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Frørup Andelskasse

Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Telefon: 65 43 25 50

 www.froerupandelskasse.dk

Vil du være en af de første i den nye bydel i Svendborg?
67 lyse og venlige almene boliger står klar til indflytning den 1. juli 2013

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5100  Odense C
Telefon 63 12 56 00 � www.fabbo.dk

www.fabbo.dk

En bydel med fokus på det gode liv – et mangfoldigt landskab – bæredygtighed – grønne tage - 
solceller – varmepumper og udnyttelse af regnvand er bare nogle af nøgleordene for Tankefuld.

Boligerne er 86 - 115 m² og veludstyrede med f.eks. induktionskogeplader, indbygningsovn, emhætte, 
køle-/fryseskab, opvaskemaskine, tørretumbler og vaskemaskine fra Electrolux og Voss.

Du vil opleve boliger med store variationer, lejligheder i et plan og rækkehuse i to plan. - Boligerne 
har forskellige faciliteter eksempelvis egen altan, for- og baghave, egen tagterrasse eller adgang til 
fælles tagterasse. 

Cykelparkering og depotrum får du også med til din nye bolig.

Priser fra kr. 5.808,00-7.868,00 pr. måned excl. forbrug. 

Se mere på www.fabbo.dk/tankefuld Åbent 
hus

Søndag den 9. juni 10-12
Eller fremvisning efter aftale

Sofielund Skovvej
5700  Svendborg
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LKN Byg & Murerfirmaet K. Wichmann Side 17
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Jens Schultz a/s - hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter Jens Schultz a/s - hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter 
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lokale

JS Jens Schultz a/sJS
Når du handler hos Jens Schultz a/s 
– JS Byggecenter, bakker du ikke bare 
op om en lokal virksomhed og arbejds-
plads, du sikrer dig også altid faglig 
ekspertise, god service og inspiration 
samt at kunne gøre en god handel…

JS

Et hus fyldt 

med  bygge-

inspiration

Fyns største og mest in-
spirerende byggeudstilling 
ligger på Odensevej 1200m2 
med bl.a. væg- og gulvflis-
er, trægulve, indvendige og 
udvendige døre, vinduer, 
tagsten, mursten, lofter, 
baderumsmøbler og udendørs 
belægningssten, støttemurer, 
bassiner meget meget mere...

Jens Schultz a/s
Odensevej 116, Svendborg

JS Byggeudstilling
Odensevej 116, Svendborg

JS Byggecenter
Nyborgvej 2, Svendborg

JS Rudkøbing
Schnohrsvej 40, Rudkøbing

JS Skolen Relevante kurser og tema-aftenerI samarbejde med Svendborg Erhvervsskole 

og Dansk Byggeri lokalforeningen Sydfyn 

tilbyder vi en række relevante kurser og 
tema-aftener for håndværksmestre og svende. 

Kurserne, der kan tage udgangspunkt i såvel 

produkter som i hverdagens håndværkstek-

niske udfordringer.Blandt de mange emner er salg, 
kundekontakt, energioptimering, nye 

lovgivningsmæssige krav til 
byggeriet samt kommunikations 
og samarbejdsmetoder.

JS Skolen Relevante kurser 

JS
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Vi er billigere end du tror...

Vil du vide mere
- besøg os på

www.js.by
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Biltelf. 21 64 45 51 · Fax: 65 32 40 83
www.triers-ts.dk · triers@mail.tele.dk

®

www.automester.dk

Flere glade bilister

 Tlf. 70 23 13 50

	 l	 Service og rep. af alle bilmærker 
	 l	 Omsyn og klargøring til periodesyn 
	 l	 Forsikringsskader

 Industrivej 7 l 5550 Langeskov
 Tlf. 70 23 13 50 l www.fynbobiler.dk Den klarere vi

Jens Schultz a/s - hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter Jens Schultz a/s - hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter 
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Det betaler sig at købe el og naturgas hos SEF. Vælger du både el og 
naturgas, bliver du SEF+ ElogGas-kunde og får 500 kr. i rabat hvert år.

