arbejdsmiljøet, in-
deklimaet og besparelserne. Han 
peger på, at et samarbejde med 
Brøndum betyder, at der altid 

Brøndum A/S - Værkstedsvej 12 - 5500 Middelfart - Tlf.: +45 25 65 36 68

lac@brondum.dk - www.brondum.dk

Sæson for besparelser
på energi 
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udbud på 40 tavlevogne. De 26 
skal bygges på trailere, mens de 
sidste 14 skal monteres på Ford 
Transitvogne.

Aquila Triventeks højteknologi-
ske og grønne produkter leveres 
til industri, transport og offent-
lige institutioner i hele landet og 
til eksport. Udstyr kan både kø-
bes, lejes og leases.

Aquila Triventek i Nørre 
Aaby er producent af 
professionelt udstyr til 
højtryksrens, tøris-blæs-
ning, ventilationsrens 
og tøris-produktion til 
proces og tavlevogne til 
vejsektoren.

På Industrivej i Nørre Aaby har 
en betydelig virksomhed til huse. 
Den hedder Aquila Triventek. 
Der er tale om en virksomhed 
med et stort hjemmemarked og 

en betydelig eksport på dele af 
virksomhedens fem kerneområ-
der.

Grøn højtryksrens
- Vi er overalt i Danmark med vo-
res produkter, siger direktør Tor-
ben Andreasen. Vi har mere end 
35 års erfaring og knowhow med 
professionelt udstyr til en renere 
verden.
Torben Andreasen peger på, at 
højtryksrens er afgørende ved 
fremstilling og håndtering af 
blandt andet fødevarer. 
- Det er både nemt og hurtigt og 
kan ske uden brug af kemikalier, 
siger Torben Andreasen. Højtryk 
er mere effektivt end traditionel-
le rengøringsmetoder.

Tøris til rengøring
Tøris-produktion omfatter anlæg 
til CO2-reduktion af udledning. 
Dertil kommer produktion af 
industriel tøris samt udstyr til 
tørisblæsning til rengøring.
Tørisblæsning giver mulighed for 
rengøring af maskiner på stedet 
og med minimale driftstop-om-
kostninger. Rengøring uden vand 

eller kemikalier, ingen bortskaf-
felse af blæse- og opløsningsmid-
ler.

Passer på indeklimaet
Ventilationsrens er nødvendig for 
arbejdsmiljøet og for indeklimaet 
på alle typer arbejdspladser, 
sygehuse og skoler mm. Urene 
kanaler indeholder både allergif-
remkaldende stoffer, mug og støv.
- Vi ønsker alle at indånde ren 
luft, da forurenet luft har en ne-
gativ indvirkning på vores gene-
relle sundhed og helbred, siger 
Torben Andreasen.

Bekæmpelse af ukrudt
- Mange har set udlægning af 
meget varmt vand kombineret 
med et varmeisolerende lag biolo-
gisk nedbrydeligt skum. Det hed-
der Spuma og er CO2-neutralt. 
Det er et alternativ til alle former 

for ukrudtsbekæmpelse. Det er 
pesticidfrit og skader hverken 
jord, vand eller omgivende kul-
turplanter. 
- I modsætning til traditionelle 
metoder til bekæmpelse af ukrudt 
dækker Spumas isolerende skum 
alle ukrudtsplantens overflader, 
siger Torben Andreasen. Herved 
sprænges plantens celler ved høj 
temperatur over længere tid end 
ved andre metoder.
 - Spumas bekæmpelse af ukrudt 
sker i et tæt samarbejde med en-
treprenørvirksomheden NCC.

Trafiksikkerhed
Aquila Triventek er også synlig 
på landevejene, idet man frem-
stiller advarselstrailere og tavle-
vogne til de danske vejmyndighe-
der. Selskabet har vunder Falcks 

Industrivej 9 · 5580 Nørre Aaby

Tlf.: 7022 1292

Arbejder for en renere verden

info@aquila-triventek.com

www.aquila-triventek.com



Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 · Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

                    – løsninger til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Erhvervsmægler Carsten 
Augustinus vil gerne  
fylde tomme erhvervs-
bygninger og boliger 
med solide ejere eller 
lejere, der kan skabe ud-
vikling i trekantområdet.

- Konjunkturerne er gode. Der er 
vækst i erhvervslivet, og tilflyt-
ningen til trekantområdet sti-
ger, siger Carsten Augustinus, 
som har sin mæglerforretning i 

Middelfart. Carsten Augustinus, 
har en fortid som arkitekt og 
bygningskonstruktør.

Min spidskompetence 
- Tomme erhvervsbygninger og 
tomme butikker er min spids-
kompetence. Jeg vil gerne bi-
drage til, at iværksættere og 
virksomheder fra andre dele af 
landet finder udvidelsesmulig-
heder i Middelfart, på Fyn og i 
trekantområdet i øvrigt.
- Konjunkturerne er gode nu, og 

det gælder både beskæftigelsen, 
indtjeningen og renteniveauet. 
Det bør udnyttes og omsættes 
til bedre indtjening i forretnin-
gerne og i industrien.
- Når man udlejer gennem os, 
tilbyder jeg at følge hele proces-
sen og dette i et professionelt 
tilrettelagt forløb. Fra når en er-
hvervsbygning, et forretningslo-
kale eller boligen annonceres, og 
til den er udlejet eller solgt, står 
jeg til rådighed. 

Stengårdsvej 5 · 5500 Middelfart · Tlf.: 3020 6919
info@erhvervsmaegleraugustinus.dk · www.erhvervsmaegleraugustinus.dk

Finder de solide købere og lejere

Erhvervsmægler
Carsten Augustinus
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der det hele. Virksomheden har 
mange opgaver inden for bygge- 
og anlæg som for eksempel støb-
ning af fundamenter og belæg-
ningsarbejder.
- Vi påtager os også både anlæg 
af haver, flisearbejde og trapper 
og almindeligt vedligeholdelses-
arbejde.

Voksende kundekreds
Den stadigt voksende kunde-
kreds består af både private, 
erhvervskunder og kommuner. 
Medarbejderne er faguddannede 
og holdes løbende opdateret, så 
de altid er i besiddelse af den ny-
este viden indenfor de forskellige 
arbejdsområder.
Thomas og Pia Rasmussen mar-
kerer virksomhedens 20 års jubi-
læum ved receptionen lørdag den 
6. juli mellem klokken 13 og 18.

Kloakmester Thomas 
Rasmussen har i 20 år 
drevet Ronæs Entrepre-
nør & Anlægsgartner 
ApS. Han har dyb indsigt 
i kloakker og er de plag-
somme rotters værste 
fjende.

- Som entreprenør og kloak-
mester bliver man hurtig klar 
over, hvor skadelige rotter er i 
kloaksystemerne og for de nær-
meste omgivelser, siger Thomas 
Rasmussen, der i 1998 startede 
Ronæs Entreprenør & Anlægs-
gartner ApS i Ronæs.
Der er i dag otte mand beskæf-
tiget i virksomheden med entre-
prenør- og anlægsopgaver. Tho-
mas Rasmussen blev allerede 
i 1995 kloakmester, og det fik 

siden en høj 
prioritet i hans 
egen virksomhed i 
Ronæs. Han blev senere også 
autoriseret rottebekæmper.
- Vi har stor erfaring inden for 
kloak-tv – også kendt som tv-in-
spektion, siger Thomas Rasmus-
sen. Anvendelse af kloak-tv er en 
god idé, hvis der er mistanke om, 
at kloakken er gået i stykker, og 
rotterne er rykket ind. 

Kloak-tv 
overalt

- Vi har i dag mange opgaver 
med kloak-tv i Odense, Ronæs, 
Middelfart, det øvrige Fyn og i 
Fredericia- og Kolding-området. 
Selve kloakeringen udfører vi i 
Middelfart, Odense og på resten 
af Fyn. Vi kører dog også ud til 
resten af landet, efter aftale.
Thomas Rasmussen påpeger, 
at rottebekæmpelsen ikke fyl-

Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner ApS  ·  Kirkegyden 2  ·  5580 Nr. Åby
Tlf.: 6442 1119 / 2065 1603  ·  kloakmanden.tr@gmail.com  ·  www.ronaes-entreprenoer.dk

<<< Kloakmesteren fra Vestfyn >>>
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damenter og støbning af selvbæ-
rende terrændæk på menuen.

Uden støj og vibrationer
”Den største vækst er på skrue-
pæle ved nybyggerier, hvor der 
kan være vanskeligt tilgænge-
ligt, eller der ikke ønskes støj 
eller vibrationer. ”De er enormt 
fleksible. Vi designer pælene efter 
den vægt, de skal bære, og efter 
jorden, de skal skrues ned i. Pæ-
ledesign handler om størrelsen af 
de rør, der anvendes til pælene, 
længden, galvanisering og en 
række andre faktorer”, forklarer 
Ivan Steffensen.

To gange Steffensen er folkene bag 
Uretek i Danmark, som nu har 
20 års jubilæum. 

Uretek har 20 års jubi-
læum med opgravningsfri 
stabilisering og funde-
ring af bygninger – og 
midtvejs kom ScrewFast 
Skruepælene til.
I 1998 startede Ivan Steffensen 
Uretek hjemme i privaten ved 
Børkop mellem Vejle og Frederi-
cia. Han havde fået øje på et finsk 
vidunderprodukt, som kunne sta-
bilisere jorden under bygninger. 
Uretek hed produktet. Siden har 
Ivan Steffensen været synonym 
med Uretek i Danmark.

Med Uretek Metoden kan vi 
standse sætningsskader og brin-
ge huset tilbage i niveau. Og vel 
at mærke samtidig stabilisere 
fundamentet varigt”, forklarer 
Ivan Steffensen.

Fra Børkop til Nørre Aaby
Virksomheden ekspanderede nøj-
agtig som Uretek-materialet. Så 
i 2002 strammede omgivelserne 
i Børkop for meget over skuld-
rene, og Ivan Steffensen flyttede 
Uretek til Nørre Aaby på Fyn, 
hvor han købte bygningerne fra 
en korn- og foderstofforretning. 
Masser af plads. Også til sønnen 
Kent Steffensen, som kom med i 
firmaet i januar 2000.

Første anlæg
I 2001 købte far og søn firmaets 
første anlæg til injicering af Ure-
tek-materialet. Sammen kørte 
Ivan og Kent Steffensen rundt 

til mange opgaver landet over, 
og så kom der gang i ansættelse 
af medarbejdere. Succesen med 
Uretek blev understreget af, at 
firmaet fem år i træk blev kåret 
som Gazelle-virksomhed.

Skruepæle som supplement
Trods krisen i 2008, benyttede 
Ivan Steffensen året til at få yder-
ligere et ben at stå på. Uretek fik 
import og forhandling af britiske 

ScrewFast Skruepæle som sup-
plement til Uretek Metoden, hvor 
der er sætningsproblemer. Screw-
Fast Skruepæle skrues ned og får 
fat i undergrunden uden støj og 
vibrationer. Tillige har firmaet 
sat borede pæle, støbning af fun-

Tværvejen 6 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 70 20 33 01 · info@uretek.dk · www.uretek.dk

To årtier med stadig stærkere fundament

Far og søn, Ivan og Kent Steffensen, 
i Uretek-hovedkvarteret i Nørre Aaby. 

Vi løser dine opgaver
med en alsidig 

maskinpark 

Gravearbejde, 
entreprenørarbejde 

og 
græsslåning

Mosegårdvej 41 ·  5592 Ejby
Tlf.: 20 48 12 20

lmke@mail.tele.dk ·  www.morten-ke.dk

MaskinsMeden aps
Lydingevej 21, 5750 Ringe  ·  Tlf. 23 74 24 92

stoffer@maskinsmeden.com  ·  www.maskinsmeden.com 

SERVICE AF
INDUSTRIMASKINER

Böckmann Trailer en landtids-
holdbar løsning, som i sin lange 
driftsperiode er en ganske lukra-
tiv investering.
Jørn Jepsen har mange års er-
faring i trailere, ikke mindst til 
hestetransport, men med hele 
programmet fra Böckmann er 
den potentielle bruger- og ejer-
kreds mangedoblet.
- Vi viser gerne frem, hvad vi 
kan tilbyde, siger Jørn Jepsen. 
Jeg kan ikke tænke mig en opga-
ve inden for trailere, som vi ikke 
kan løse. Mød os på det fynske 
dyrskue i Odense den 15. til 17. 
juni.

En ægte Böckmann 
Trailer er Rolls Roycen til 
iværksættere og andet 
godtfolk, der går ind for 
design og lang levetid. 

Dyrehøj Trailer Center i Aspe-
rup ved Middelfart tilbyder 
hele Böckmanns program af er-
hvervstrailere til alle formål.
- Det er ikke så ofte man ser en 
Rolls Royce med trækkrog, siger 
Jørn Jepsen, der er ejer af Dy-
rehøj Trailer Center i Asperup. 
Skulle man støde på en, så læg 
især mærke til traileren. Det er 
helt sikkert en ægte Böckmann. 
Kvalitet både for og bag til en 
konkurrencedygtig pris.
Dyrehøj Trailer Center er for-

handler af det tyske kvalitets-
mærke Böckmann.
- Der er tale om en af Europas 
førende producenter af både he-
ste- og erhvervstrailere, siger 
Jørn Jepsen. Vi kan i dag tilbyde 
et bredt sortiment af trailere af 
høj kvalitet og i lækkert design 
og med meget lang levetid.
- Böckmanns trailere er både til 
nænsom hjemtransport af nye 
luksusbiler for autoforhandleren 
eller til afhentning af et ædelt 
fund af en veteranbil i udlandet 
til en kunde. 
Er man håndværker eller iværk-
sætter og gerne vil signalere 
kvalitet, når man ankommer til 
en byggeplads med sin rende-
graver, så er den også særdeles 
brugbar. Som investering er en 

Dyrehøj Trailer Center  |  Middelfartvej 65  |  5466 Asperup

Tlf.: 6448 1481  |  trailer@alulette.dk  |  www.dyrehøj.dk

Sæt noget lækkert på krogen!
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ANVENDES ISÆR TIL:
Lastbiler - bred transport  •  Store gaffeltrucks  •  Trailere  •  Campingvogne

Landbrug  •  Entreprenører

Alulette Vision

www.alulette-vision.dk

Trådløst analogt �nsnitter sæt

Analog kamera med mulighed for tilslutning af
monitore i både �nsnitteren og traktoren

KVALITETSKAMERAER  TIL  ERHVERVSLIVET

Købes online på www.alulette-vision.dk
Tlf. 64 48 14 81  |  info@alulette.dk

VI ER EKSPERTER I:

• Kabelførte kameraer til krævende opgaver

• Trådløse Bakkameraer der virker

• Monitorer 5-10” med split/quad

• Kombinere kabelført og trådløst
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Sæt noget lækkert på krogen!
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Salg, service, reparationer, udlejning
 og specialopbygning af trailere
Dækservice og aksel-renovering

Byllerup 8  ·  5580 Nørre Aaby  ·  Tlf. 23 41 00 97
westerboetrailerservice@live.dk · www.westerboe.dk

E R H V E R V S T R A I L E R E

40 nye bæredygtige  
boliger er indflytnings-
klare pr. 1. juli. 

Boligerne er næsten helt fær-
digbyggede med køkken, bad, 
skabe.

Bæredygtighed indtænkt 
fra start til slut
Boligerne er de første DGNB-
certificerede almene boliger på 
Fyn. DGNB-certificeringen be-
tyder kort fortalt, at boligerne 

bl.a. er opført på en måde, der 
belaster miljøet mindst muligt. 
Med andre ord er miljøet ind-
tænkt i alle processer af bygge-
riet – lige fra fremstillingen af 
materialerne til de færdige boli-
gers energiforbrug. 
Men det er langt fra alt, og der er 
fx også indtænkt et socialt per-
spektiv i byggeriet. 

Vil du vide mere? 
på vores hjemmeside kan du 
læse mere om, hvad DGNB-cer-
tificeringen konkret betyder, og 
finde visualiseringer, tegninger 
og priser på de nye boliger.

Central placering  
i hjertet af Fyn
De 40 boliger er placeret lige i 

Carl Nielsens Kvarter 14  ·  5000 Odense C  ·  Tlf: 63 133 133  ·  civica@civica.dk  ·  civica.dk

Bæredygtigt nybyggeri centralt på Fyn

hjertet af Fyn. Mere præcist på 
en sidevej til Lensvej i udkanten 
af Årslev på Midtfyn, som vi har 
døbt Lensmarken. Boligerne er 
her omgivet af et smukt åbent 
landskab. 
Her er smuk natur og kort til det 
urbane Odense – uanset om du vil 
pendle med offentlig transport el-
ler køre i bil. Odense centrum lig-
ger nemlig kun 23 minutter væk i 
bil. Og vil du pendle med offentlig 
transport, er der kun 4 minutter 
på cykel til Årslev station.