Som kunde hos os får du - udover rabatt en - både høj forsyningssik-
kerhed, professionel kunderådgivning og nogle af markedets bedste 
priser.

Læs mere og bestil på sef.dk/elgas

din daglige energi – på sef.dk
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Få 500 kr.*
i rabat hvert år

- køb el og naturgas hos SEF

Udnytt er din virksomhed de økonomiske muligheder, der ligger i 
det frie energimarked?

Jeg har gennem de sidste fi re år hjulpet virksomheder med op-
ti mering af deres samlede energiløsning gennem rådgivning om 
hvilke energiprodukter, der er mest fordelagti ge.

Samarbejdet begynder med en afdækning af virksomhedens 
energimæssige profi l. Dereft er ti lbyder jeg en samlet energiløs-
ning og kompetent sparring.

 Ring ti l mig på 62 17 02 98.
 Claus Åsleff 
 Dipl. ingeniør, Energi

Energioptimering og energisalg
- nye muligheder for din virksomhed

* SEF+ ElogGas-rabatt en fratrækkes i årsopgørelsen på en særskilt linje. Rabatt ens størrelse beregnes forholdsmæssigt eft er det antal måneder, kunden har været 
SEF+ ElogGas-kunde ind ti l et nyt kalenderår.

OGSÅ TIL PRIVATE

OGSÅ TIL PRIVATE

OGSÅ TIL PRIVATE



4

Odense - Hvidkærvej 24
Telefon 66 10 15 11, odense@carl-ras.dk
Man. til tors. 6.30 - 16.00, fre. 6.30 - 15.00

Odense-divisionen af den danskejede familievirk-
somhed, der på landsplan tæller 11 engroscentre og 
omkring 275 medarbejdere, har udvidet åbningstid 
og sortiment, øget udbuddet af håndværkerkurser og 
ansat flere medarbejdere

”Carl Ras A/S har gennem otte 
årtier specialiseret sig i værktøj 
og beslag til håndværks- og in-
dustrikunder, der udgør 95 % af 
vores kundekreds”, fortæller di-
visionschef Jan Nowak. ”Odense-
afdelingens professionelle med- 
arbejderteam består af otte butik-
sansatte og tre eksterne sælgere.” 

Nye ansigter i butik og salg
”1. marts i år ansattes butiks-
chef Casper Thygesen og eks-

tern sælger på entreprenørsiden 
Søren Hansen. Med henholdsvis 
ti og tyve års brancheerfaring 
kan begge vore nye folk trække 
på et indgående og detaljeret 
kendskab til lokalområdet og 
de specielle behov, der gør sig 
gældende her”, fortsætter Jan 
Nowak. ”Før sin ansættelse hos 
os arbejdede butikschef Casper 
Thygesen i et branchemæssigt 
beslægtet firma i Odense. Med 
Søren Hansen som ny konsulent 
i marken, har vi styrket vores 
entreprenørafdeling, der spæn-
der lige fra afspærringscylindre 
til asfaltskærere.”         

Stor lagerkapacitet  
og hurtig levering
”Carl Ras er den førende danske 
spiller på markedet for beslag og 
værktøj” beretter Casper Thyge-
sen. ”Vi har stor lagerkapacitet 
samt et både dybt og bredt sor-
timent. Eksempelvis er vi super-
stærke, når det gælder leveran-
cer til servicetømrere – blandt 
andet specialbeslag til udskift-
ning i ældre boliger og boligfor-
eninger. Her i Odense har vi net-
op optimeret lagerkapaciteten, 
så vi råder over ikke mindre end 

14.500 forskellige varenumre. 
Dertil kommer et centrallager 
med over 27.000 varenumre. 
Carl Ras Odense tilbyder dag til 
dag levering. Det betyder, at vo-
res kunder ved bestilling inden 
kl. 16 vil modtage varerne dagen 
efter. Vi har egen distribution 
og kører ud med varer og mate-
rialer til byggepladser to gange 
dagligt.”  
   