TN Gulve
Kærbyvej 1 · 5466 Asperup

Tlf: 24 67 77 69
tonny@tngulve.dk · www.tngulve.dk

TN Gulve
er din garanti for et godt gulv

Vores priser er konkurrencedygtige 
og vores service i top

Ring på tlf. 24 67 77 69 
og få et uforpligtende tilbud på 

gulvlægningsarbejde i hele landet.
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Fynske GrowTek Entre-
prise ApS med speciale 
i grønne tage har mere 
travlt nu end nogensinde.
Verden er foranderlig. Ikke 
mindst på klima- og tag-fronten. 
Klimaforandringerne medfører 
nedbør i stadig større mængder, 
og husenes tage tager imod, men 
leder blot regnvandet videre til 
problemer for kloaknet, som slet 
ikke er gearet til de nye tider. 
Men en del af tagene gør en væ-
sentlig indsats og hjælper kloak-
systemerne til bedre at fordøje de 
voldsomme mængder.
”Bevoksningen på grønne tage 
optager cirka 50 procent af regn-
vandet. Dermed er de grønne tage 
med til at forsinke regnvandet på 
dets videre vej og dermed sikre 
en bedre afledning”, forklarer 
Kevin O’Donoghue, direktør hos 
den fynske virksomhed GrowTek 
Entreprise ApS.
Og danskerne er for alvor ved at 
få øjnene op for de mange fordele, 

der følger med et grønt tag, vur-
derer Kevin O’Donoghue.
”Vi kommer til at se tilbage på 
2017 som et år, hvor vi leverede 
rigtig mange kvadratmeter 
grønne tage. Ikke mindst i ho-
vedstadsområdet. Men også både 
i jylland og på Fyn. GrowTek har 
selv hjemme på Fyn, og det er 
faktisk her på hjemmebanen, vi 
hidtil har lavet færrest grønne 
tage. Men det vender nu. 

Krav om grønt
”Når de grønne tage holder regn-
vandet tilbage, aflaster de jo klo-
aknettet ved kraftige regnskyl. 
Københavns Kommune har be-
sluttet, at alle taghældninger 
under 30 grader på nybyggeri, 
skal have grønt på taget. Det er 
simpelthen af hensyn til kloak-
nettet og klimasikringen”, for-
klarer GrowTeks grundlægger og 
administrerende direktør, Ivan 
Steffensen.

”Regnmængderne bliver til sta-
dighed et større problem i specielt 
de store byer med mere beton og 
asfalt. Derfor oplever vi stigende 
fokus på, at grønne tage er en løs-
ning, der rummer mange kvalite-
ter”, siger Ivan Steffensen.
Også på anden vis har grønne 
tage positiv indflydelse på miljø-
et. Hen over sommeren er vegeta-
tionsmåtterne med stenurt-plan-
ten sedum med til at skabe gode 
forhold for bier, andre insekter og 
mikrobiologi. Når der er insekter, 
kommer der også fuglefløjt. 
Et af GrowTeks spændene pro-
jekter var at etablere grønne 
tage på Fyns første DGNB-certi-
ficerede almene boliger i Årslev. 
Her skulle der lægges sedumtag 
på tagflader med hældning op til 
27gr. Et anden stort projekt var 
montering af både betonfliser og 
sedum på DIN Forsynings nye 
domicil i Esbjerg. 
GrowTek har også engroshandel 
til anlægsgartnere.

Tværvejen 6 - 5580 Nørre Aaby - 70 20 20 71 - info@growtek.dk - www. growtek.dk

GrowTek-folkene lagde tusindvis af 
kvadratmeter grønne tage i 2017, og alt 
tegner til, at den grønne tagbølge vokser 
yderligere fremover.

Ivan Steffensen, grundlægger og ad-
ministrerende direktør hos GrowTek 
Entreprise ApS: ”Grønne tage er med 
til at løse problemet med store regn-
mængder”.

De grønne tage med stenurt-planten 
sedum skaber liv øverst oppe. Bier og 
insekter tiltrækkes af den grønne be-
voksning, og når der er insekter, kom-
mer fuglene også.

Nye tage til nye tider

Mange boligejere har 
erfaret, at foldeglas-
altaner og -udestuer  
forlænger sommeren 
fra det tidligste forår til 
langt hen på efteråret. 

Lars Bomholt, der er salgschef i 
Alument, har hørt argumentet 
mange gange fra begejstrede be-
boere med altan med foldeglas. 
Det gælder også for udestuer.
- Har man først fået en altan eller 
udestue med foldeglas, så vil man 
tænke ”Hvorfor har jeg ikke fået 
det for mange år siden”, siger Lars 
Bomholt. Det er et ekstra plus på 
boligens nytteværdi, og det er en 
grøn måde at spare penge til op-

varmning en stor del af året.
For mange betyder foldeglas ud 
over en forbedret varmeøkonomi 
også mindre støj fra trafikken og 
omgivelserne i det hele taget. Og 
har man grønne fingre, så kan 
man på plussiden også henregne 
plantekassernes tidlige tomater, 
agurker, krydderurter og blom-
ster.

Udestuer i rækkehuse
Foldeglas til altanen og til terras-
sedækning er en økonomisk over-
kommelig måde at udvide bolig-
arealet og anvendelsen på, siger 
Lars Bomholt. 
- Der er i de senere år kommet 
mange nye rækkehuse og ældre-
boliger til. Både private og bolig-

foreninger har set et fortsat vok-
sende behov for mindre boliger og 
mindre grunde.
- Det har sat ekstra gang i tilbuds-
givningen og bygningen af især 
udestuer, siger Lars Bomholt. Har 
man for eksempel en terrassedør 
i rækkehuset og flisebelægning 
udenfor, så kan en terrasseluk-
ning betyde en udvidelse af hjem-
met, der vil blive benyttet næsten 
hele året, mod de cirka fire må-
neder, hvor vejrforholdene er til 
decideret udeliv. Alument er ofte 
underleverandør til større bygge-
projekter, hvor foldeglas indgår.
Med en terrasselukning udvides 
hjemmet, stuen forlænges, og der 
opstår ekstra lyse kvadratmeter 
med udsigt til himlen og naturens 
skifter udenfor. 

Karetmagervej 19A  ·  7000 Fredericia

Tlf.: +45 30 361 609  ·  info@alument.dk  ·  www.alument.dk

Udstilling: Hindsgavl Allé 2  ·  5500 Middelfart

Altanen og udestuen, 
man ikke ville være foruden

UDSTILLING:

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk
info@alument.dk

Alument tilbyder følgende:
  Foldeglas løsninger

  Terrasselukninger

  Terrasseoverdækninger

  Indglasninger af eksisterende altaner

  Unikke balustrader der passer til tidens arkitektur

40 nye bæredygtige  
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klare pr. 1. juli. 

Boligerne er næsten helt fær-
digbyggede med køkken, bad, 
skabe.

Bæredygtighed indtænkt 
fra start til slut
Boligerne er de første DGNB-
certificerede almene boliger på 
Fyn. DGNB-certificeringen be-
tyder kort fortalt, at boligerne 

bl.a. er opført på en måde, der 
belaster miljøet mindst muligt. 
Med andre ord er miljøet ind-
tænkt i alle processer af bygge-
riet – lige fra fremstillingen af 
materialerne til de færdige boli-
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af Årslev på Midtfyn, som vi har 
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Her er smuk natur og kort til det 
urbane Odense – uanset om du vil 
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ler køre i bil. Odense centrum lig-
ger nemlig kun 23 minutter væk i 
bil. Og vil du pendle med offentlig 
transport, er der kun 4 minutter 
på cykel til Årslev station.



- Fokus på kvalitet...

• Møbelpolstring  
• Ompolstring  
• Skumgummi  
   efter mål

Bogensevej 12 • 5500 Middelfart • Tlf. 64 40 33 33 • www.livingbykolster.dk

• Tæpper  
   til båd & camping  
• Madrasser  
• Elevations senge

• Senge  
• Hvilestole  
• Div. møbler  
• m.m

Hverdage kl. 10.00 - 17.30   •   Lørdage kl. 10.00 - 14.00

Rolf Murer servicerer en stor 
kreds af private kunder, og med-
virker sideløbende i et velfunge-
rende håndværkernetværk, som 
firmaet samarbejder med om-
kring løsning af større opgaver 
i kommunen og regionen. ”Lige 
nu beskæftiger Rolf Murer tre 
svende plus mig selv”, fortæller 
Rolf Christensen. 
”Fortsætter den solide efter-
spørgsel, vil vi snarest ansætte 
endnu en svend plus muligvis en 
lærling alt afhængigt af indhol-
det af den ny lovgivning på om-
rådet, der offentliggøres i april.”  

Positive fremtidsudsigter
”Rolf Murer løser stort set alle 
opgaver indenfor faget – fra min-
dre reparationer over badeværel-
ser til større om- og tilbygninger. 
Vi lægger vægt på sikkerhed, 
kvalitet og god kundekommuni-
kation gennem samtlige opgave-
forløb. Efter en super travl janu-
ar ser det ud til, at stigningen i 
antallet af opgaver fortsætter de 
nærmeste måneder. Samtidigt 
tegner årsregnskabet for 2017 
til at blive det bedste i firmaets 
12-årige historie, så vi ser posi-
tivt på fremtiden”, smiler Rolf 
Christensen. 

Rolf Murer ApS

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder 
og overholde vores aftaler, samt at undgå enhver anledning til 
reklamation. Kort sagt er målsætningen for firmaet at udføre 
kvalitetshåndværk til tiden – med sans for detaljerne!

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70 
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter vel- 
udført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker  
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejder-
staben med en ny svend, som muligvis vil få  
følgeskab af en lærling til april
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Højstrupparken er et demonstra-
tionsprojekt, der kommer med 
konkrete løsninger på, hvordan 
40’ernes og 50’ernes murede byg-
ningskultur kan moderniseres 
og energioptimeres. Intentio-
nen med projektet er at bidrage 
med ny viden, nye løsninger og 
byggekomponenter, hvilket let 

kan overføres til andre renove-
ringsprojekter. Det betyder at 
projektet viser nye og konkrete 
løsninger på om-programme-
ring, optimering af indeklima 
og tilgængelighed under hensyn 
til bebyggelsens bærende beva-
ringsværdier.

Modernisering og energioptimering 
i Højstrupparken

Fyns Almennyttige Boligselskab

Vestre Stationsvej 5 · 5000 Odense

Tlf: 63125600 · fab@fabbo.dk · www.fabbo.dk

Realdania tilbyder en rundvisning i Højstrupparken 
for 100 heldige medlemmer.

passer til boligens forhold. 
- Vi finder den varmepumpe, 
der passer bedst ind i boligen, 
og installerer og monterer den 
med stor professionalisme – og 
på kort tid og uden gener, siger 
Flemming Nielsen. Der er virke-
lig tale om en grøn investering, 
som man både som husejer/som-
merhusejer og samfundsborger 
har lov til glæde sig over.

- Sæt en dag af til en luft 
til luft-varmepumpe, så 
er du med på den grønne 
bølge, siger Flemming 
Nielsen, der er indehaver 
af VVS-TEK ApS i Asperup.

Flemming Nielsen har mere end 
30 års erfaring i VVS-branchen 
og startede for 12 år siden som 
selvstændig. 
- I alle årene har jeg fokuseret på 

energi og opvarmning, lige fra 
oliefyr og fjernvarme til de helt 
nye moderne højtekniske varme-
pumpesystemer, siger Flemming 
Nielsen. Varmepumper i dag er 
enten jord til luft, luft til vand 
eller luft til luft-anlæg.

Enkel teknik og høj ydelse
- Teknikken er forholdsvis en-
kel, og resultaterne og udbyttet 
af en investering er hurtigt tjent 
ind. I dag kan man få et højtek-

nologisk luft til luft-varmepum-
pesystem, så selv om det måske 
skal finansieres, så er investe-
ringen hurtigt hjemme og tæller 
mange år fremover på plussiden 
i varmeregnskabet. Dertil kom-
mer, at der er stadig er tilskud 
til grønne ændringer på energi-
området.
Flemming Nielsens virksomhed 
VVS-TEK er KMO-certificeret 
af Miljøstyrelsen til alle energi-
opgaver. Han peger på, at med et 
luft til luft varmepumpeanlæg 
har man også et velfungerende 
klimaanlæg, der både opvarmer 
og nedkøler en bolig på kort tid. 

Spørg om effektivitet og pris
- Man skal ikke være tilbagehol-
dende med at spørge os, om en 
varmepumpe er løsningen. Vi 
kommer gerne og rådgiver og le-
verer efterfølgende et tilbud, der 

VVS-Tek ApS - Sildegravsbanken 9 - 5466 Asperup - Tlf.: 26 20 12 64
flemming@vvs-tek.dk - www.vvs-tek.dk

Det ligger i luften

 17



sagt alle typer biler. Vi kan få til 
opgave at dæmpe støj og forbedre 
lyden i både nyere luksusbiler, i 
pendlerbiler og i kassevogne, 
hvor der også skal være Blue- 
tooth-betjening af telefon og  
radio.
Freddie Malling anbefaler Si-
lent Coat til støjdæmpning og 
tilbyder i øvrigt en bred pallette 
af støjdæmpningsmaterialer til 
vibrationsstøj, luftbåren støj og 
støjisolering.

Au2tek.dk i Middelfart 
er specialist i god lyd i 
pendlerbiler, direktions-
vogne, veteranbiler og 
kassevogne.

- Forleden forvandlede vi en nye-
re Renault Clio til en koncertsal, 

og i næste uge skal vi opgradere 
lyden i en Ferrari fra 1983, siger 
Freddie Malling, Au2tek.dk i 
Middelfart.
Freddie Malling har været i lyd-
branchen i mange år og er i dag 
er en af de største distributører, 
når det gælder bilstereo. 
- Vi har eget værksted, men vi 

arbejder lige så tit hos bilfor-
handlere eller private, der gerne 
vil have det ypperste indenfor 
auto hi-fi, siger Freddie Malling. 
Vi kan tilbyde en lang række 
kvalitetsprodukter til særdeles 
attraktive priser. 
Han peger på Hertz, Audison og 
Connection, der er topbrands og 
kendt af enhver, der ved noget 
om bilhøjttalere, bilforstærkere 
og i det hele taget god lyd i bilen. 
- Vores kunder dækker snart 

Au2tek.dk ApS  •  Værkstedsvej 4  •  5500 Middelfart  •  Tlf.: 7020 0043
info@au2tek.dk  •  www.au2tek.dk 

God lyd skaber køreglæde

BREJNHOLT
LILLEBÆLT

ENDNU ET BYGGERI 
MED MATERIALER FRA

Møllebakken 40, Strib · 5500 Middelfart

31 44 38 13
minifrastrib@stribnet.dk · c  Mini’s Træ & Byg

Der lægges vægt på kvalitet i arbejdet, 
samt en god dialog med kunden.

Tømrerarbejde udføres stort som småt 
og vigtigst er, at det bliver godt.

24 Torsdag 19. april 2018
 →  fokus på middelfart

Projektet Digital Business Transformation består af fem 
hovedaktiviteter.

Det er screening og kvalificering. 
I denne fase bliver 100 virksomheder screenet, inden 30 til 40 
af dem får hjælp til at konkretisere deres udfordringer, og af 
dem bliver 15 til 20 virksomheder forpligtet til at deltage i et 
videre forløb.
Næste aktivitet er Digital Open Office, hvor de kvalificerede 
virksomheder kommer til at gennemgå flere intensive forløb 
med fokus på teknologi, personale og forretning.
Aktiviteten Explore dækker over seks Digital Open Labs, hvor 
virksomhederne har mulighed for at få erfaring med deres 
digitale teknologier. 
Målet med Digital Open Labs er at give virksomhederne indsigt 
i de mange digitale muligheder og at matche dem med faglige 
eksperter.

I Digital Integration vil virksomhederne arbejde med 
implementeringen af deres digitale erfaringer. 
Det sker sammen med de faglige eksperter fra Digital Open 
Labs og digitale mentorer, der er knyttet til virksomhederne.
Den femte aktivitet handler om netværk, og der vil løbende blive 
holdt netværksmøder for de deltagende virksomheder, så de 
kan lære af hinanden.
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Digitalisering
Heidi Juel skovrider  
heju@fyens.dk

Opgørelse: Det halter med 
de små og mellemstore virk-
somheders digitalisering. En 
opgørelse viser, at 75 procent 
af landets største virksomhe-
der har en avanceret grad af 
digitalisering, mens det kun 
gælder for 30 procent af de 
mindre virksomheder. Men 
nu er der hjælp at hente.