En af Danmarks 
bedste arbejdspladser
”Omdrejningspunktet i Carl Ras 
koncernens personalepolitik er 
at være en god arbejdsplads for 
medarbejderne. I 2012 opnåede 
vi en flot 11. plads i konkurren-
cen ”Danmarks Bedste Arbejds-
plads”, der afvikles af den inter-
nationale konsulentvirksomhed 
Great Place To Work. Vi deltog 
i kategorien 50–500 medarbej-
dere, der havde hundredevis af 
deltagere, heraf kun ganske få 
fra vores branche.” 

Unik medarbejder- 
uddannelse
”I hverdagen er det helt basale 
fokus for vores dygtige medar-
bejdere at yde optimal kundeser-
vice og ditto rådgivning. Hos os 
har kunderne højeste prioritet og 
må aldrig gå forgæves. Som no-
get unikt i branchen gennemgår 
vores butiksmedarbejdere med 
jævne mellemrum en videns-må-
ling. Testens primære formål er 
at styrke den enkeltes kapacitet 
gennem individuel efteruddan-
nelse. Det kan eksempelvis ske 

i form af opkvalificerende kur-
ser i produktkendskab, som dels 
afholdes ude hos leverandørerne 
og internt i Carl Ras koncernen. 
Vores medarbejdere brænder for 
deres job og sætter stor pris på 
denne mulighed for at optimere 
deres kunnen og samtidigt styr-
ke cv’et.

Målrettede  
håndværkerkurser
”Også til vore professionelle 
håndværkerkunder kan vi til-
byde en række målrettede kur-
ser hos diverse leverandører 
– heriblandt DAFA, DORMA 
og RUKO. Tilmelding sker via 
værktøjs- og beslag-branchens 
bedste hjemmeside www.carl-
ras.dk”  slutter Casper Thyge-
sen.
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Her � nder du os:
Hvidkærvej 24,
5250 Odense SV

Carl Ras i 
Odense udvider!

Søren Hansen.

Carl Ras team på Fyn.

Jan Nowak & Casper Thygesen.



Ta’ Færgen til  
sydhavsøerne

Hvorfor ikke kombinere en 
skøn ferie i Danmark med 

store oplevelser for både 
børn og voksne? Oplevelser 

der vel at mærke er lette at 
bestille på ét sted – hos ferrytra-

vel.dk – lige som information om 
sydhavsøernes ferie- og weekendop-

levelser står klar på badebroen via cam-
pinglollandfalster.dk

Dampskibskajen 3 • 3700 Rønne • Tlf. 70 23 15 15
www.faergen.dk

Frem til 13. juli og igen fra 9. august til 20. oktober sejler 
LangelandsFærgen blandt andet af sted på endagstur mel-
lem Spodsbjerg og Tårs. Herfra køres til Knuthenborg Safa-
ripark, Nordeuropas største safaripark ved Maribo.
Med en Knuthenborg éndagsbillet fås overfarten Spodsbjerg-
Tårs i bil med 9 personer og entrébevis til 5 personer (fordelt 
med maks. 4 voksne (fra 12 år) og 1 barn (3-11 år) for kun 
825 kr. i lavsæsonen (26.4.-30.6. og 12.8.-20.10.). Spar op til 
995 kr. 

Spar op til 560 kr.
Se her: https://www.faergen.dk/knuthenborg

På én af campingpladserne, Nysted Strand Camping, Skan-
sevej 38 ved Nysted på det sydøstlige Lolland, står værtspar-
ret Nicole og Henrik klar til at kræse om gæsterne. 

Her er, foruden campingplads og feriehytter, én af Østersø-
ens bedste badestrande og de bedste rammer for lystfiskeri 
– i en overdådig skøn natur.

Camping-weekend… 
Frem til 13. juli samt fra 9. august til 20. oktober frister 
Færgen og en række campingpladser på Lolland-Falster 
også med attraktive billetter til både færgen og en tilhø-
rende camping- og familieweekend.
Tilbuddet gælder 4 personer i egen campingvogn og bil, 
inkl. strøm og pladsgebyr, samt t/r med Færgen Spodsbjerg-
Tårs. Entrébillet til Knuthenborg Park og Safari.
Pris 1.510 kr. - spar op til 720 kr.  

… eller en hel uge
Eller hvad med 7 skønne dage på én af 20 dejlige camping-
pladser på Lolland-Falster – med en rabat på op til 500 kr.? 
Dette pakketilbud gælder frem til 30. juni og består af fær-
ge tur/retur mellem Spodsbjerg-Tårs, bil m. campingvogn 
samt 7 overnatninger for 2 personer inkl. pladsgebyr og 
strøm –  for blot 1.798 kr.
Lolland-Falster tager imod weekend- og feriegæster med 
et naturskønt rekreativt område med kyster, badestrande, 
fjorde, småøer, søer, skove, høj himmel og store vidder. Kort 
sagt med oplevelser og afslapning for både børn og voksne.

www.campinglollandfalster.dk

Rederiet Færgen, Nordeuro-
pas største safaripark og 

skønne campingpladser 
på Lolland-Falster fris-
ter med hyggelig fe-
rie samt attraktive 
rabatbilletter

SAFARIPARK
NYSTED STRAND CAMPING

Strandvejen 63 • 3770 Allinge • Tlf. 60 213 413
www.ferrytravel.dk

1-1_Færgen.indd   1 23/05/13   15.56



MAN Odense A/S · Højmevej 19 · 5250 Odense SV · Tlf. 66 17 17 01 · www.man-fyn.dk · salg@man-fyn.dk

Showtime start:  Kl. 10.00 byder vi velkommen hos MAN Odense A/S, Højmevej 19, 5250 Odense SV.

I løbet af dagen:  Showtime præsentationer af de nye MAN Euro 6 lastbiler. Der skal prøvekøres lastbiler,  
 og vores specialister fortæller om de nye modeller.

Lidt til ganen: Vi har kørt grillen i stilling, hvor slagteren vil grille lækkerier dagen igennem, og vi byder også gerne på en  
 fadøl eller en kop kaffe, imens vi gennemgår dagens oplevelser med testkørsel m.m.
 Skulle du være forhindret på selve dagen, så vil der være mulighed for at se og prøvekøre de nye lastbiler fra  
 den 24.-26. juni. Kom og besøg os eller ring til os og aftal et tidspunkt,  
 så kommer vi gerne ud og fremviser lastbilerne hos dig.
  

INVITATION

Vi ser frem til en fantastisk  
Showtime-dag sammen med dig!

                                                                     Med venlig hilsen

Lørdag den 22. Juni 2013 kl. 10-17

MAN Odense som er forhandler af og servicepartner for HMF/ 
Højbjerg Maskinfabrik, vil hele dagen sammen med MAN vise 
nyheder, samt flotte opbygninger med kran, hejs samt kroghejs. 
Der er mulighed for at afprøve dine evner som kranfører.

PrOgrAMMeT FOr dAgeN vil i overskrifter se således ud:
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Bilplejegruppen A/S - www.bilplejegruppen.dk - ditec@bilplejegruppen.dk
Middelfartvej 50 - 5200 Odense V - Tlf.: 66 12 27 00 

Odensevej 101 - 5260 Odense S - Tlf.: 66 12 27 00

”Både fra private og virksom-
hedskunder oplever vi netop 
nu stigende interesse for vores 
mange gode tilbud”, fortæller 
daglig leder Finn Rasmussen. 
”Den helt store og virkeligt gen-
nemgribende totalbehandling, 
der får kundens bil til at fremstå 
som fabriksny, har en implemen-
teringstid på omkring 14 timer. 
Det er imidlertid langt fra alle, 
der har behov for en så dybtgå-
ende løsning …” 

Individuelt  
tilrettelagte forløb  
”Vi lægger stor vægt på god og 
fyldestgørende kundekommu-
nikation. Før et bilplejeforløb 
påbegyndes, tjekker vi kundens 
bil grundigt igennem. Herefter 
finder vi sammen med kunden 
frem til en tilfredsstillende løs-
ning, der er nøje tilpasset hans/
hendes individuelle ønsker og 
behov. Både i privat og erhvervs-
regi kan vi tilbyde en lang række 
individuelt tilrettelagte og ydel-
sesmæssigt graduerede service-
aftaler. Typisk indkalder vi en 
eller to gange årligt kundens bil 
til en opfriskende behandling, 
hvor de forskellige plejeprocesser 
opdateres – og dét til en fordel-
agtig pris.” 