Projektet Digital Business 
Transformation er sat i verden 
for at løse netop det problem, 
og der følger 6,5 millioner 
kroner med til opgaven. Må-
let er at styrke digitaliseringen 
i små og mellemstore danske 
virksomheder. Det skal ske 
gennem praktiske forløb i 
samarbejde med eksperter. 

- Det er en udfordring for 
mindre og mellemstore virk-
somheder at omfavne de mu-
ligheder, der ligger i at agere 
digitalt. Både i forhold til de 
interne processer, men også 

i forhold til at omstille sin 
produktportefølje og sin di-
stribution til en mere og mere 
digital virkelighed, siger Mads 
Lebech, der er adm. direktør 
for Industriens Fond, om pro-
jektet.

Organisationen Clean, der 
blandt andet har afdeling i 
Middelfart og Sønderborg, 
skal gennemføre det praktiske 
omkring projektet sammen 
med DTU Compute, Alexan-
dra Instituttet og Teknologisk 
Institut. 

Projektet er målrettet virk-
somheder inden for clean-
tech-branchen, og det skal 
være med til at give disse virk-
somheder et digitalt løft.

Udgangen af 2020
I Digital Business Transfor-
mation vil der blive taget 
udgangspunkt i virksomhe-
dernes specifikke behov, og 
teknologi, forretning og men-
nesker vil være omdrejnings-
punktet for den digitale trans-
formation.

Få hjælp til digitalt løft
projektet digital Business Transformation har fået bevilget 6,5 millioner 
kroner til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med styrke 
digitaliseringen. organisationen Clean, der har afdelinger i blandet andet 
Middelfart og sønderborg, er med til at gennemføre projektet i praksis.

Formålet er at skabe nogle 
veldokumenterede cases, som 
på længere sigt kan give inspi-
ration til, hvordan virksomhe-
der kan arbejde med digital 
transformation.

Projektet gik i gang i januar 
i år og kører til udgangen af 

2020, og når projektet nær-
mer sig sin afslutning, er det 
hensigten, at deltagerne er 
gået i gang med den digitale 
omstilling, og det skal føre til 
øget omsætning og eksport, 
forbedring af produktionen 
og skabe arbejdspladser.

Personlig kontakt
Rådgivning . Faglig dygtighed

Vi udfører alt inden for murerfaget.
Vi bygger nyt og bevarer det gamle.

Murermester Sejersen ApS
Strib Landevej 123B . 5500 Middelfart . Tlf. 22 36 05 64

E-mail: sejersen@outlook.com
www.murermestersejersen.dk . Murermester Sejersen

Murermester
Sejersen ApS

Viden og faglig stolthed siden 1916

Valget er dit, vælg din murer med omhu.

Fokus på kvalitet og tillid.

Vi har over 100 års erfaring,
og vi ved, hvor meget kvalitet og godt

håndværk hænger sammen.

Vore ansatte er kompetente og dygtige
håndværkere.

FOCUS ERHVERVSUDLEJNING

• Erhvervsudlejning
• Kontorlejemål
• Lagerlejemål
• Butikslejemål
• Formidling af
investeringsejendomme

• Bolig- og erhvervsejendomme

Vi har stor erfaring på alle områder,
og er altid på forkant med udviklingen.

KONTAKT OS OG HØR HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

SPAR 20% PÅ SALÆRET LIGE NU!

FOCUS SALG- & ERHVERVSUDLEJNING

Stensgårdvej 5 - 5500 Middelfart - Telefon: 30 20 69 19 - E-mail: info@focuserhverv.dk - www.focuserhverv.dk

Du skal vælge os, hvis du vil have en skræddersyet opgaveløsning.
Salg og udlejning af erhvervsejendomme kræver ekspertise og netværk.
Kontakt os allerede i dag!
Vi arbejder i Trekantområdet!
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Stengårdsvej 5 · 5500 Middelfart · Tlf.: 3020 6919
info@erhvervsmaegleraugustinus.dk · www.erhvervsmaegleraugustinus.dk

Erhvervsmægler
Carsten Augustinus

SALG- OG ERHVERVSUDLEJNING
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sagt alle typer biler. Vi kan få til 
opgave at dæmpe støj og forbedre 
lyden i både nyere luksusbiler, i 
pendlerbiler og i kassevogne, 
hvor der også skal være Blue- 
tooth-betjening af telefon og  
radio.
Freddie Malling anbefaler Si-
lent Coat til støjdæmpning og 
tilbyder i øvrigt en bred pallette 
af støjdæmpningsmaterialer til 
vibrationsstøj, luftbåren støj og 
støjisolering.

Au2tek.dk i Middelfart 
er specialist i god lyd i 
pendlerbiler, direktions-
vogne, veteranbiler og 
kassevogne.

- Forleden forvandlede vi en nye-
re Renault Clio til en koncertsal, 

og i næste uge skal vi opgradere 
lyden i en Ferrari fra 1983, siger 
Freddie Malling, Au2tek.dk i 
Middelfart.
Freddie Malling har været i lyd-
branchen i mange år og er i dag 
er en af de største distributører, 
når det gælder bilstereo. 
- Vi har eget værksted, men vi 

arbejder lige så tit hos bilfor-
handlere eller private, der gerne 
vil have det ypperste indenfor 
auto hi-fi, siger Freddie Malling. 
Vi kan tilbyde en lang række 
kvalitetsprodukter til særdeles 
attraktive priser. 
Han peger på Hertz, Audison og 
Connection, der er topbrands og 
kendt af enhver, der ved noget 
om bilhøjttalere, bilforstærkere 
og i det hele taget god lyd i bilen. 
- Vores kunder dækker snart 

Au2tek.dk ApS  •  Værkstedsvej 4  •  5500 Middelfart  •  Tlf.: 7020 0043
info@au2tek.dk  •  www.au2tek.dk 

God lyd skaber køreglæde

A/C
service

- bare bedre bilværksted

A/C service indeholder:
  Rens af kondencer
  Op til 400 g kølemiddel
  Kompressorolie m/sporestof

399,-

Linhardt
Auto

Store Landevej 158
5560 Aarup

Tlf. 6064 3462

ONLINE BOOKING

Morten Kastrup Hansen 

Store landevej 36 · 5580 Nørre Aaby
Tlf.: 24 27 00 76

info@morten-h.dk · www.morten-h.dk

Kørsel af byggemateriale,  
containere samt andre 

opgaver  der kræver løftekran
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- Vi er kendt for natur, fred og ro, 
men også aktiviteter, siger Jes-
per Hansen, der sammen med 
hustruen Pia driver Vestfyns 
smukkeste campingplads.
Jesper Hansen glæder sig over, 
at Middelfart kommune holder 
stranden pæn og ren, og at man 
får besøg af kommunes naturvej-
ledere mange gange i sæsonen, 
hvor de fortæller om naturen ved 
stranden.

- Vi har også vandcykler ved 
stranden og har en aftale om 
kajakudlejning. Faktisk har vi i 
sæsonen hver uge arrangemen-
ter for pladsens campister. 
- Vores arrangementer er popu-
lære og velbesøgte. Vi synes selv, 
at vi driver en attraktiv cam-
pingplads ved en af Danmarks 
smukkeste og bedste badestran-
de. 
- Vi har en 50 meter bred sand-

strand, og den er rammen om ar-
rangementer blandt andet med 
naturvejlederne fra Middelfart 
kommune, hvor vi skal have 
våde fødder og fange krabber og 
kildre dem på maven.
Jesper Hansen fortæller også, at 
pladsens swimmingpool i år er 
opvarmet til cirka 25 grader og 
er til stor fornøjelse for især for-
ældre med mindre børn, der skal 
lære at svømme.

Vejlby Fed Strand Camping  |  Rigelvej 1  |  5500 Middelfart
Tlf.: 28 94 02 89  |  mail@vejlbyfed.dk  |  www.vejlbyfed-camping.dk

ENESTÅENDE STRAND, RO OG FRED OG MASSER AKTIVITETER

FAABORG GOLFKLUB 
”FIRMAKAMPEN” 

13/6 2018 - 15/8 2018 

kl. 08.00      Morgenmad 
kl. 09.30      Gunstart 18 huller 
kl. 14.30      Frokost/præmieoverrækkelse 
kl. 15.30      Tak for i dag Pris 2400,-  

Tilmeld dit hold bestående af kolleger, leverandører,       
kunder eller venner af huset.  

faaborggolfklub@sport.dk / Tlf.: 62 61 77 43 

Tilmeldingerne registreres efter ”først til mølle”  

Max. antal hold pr. spilledag: 20 

Dyst mod andre firmaer i bakkerne. 

Prisen er pr. hold pr. dag (4 pers) www.Faaborggolfklub.dk 

FRU NIELSENS KØKKEN
Kvindevadet 9, 5450 Otterup
info@frunielsenskoekken.dk

Telefon: 64 82 41 35

– Kurser og selskaber

– Firmafrokoster

–  Events (i samarbejde 
med HCA Airport – ex. 
check in & security 
check)

–  Salg af forplejning 
inden take off

Fru Nielsens Take Off  
tilbyder

FRU NIELSENS TAKE OFF
Lufthavnvej 131, 5270 Odense N
takeoff@frunielsenskoekken.dk

Telefon: 25 26 29 42
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markant. “Vi oplever, at mange 
virksomheder har behov for at 
blive aflastet, så de kan bruge 
tiden på deres kerneforretning. 
Og i stedet for at ansætte en fast 
medarbejder, så hyrer de os til 
at hjælpe. Det kan være en fast 
aftale, men det kan også være i 
perioder, hvor virksomheden har 
behov for hjælp,” siger Jesper 
Bøje Pedersen.

Skræddersyede løsninger
Precis har skræddersyede løs-
ninger, der passer til den enkelte 
samarbejdspartner. Virksom-
heden har primært fokus på de 
‘tungere’ salgsopgaver, som må-
ske strækker sig over længere 
tid. Men uanset om det handler 
om at introducere nye produkter, 
øge kendskabet eller omfatter 
bookning af salgs-, informations- 
eller kundemøder samt kalender-
styring, så kan Precis tage over.
Udover Jesper Bøje Pedersen tæl-
ler Precis også virksomhedens 
stifter og bestyrelsesformand Per 
Møller Hansen, kommunikati-
onskonsulent Christine Ander-
sen samt i alt seks salgskonsu-
lenter.

Precis – Personlig  
Kommunikation hjæl-
per virksomheder med 
mødebooking, salgssup-
port og kommunikation. 
Med skræddersyede 
løsninger har Precis 
formået at flytte den til 
tider udskældte tele- og 
marketingkultur til nye 
højder.

Af journalist Anne Schøning 
Christensen

Vi kender dem nok alle. De lidt 
for kække telefonsælgere, som 
ringer midt i aftensmaden og 
nærmest som i blinde forsøger 
at sælge alt lige fra forsikringer, 
avisabonnementer til pensions-
ordninger. “Ofte opnår man ikke 
mere med den samtale end, at 
den man ringer til, bliver irrite-
ret. Det er et meget dårligt ud-
gangspunkt for en videre dialog,” 
siger Jesper Bøje Pedersen, der 
er administrerende direktør og 
medejer i tele- og marketingsel-
skabet, Precis – Personlig Kom-
munikation.

Ansigtet udadtil 
Derfor har Precis også et helt 
andet udgangspunkt for arbej-
det, når de som eksternt binde-
led hjælper små og mellemstore 
virksomheder med mødebooking, 
salgssupport og kommunikation. 
“Vi har valgt at gøre alting an-
derledes. Vi er vores samarbejds-
partneres ansigter udadtil, og det 
forpligter. Vi sætter os grundigt 
ind i den enkelte opgave. For os 
handler det ikke om at ringe til 
flest mulige – vi giver os tiden til 
at kontakte samarbejdspartner-
nes relevante kundeemner på de 
rigtige tidspunkter,” siger Jesper 
Bøje Pedersen og tilføjer: 

“Desuden er samtlige af vores 
konsulenter modne og med meget 
erhvervserfaring. De har evner-
ne til at sætte sig i vores samar-
bejdspartneres sted, yde person-
lig og professionel support. Og 
så er de specialtrænede i at sam-
mensætte individuelle løsninger. 
For nogle virksomheder giver 
det eksempelvis mening at gen-
nemføre markedsundersøgelser 
for udvalgte segmenter, hvorefter 
salgsprocessen skræddersyes.”
Og noget kunne tyde på, at Pre-
cis har fat i det, der virker. Si-
den virksomheden åbnede på 
Fynsvej i Middelfart i efteråret 
2017, er antallet af kunder steget 

Tele- og marketingselskabet 
der gør alting anderledes

VIDSTE DU AT ...
Salgskonsulenterne hos Precis er specialtrænede i salgssup-
port, mødebooking og kommunikation. Konsulenterne er ikke 
rekrutteret efter alder, men man har helt fra begyndelsen 
været opmærksom på, at der blandt 50+ segmentet er mange 
kvalificerede salgsmedarbejdere, der netop har den livs- og er-
hvervserfaring, som kendetegner en Precis-konsulent.

Navnet Precis er valgt, fordi de tre ord som præcis, nøjagtig 
og akkurat (precise, exact, exactly) fylder meget hos teamet 
i virksomheden. I ‘pre’ ligger også, at virksomheden er en 
samarbejdspartner, der gerne vil rådgive og supporterer i op-
startsfasen af en specifik opgave. Små og mellemstore virk-
somheder kan kontakte Precis, før opgaven er defineret.

Fynsvej 60A · 5500 Middelfart
Telefon: 25 64 40 97 / 63 40 01 01
kontakt@precis.dk · www.precis.dk



Invitér familie, venner eller samarbejdspartnere på en 
god frokost eller middag i luksuriøse omgivelser med 

smuk udsigt og ærlig gastronomi.

Book bord på tlf 6221 2525 eller reception@stellamaris.dk
Luksus hvor du kan være med

Stella Maris Hotel de Luxe | Kogtvedvænget 3 | 5700 Svendborg | www.stellamaris.dk 
Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #stellamarishoteldeluxe 
KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE FIRESTJERNEDE HOTEL PÅ TRIVAGO.COM 2017 OG 2018

OPLEV VORES RESTAURANT MED 
SMUK UDSIGT TIL SVENDBORG SUND

VELKOMMEN TIL STELLA MARIS

FROKOST MENU
Smørrebrød de Luxe fra kr. 95,00 - 125,00 pr. stk.

3 stk. kr. 295,00

SOMMERGRILL PÅ STELLA MARIS
Fars dag 5. juni + Lørdag 16. juni fra kl. 18

3 retter serveret ved bordene som ’family style’
kr. 395,00

it-udfordringer, så de bliver så 
nemme som muligt. Så hvad en-
ten man har brug for faglig vej-
ledning, service eller en ny PC, 
er It-@poteket det helt rigtige 
sted at henvende sig. Kig ind i 
butikken på Sofiendalvej 10b”, 
slutter Lars Jensen. 

Specialforretningen, som åb-
nede i 2016, sælger, opsætter og 
installerer stort set alt i hard- 
og software. Derudover yder 
firmaets værksted, der tæller to 
teknikere, support, rådgivning, 
service og reparation til både 
privat- og erhvervskunder

”It-@poteket tilbyder alt i Pc’er, 
iPads, tablets og mobiltelefoner 

samt headsets, panserglas og 
en masse andet tilbehør”, for-
tæller daglig leder, tekniker og 
ekspedient Lars Jensen. ”I den 
travle hverdag spænder vores 
aktiviteter fra rådgivning, salg 
og servicering af nyt It-udstyr 
til opsætning, opdatering og 
reparation. På kundefronten 
spænder vi tilsvarende vidt - 
fra vores store kernegruppe 

af private kunder til små og 
mellemstore virksomheder af 
enhver art. Vi er gode til råd-
givning og sparring, og på It-@
poteket findes der ingen dumme 
spørgsmål. Et stort speciale be-
står i, at vi møder vores kunder, 
der hvor de er. Herfra kan vi 
hjælpe dem videre med hensyn 
til at opbygge nogle fornuftige 
rutiner omkring hverdagens 

PC ·  MAC ·  IPAD ·  TABLETS ·  MOBILTELEFONER ·  TILBEHØR

Sofiendalvej 10b | Strib | 5500 Middelfart
Tlf. 2993 8888 | kontakt@it-apoteket.dk 

Hjælp til hardware og software
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farverne, og vi kender omfanget 
af jobbet og kan hurtigt finde 
frem til prisen, så kunden nøjag-
tigt ved, hvad det koster, inden 
arbejdet er påbegyndt.
- Kolomore kan det meste, når det 
har noget med industrilakering, 
maling og overfladebehandling 
at gøre, siger Bo Jensen. Lad os 
se på opgaven, og vi leverer et 
uforpligtende tilbud indenfor 24 
timer.