Bilplejegruppen 
for kundetilpassede kvalitetsløsninger
I kraft af sin store buket af specialiserede, kundetilpassede kvalitetsydelser  
og ditto løsninger appellerer Bilplejegruppen til en stor og bredt funderet  
kundekreds af private og erhvervskunder.

Tid til forårsklargøring
”Her i maj, hvor sommeren vin-
ker forude, er det en god ide at 
få sæsonklargjort bilen med po-
lering og lakforsegling. Solens 
stråler kan være hårde ved bilens 
lak, som nedbrydes og falmer. Vi 
anbefaler en grundig vask, dyb-
depolering og lakforsegling med 
brug af Bilplejegruppens effek-
tive DITEC lakforsegler. Resul-
tatet taler for sig selv. Effekten 
af en DITEC-behandling holder 
i mange år. DITEC indeholder 
ingen silikone. Derfor tåler over-
fladen maling og er let at vaske 
og renholde.” 

 
 
”Imprægnering af bilens stof-
sæder fungerer som et usynligt 
betræk, der bevarer sædernes 
blødhed og smudsafvisende 
egenskaber. Med vores tekstilim-
prægnering indkapsles fibrene 
på en måde, så snavs og spild 
ikke kan gennemtrænge stoffets 
overflade. Imprægnering af stof 
og læder i kabinen eliminerer de 
fleste kilder til bakteriedannel-
se, giver en frisk duft og sikrer 
en nem vedligeholdelse af bilens 
interiør. Efter impræg-
nering kan langt 
de fleste 

pletter fjernes med en fugtig 
klud.” 

Smart Repair
”I vores store, velbesøgte afde-
ling på Odensevej har Smart 
Repair-værkstedet kapacitet til 
at reparere ridser i lakken og 
mindre buler i karrosseriet på 
såvel biler som campingvogne. 
Ved hjælp af en speciel opret-
ningsteknik fjernes sporene 
efter disse skader 100 %. Vores 
professionelle autolakerers store 
kompetence sætter prikken over 
i’et, og sikrer kunden et optimalt 
resultat. Vi kan også tilbyde re-
paration af fælge efter stenslag, 
påkørsel af kantstene m.m.” 

Skånsom vask 
”En anden populær facilitet i 
Bilplejegruppens travle afdeling 
på Odensevej er en avanceret 
bilvaskemaskine af mærket Kär-
cher. Maskinens specialudvik-
lede børstesystem garanterer 
vores kunder et re-
sultat, der er 

100 % ridsefrit. I den kommende 
tid bliver der efter al sandsynlig-
hed travlhed i bilvasken, da den 
perfekte finish efter en sommer-
forberedende lakkonservering er 
en skånsom vask”, slutter Finn 
Rasmussen. 

Indvendig behandling
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Vil du være en af de første i den nye bydel i Svendborg?
67 lyse og venlige almene boliger står klar til indflytning den 1. juli 2013

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5100  Odense C
Telefon 63 12 56 00 � www.fabbo.dk

www.fabbo.dk

En bydel med fokus på det gode liv – et mangfoldigt landskab – bæredygtighed – grønne tage - 
solceller – varmepumper og udnyttelse af regnvand er bare nogle af nøgleordene for Tankefuld.

Boligerne er 86 - 115 m² og veludstyrede med f.eks. induktionskogeplader, indbygningsovn, emhætte, 
køle-/fryseskab, opvaskemaskine, tørretumbler og vaskemaskine fra Electrolux og Voss.

Du vil opleve boliger med store variationer, lejligheder i et plan og rækkehuse i to plan. - Boligerne 
har forskellige faciliteter eksempelvis egen altan, for- og baghave, egen tagterrasse eller adgang til 
fælles tagterasse. 

Cykelparkering og depotrum får du også med til din nye bolig.

Priser fra kr. 5.808,00-7.868,00 pr. måned excl. forbrug. 

Se mere på www.fabbo.dk/tankefuld Åbent 
hus

Søndag den 9. juni 10-12
Eller fremvisning efter aftale

Sofielund Skovvej
5700  Svendborg
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Jens Schultz a/s - hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter Jens Schultz a/s - hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter 
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lokale

JS Jens Schultz a/sJS
Når du handler hos Jens Schultz a/s 
– JS Byggecenter, bakker du ikke bare 
op om en lokal virksomhed og arbejds-
plads, du sikrer dig også altid faglig 
ekspertise, god service og inspiration 
samt at kunne gøre en god handel…

JS

Et hus fyldt 

med  bygge-

inspiration

Fyns største og mest in-
spirerende byggeudstilling 
ligger på Odensevej 1200m2 
med bl.a. væg- og gulvflis-
er, trægulve, indvendige og 
udvendige døre, vinduer, 
tagsten, mursten, lofter, 
baderumsmøbler og udendørs 
belægningssten, støttemurer, 
bassiner meget meget mere...

Jens Schultz a/s
Odensevej 116, Svendborg

JS Byggeudstilling
Odensevej 116, Svendborg

JS Byggecenter
Nyborgvej 2, Svendborg

JS Rudkøbing
Schnohrsvej 40, Rudkøbing

JS Skolen Relevante kurser og tema-aftenerI samarbejde med Svendborg Erhvervsskole 

og Dansk Byggeri lokalforeningen Sydfyn 

tilbyder vi en række relevante kurser og 
tema-aftener for håndværksmestre og svende. 

Kurserne, der kan tage udgangspunkt i såvel 

produkter som i hverdagens håndværkstek-

niske udfordringer.Blandt de mange emner er salg, 
kundekontakt, energioptimering, nye 

lovgivningsmæssige krav til 
byggeriet samt kommunikations 
og samarbejdsmetoder.

JS Skolen Relevante kurser 

JS

   
 P

RISGARANTI

B

Y G G E C E N T E R

Vi er billigere end du tror...

Vil du vide mere
- besøg os på

www.js.by
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tættere på

Så kort kan 

det siges

Det med småt: Når du opretter din Konfi rmandkonto, skal vi se legitimation (Sundhedskort og pas) og gerne dine forældre. 

Indskud op til 25.000 kr. forrentes med 12 pct. p.a. (fast rente) fra oprettelsestidspunktet til 6. december 2013. 

Herefter forrentes indskud med 0,75 pct. p.a. (variabel rente).   

Besøg os i Spar Nord Svendborg. 

Vi er klar med meget mere om årets bedste 

tilbud til alle konfi rmander.

HUSK OGSÅ: Mere om Konfi rmandkontoen 

på sparnord.dk/konfi rmand og hjælp til at 

skrive talen til familien på 

facebook.com/MINEGRYN - vi ses.

Spar Nord Svendborg

Sankt Nicolai Gade 1 

tættere på

Det med småt: Når du opretter din Konfi rmandkonto, skal vi se legitimation (Sundhedskort og pas) og gerne dine forældre. 

Indskud op til 25.000 kr. forrentes med 12 pct. p.a. (fast rente) fra oprettelsestidspunktet til 6. december 2013. 

Herefter forrentes indskud med 0,75 pct. p.a. (variabel rente).   

Carina Skregeskov

Kunderådgiver

Telefon 63 10 15 53

css@sparnord.dk

Vi er klar med meget mere om årets bedste 

Bedemand-Fyn.dk
Tryghed i en svær tidyghed i en svyghed i en sv
Tlf. 30 48 55 55Tlf.Tlf.
Telefonen er altid åben.TT  Vi dækker hele Fynelefonen er altid åben.elefonen er altid åben.
Kontor/UdstillingKK
Viebæltet 1 - 5700 Svendborg
Business Huset - Vestergade 11A - 5540 UllerslevVV
Faaborgvej 33 - 5250 Odense SV
Tommerupvej 28 - 5492 TT Vissenbjerg

Ring for yderligere information. Eller læs mere på vores hjemmeside wwwRing for yderligere information.Ring for yderligere information. .bedemand-fyn.dk

Ceremoni uden præst
Vi har stor erfaring med borgerlig ceremonier som
ceremoniafvikler

Ny butik i Svendborg
Vores nye butik dækker følgende områder:VV
Svendborg, Faaborg, Tåsinge,, T, T  Langeland,
Ringe og øvrige opland.