Sprøjtemalede låger og 
skuffer er utrolig  
populært, men Kolomore 
i Middelfart vil tilbyde 
endnu mere.

Bo Jensen har 25 års erfaring 
med industrilakering. Han blev 
selvstændig for et år siden med 
virksomheden Kolomore på Als-
vej i Middelfart.

- Jeg ville ind i de gode gamle køk-
kener fra det forrige århundrede. 
Funktionelle køkkener, men må-
ske lidt slidte og triste i farverne, 
siger Bo Jensen. Alle emner af-
monteres og bliver sprøjtemalet 
på værkstedet i Middelfart.
Konceptet viste sig at være rig-
tigt. Bo Jensen har 25 års erfa-
ring med industrilakering. Han 
ved, hvad det drejer sig om med 
sprøjtemaling. Kolomore maler på 

metal, plast, kompositter og træ.

Ny sprøjteautomat
Netop nu er der ved at blive etab-
leret en fuldautomatisk slibe- og 
sprøjtelinje til møbelkomponen-
ter. Nu kan vi derfor også tilbyde 
at male bl.a. bordplader, døre og 
diverse møbeldele.

Fast pris
Vi vælger sammen med kunder 

Kolomore IVS  |  Alsvej 2B  |  5500 Middelfart  |  Tlf.: 93 96 18 28
bhj@kolomore.com  |  www.kolomore.com

MARKEDETS MEST ATTRAKTIVE
SPRØJTEAUTOMAT
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aktiviteter. Motorsporten fylder 
meget i mit liv. Jeg startede min 
sportslige løbebane som speed-
waykører i 1978, og sluttede i 
1998 med Cross Cart. Undervejs 
har jeg vundet en del mesterska-
ber – blandt andet DM i speed-
way med og uden sidevogn. P.t. 
er jeg i gang med at ombygge en 
Opel Kadett til racerformål. Jeg 
glæder mig meget til at sidde 
bag rattet i Kadetten, der får 
omkring 300 heste under mo-
torhjelmen. Alle interesserede 
er velkomne til at kigge ind på 
værkstedet for mere info om Sira 
Autos mange spændende aktivi-
teter og tilbud.”

Det nordvestfynske 
autoværksted har 
mange års branche-
erfaring og service-
rer en typemæssigt 
vidtspændende kreds 
af privat- og erhvervs-
kunder med alt inden-
for service, reparation 
og vedligehold

”Sira Auto er leveringsdygtig i 
service og reparation af biler af 
alle mærker og årgange op til 
3.500 kg samt motorcykler”, for-
tæller indehaver Finn Schmidt. 
”Værkstedets kundekreds forde-
ler sig ligeligt mellem private og 
erhvervsdrivende, primært fra 
det nordvestfynske lokalområde. 
Opgaverne spænder fra meka-
nisk arbejde over pladearbejde 
og motortest til rustbeskyttelse 
og dækservice – herunder af-

balancering og sporing. Dertil 
kommer en stor mængde opgaver 
omkring autoglas, forsikrings-
skader og klargøring til syn. 
Sira Auto er en del af Auto Plus-
kæden, og vi deltager løbende i 
kurser og efteruddannelsesfor-
løb med fokus på ny teknik og 
produkter samt fejlfinding med 
brug af de nyeste testsystemer 
på markedet. Sidst men ikke 
mindst har vi salg af brugte bi-
ler på programmet. Her ligger 
fokus på små biler af alle mær-
ker. Sira Auto tilbyder en række 
attraktive finansieringsordnin-
ger, og på sigt er det tanken at 
udvide salgsaktiviteterne.”

De 4-hjuledes forår er lige 
om hjørnet
”Jeg er født med benzin i blodet 
og har stor erfaring indenfor op-
bygning, tuning og justering 
har eget rullefelt til indkøring 
og justering som man kan få 
udmålt HK og NM specialbiler 
– herunder amerikaner- og ral-
lybiler samt klassikere. På dette 
område servicerer værkstedet 
en landsdækkende kundekreds. 
Her i februar er de 4-hjuledes 
forår lige om hjørnet, og det er 
en god ide for alle specialbils-en-
tusiaster allerede nu at få testet 
og klargjort deres køretøjer, så 
de er klar til sommerhalvårets 

Sira Auto & MC Service
Rugårdsvej 175
5464 Brenderup
Tlf.: 64 44 19 20
Mobil: 40 54 19 20
siraauto@gmail.com
www.siraauto.dk

SIRA AUTO & MC SERVICE

TOTALARRANGEMENTER - MAD UD AF HUSET 
til reception og fest m.m.

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com
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Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-
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Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme
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brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat
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ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
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Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
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brune og franske kartofler, vildtsauce, 
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Natmad:
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Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-
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Alt er 
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Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på bu�et:
Tunmousserand  med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv bu�et med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat  med mozzerella

Blandede grønne salater  med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke  med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage,  Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

35,-
Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra
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(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-
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Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
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Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
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blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-
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Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16,  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32 / 29 29 96 08
mail@ryslingeforsamlingshus.dk  ·  www.ryslingeforsamlingshus.dk
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GELSTED TØMMERHANDEL

75% af danske huse 
bør efterbehandles 
med kalk

Er dit hus fra før 1960, er det bygget med kalkmørtel og bør efterbehandles med kalk,  
hvis du vil undgå fugtskader, svampeangreb og afskalninger.
  
Med produkter fra Rødvig Kulekalk får du:
• Færre problemer med fugt, 
 svamp og afskalninger

• Et bedre indeklima

• Et produkt helt uden  
 skadeligekemikalier

• Et billigt produkt, 
 der holder længe

This product is 
Cradle to Cradle Certified™ 
at the Gold level

TM

TØMMERVEJ 4 · 5591 GELSTED · 64 49 12 16 · PC7@GTBYG.DK
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker
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Vi gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne



Oplevelser og rabatter 
samlet på èt sted
I vores app, MS OPLEV, har vi samlet alle Sparekassens 
arrangementer og rabataftaler èt sted, så du nemt og 
hurtigt får et overblik over de mange muligheder. Er du 
kunde i Middelfart Sparekasse, får du f.eks. rabat hos 
Naturama i Svendborg, biografer, Spillestedet Tøjhuset 
i Fredericia og Clay Keramikmuseum. App̀ en findes 
både til iPhone og Android.

20181605_Ann_185x263_ErhvervFyn.indd   1 16/05/2018   12.47



Vi tilbyder et bredt udvalg 
af serviceprodukter:
@ Udskiftning af skærm på mobil og tablet

@ Salg af hardware: PC, tablets, printer, tilbehør

@ Salg af software: Windows, antivirus, officeprogrammer

@ Installation / klargøring af: PC, tablets, smartphones og GPS

@ Opdatering af: PC, tablets, smartphones og GPS

@ Back-up og reinstallation af PC

@ Fjernelse af Virus, Spyware og Malware

@ Nem ID/Netbank opsætning og support

@ E-Boks opsætning og support

@ Mailopsætning

Find os og like os på facebook.
Her er åbningstider og meget andet.

Sofiendalvej 10b | Strib
5500 Middelfart | Tlf. 2993 8888

kontakt@it-apoteket.dk

X

      Jens                        Bo                                Henrik             Arne 

 
Luxaflex er markedsledende i Skandinavien indenfor bl.a. 
lamelgardiner, plisségardiner og rullegardiner. 
Deres omfangsrige sortiment er velegnet til såvel private som 
erhvervsvirksomheder, og de yder 5 års produktgaranti. 
Du er velkommen i en af vore flotte inspirerende butikker og 
se vore idéskabende shops fra Luxaflex. 
Hvis du virkelig vil forkæles, kan mange af Luxaflex’s pro-
dukter fås motoriseret, og sidste skud på stammen er styring 
via din smartphone. 
 

 29



Færgevej 3  -  5700 Svendborg - Tlf. 29 71 79 39
www.talstaerk.info - sabine@talstaerk.info

FREELANCE 
REGNSKABSKONSULENT
Har du eller din virksomhed 

brug for ekstern hjælp til bogføring, 
moms, regnskab, rapportering, 

budget, løn, administration 
eller andet, kontakt 

mig da gerne.

Sabine S. Larsen

DANSK DESIGN
- Vi gør dine drømme til virkelighed

VI TILBYDER specialløsninger til private, virksomheder og butikker. 
Ud fra dine ønsker designer og fremstiller vi dine nye møbler og 
innovativt inventar. 

VI BRÆNDER for den unikke de-
talje, hvor æstetik og det gode 
håndværk går op i en højere en-
hed og gør hverdagen smukkere.

SP-CREATION er en sydfynsk 
virksomhed, som udvikler og 
fremstiller møbler og interiør i 
træ og metal i høj kvalitet.

www.sp-creation.dk

17UGEAVISEN SVENDBORGTIRSDAG 1. MA J 2018

KIRKEBY: Kronprins Frede-
rik fylder 50 i år, og det fej-
rer 39 Kirkebyløbere ved at 
deltage i Royal Run i Oden-
se 21.maj. 

- Vi er nu nået på skovsæ-
sonen, hvor vi løbetræner 

i Hvidkilde Gods smukke 
skove tirsdag og torsdag af-
ten. I år har vi fået lov til at 
starte ved Skovhuggerens 
startområde ved Egebjerg 
bakker. Det er et dejligt sted 
og starte med mulighed for 

39 Kirkebyløbere klar til 
at fejre Kronprinsens 
50 års fødselsdag

Kirkeby Løbeklub stiller 
med 39 løbere til Royal Run i 
Odense. Privatfoto

at stå i læ, hvis ikke lige vej-
ret er så godt, fortæller Gitte 
Kromann Jacobsen på veg-

ne af løbetrænerne i Kirke-
by Løbeklub. 

Hun glæder sig i øvrigt 
over at klubben har fået nye 
medlemmer, som ønsker at 
gennemføre de 10 km ved 
Royal Run. /EXP

   

DET SKER I KIRKEBY

Møllergade 20 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 30 60
www.tygesen-women.dk

Lunt forår...
OVERTØJ
SPAR 25%
PÅ ALT OVERTØJ

Tilbud gælder hele uge 18. Gælder ikke i forvejen nedsatte varer.

eld ii d i vo
u de bb g få e tr

ele o en 1
å ine øb

- o err elt atis..

Vind dit OVERTØJ
Når du køber overtøj deltager du

i konkurrencen om at vinde dit køb

Ærø’s
frokostplatte

Brogade 1-3 • 5700 Svendborg • Tlf: 41 20 09 76
www.restaurant-aeroe.dk • Mail@restaurant-aeroe.dk

S V E N D B O R G

168,-

FÅ ET RENT TAG
Jeg algebehandler dit tag

for kun 975.- kr. incl. moms.

Niels Jørgen Jensen Service
Mød os på facebook - flottag.dk Tlf. 2033 1508

med speciale og 

original tester til 
 

citroën
peugeot 

Vag-biler

Din Mekaniker • Jakob Kærsbøl • Alsvej 1 • 5500 Middelfart • 64 41 40 44 • mekanikerenmiddelfart@gmail.com

Din mekaniker
Ordner alt mellem nummerpladerne

Kvalitet og fair pris hele vejen igennem

aircondition lygter
dækopbeVaring

Vinterdæk

motorVarmer
rudeskift

udstødning partikelfilter

diagnosetest

dæksalg
omsyn

syn

tilbehørtilbehør

tilbehør

serVice

serViceserVice

serVice

serVice

synsyn

syn

dækdæk

salg 

erhVerVsbiler
naVigation

fejlfinding
forsikringsskader

4-hjulsudmålingVareVogne
dæksalgdæksalg

dæksalg

partikelfilter

MEKANIKEREN · Jakob Kærsbøl · Alsvej 1 · 5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 40 44 · mekanikerenmiddelfart@gmail.com
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dækopbeVaring

Vinterdæk

motorVarmer
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dæksalg
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syn

tilbehørtilbehør
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4-hjulsudmålingVareVogne
dæksalgdæksalg

dæksalg
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 v/ Lou ise He lmann  .  T l f. :  27 57 36  62  .  info@deta l jer iet .dk  .  www.deta l jer iet .dk

K A R I K AT U R -
T E G N I N G
• Reception 
• Jubi læum
• Fødselsdag

Leveres digitalt el ler 
monteret i ramme.

Kontakt mig, og få 
       lavet din gave ...

Forvent 14 dages produktionstid + leveringstid. 
Priser er eksklusiv moms og fragt.

K R .   4 5 0,-
D I G I TA L

U N I K  D E S I G N E T  P L A K AT
• Åbent Hus • Reception • Jubi læum

Leveres digitalt el ler monteret i ramme.

D I G I TA L 
F R A

K R .  

G I V  U N I K K E R E C E P T I O N S G AV E R

6 50,-

STYRK KROPPEN MED DEN RETTE TRÆNING

Solo Fitness har en bred 
vifte af tilbud til en sund 
krop

Det handler først og fremmest 
om at have det godt med sig selv, 
og her er Solo Fitness i Midtby-
hallen en god sparringpartner 
til at opnå en sundere krop og 
komme i bedre form.

Lars Christoffersen, der har 20 
års erfaring i fitnessbranchen, 
har den palette af professionelle 
tilbud, der skal til for at styrke 
ens krop og samtidig reducere 
risikoen for, at der igen skal 

komme skader. En sund krop 
øger også ens selvværd og man 
har det bedre med sig selv.

Det handler ikke kun om at 
skabe en krop med mange musk-
ler, - men om at skabe en sund 
krop, som man selv har det godt 
med, siger Lars Christoffersen. 
Det handler om helt almindelige 
mennesker og de individuelle be-
hov, som de har, - og det er i alle 
aldre. I Solo Fitness har vi dyg-
tige professionelle medarbejdere, 
der kan give den enkelte den helt 
rigtige vejledning.

Solo Fitness har egen fysiote-
rapeuter, og der er oprettet et 
fysioterapeutisk træningshold, 
hvor der hver 3. måned er test 
og screening af den enkelte, så 
hjælp og træning kan tilpasses. 
Udover fysioterapeut har Solo 
Fitness også tilknyttet kostvejle-
der, akupunktør, massør og psy-
koterapeut.

Det handler om det hele men-
neske, - og om at få trænet og 
styrket de muskelgrupper, der er 
med til at give en sund krop. Når 
man er i form, så har man det 
også langt bedre med sig selv. 

Solo Fitness · Midtbyhallen · Johannes Jørgensensvej · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 20 20 27 · info@solofitness.dk · www.solofitness.dk 
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20/28  siders fuldfarve A4-A3, kopi, 
print samt 70 scan til net og mail, 
fuld efterbehandling til sortering, 
hæftning samt fuldfals af  
brochurer, 250 Gb harddisk.

28 siders fuldfarve, kopi, print  
80 scan til net og mail. Perfekt 
print kvalitet.

45 siders produktionsmaskine fuld-
farve, kopi, print samt 160 scan til  
net og mail, fuld efterbehandling til 
sortering, hæftning samt fuldfals af  
brochurer, 250 Gb harddisk.

20 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan 
til net og mail. Perfekt print kvalitet.

22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan 
til net og mail. Perfekt print kvalitet.

22 siders fuldfarve, kopi, print  80 scan 
til net og mail. Perfekt print kvalitet.

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +203 

6 ÅRS NYGARANTI

12.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP C220/C280 

6 ÅRS NYGARANTI

17.416,-
VANVITTIG PRIS

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +220 

6 ÅRS NYGARANTI

14.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +454 

6 ÅRS NYGARANTI

29.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner

med 6 års service garanti
med fordelagtig serviceaftale

Danmarks største lagersalg

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +224

6 ÅRS NYGARANTI

16.927,-
BRUGTBØRSEN

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +284

6 ÅRS NYGARANTI

19.916,-
BRUGTBØRSEN

NU

7.996,-
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BRUGTBØRSEN

NU

Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner

med 6 års service garanti
med fordelagtig serviceaftale

Danmarks største lagersalg

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +224

6 ÅRS NYGARANTI

16.927,-
BRUGTBØRSEN

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +284

6 ÅRS NYGARANTI

19.916,-
BRUGTBØRSEN

NU
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