Gravsten
I vores indendørs udstilling i Vissenbjerg og Svendborg
nder du et udvalg i såvel skandinaviske som eksotiske

granitsorter.granitsortergranitsorter Et endnu større udvalg kan fremvises
elektronisk.
Vi leverer gravsten med personligt præg
til fordelagtige priser.til fordelagtige prisertil fordelagtige priser

Gratis bårebuket ved afhentning
i hjemmet/plejecenter.i hjemmet/plejecenteri hjemmet/plejecenter
Prisgaranti på bedemandsydelser
og gravsten.

Bisættelse
Elegant, enkel hvidlakeret kiste. Miljøurne
Ilægning på sygehus
Kørsel til kapel/kirke (0-15 km)KK
Kørsel til Krematoriet (0-15 km)KK
Forsendelse af urne
Ordning af bisættelsen
I alt inkl.moms kr. I alt inkl.moms krI alt inkl.moms kr 9.995,-

Begravelse
Elegant, enkelt hvidlakeret kiste
Ilægning på sygehus
Kørsel til Kapel/Kirke (0-15 km)KK
Ordning af begravelsen
I alt inkl. moms krI alt inkl.I alt inkl. .  moms kr moms kr 9.495,-
Yderligere kørsel: kr. kr kr  18,- pr. 18,- pr 18,- pr km
Weekend og aftentillæg: kr. kr kr  495,-
Afhentning af kiste i hjemmet kr.Afhentning af kiste i hjemmet krAfhentning af kiste i hjemmet kr 495,-

ere ydelser,ere ydelserere ydelser er det naturligvis muligt.

Foruden udgift til bedemanden, kan der være udgifter til
krematoriet, kirkegården, gravsten, blomster, blomster blomster dødsannoncer
og evt. kaffebord.

Scan og se
 lm
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Ring for yderligere information. Eller læs mere på vores hjemmeside: www.bedemand-fyn.dk

TANDPROTESE KLINIKKEN
 Klinisk Tandteknikker ● Joan Dideriksen

Valdemarsgade 40 Skippergade 3
5700 Svendborg 5800 Nyborg
Tlf. 62 21 09 77 Tlf. 65 31 11 16

Klinisk Tandteknikker ● Joan Dideriksen
Valdemarsgade 40 Skippergade 3
5700 Svendborg 5800 Nyborg
Tlf. 62 21 09 77 Tlf. 65 31 11 16

EKS: Lån 10.000,- og betal kr. 548,- pr. 

md. i 24 mdr.

Tandprotesen kan nu
f inansieres 
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landsdækkende herfra. Vi har 
alle vores kompetencer samlet 
her, og vi har ingen planer om at 
etablere afdelinger andre steder. 
De daglige bankopgaver løser 
kunderne med vores velfunge-
rende web-bank, mobilbank og 
mails, og så har vi hyggelige 
mødelokaler at mødes i med kun-
derne, når de skal rådgives, og 
sådan fortsætter vi. 

Frørup Andelskasse har 
netop fået ny direktør. 
Jesper Hansen fortsæt-
ter den solide kurs under 
ét tag sammen med sine 
trofaste medarbejdere og 
kunder

”Vi tager ikke de sager, de an-
dre har sagt nej til. Og vi skal 
forstå det, vi går ind i. Vi låner 
ikke bare penge ud uden at forstå 
kundens forretningsidé. Det er 
sund fornuft. Vi glæder os over 
at låne en masse penge ud til de 
rigtige projekter, som kan med-
virke til at skabe vækst”.
Sådan siger 45-årige Jesper 
Hansen. For godt en måned siden 
trådte han til som ny direktør 

i Frørup Andelskasse. Dermed 
overtog han styringen efter sin 
forgænger, Gunnar Thomasen. 
Han har igennem 18 år  formået 
at udvikle og styrke Frørup An-
delskasse, så andelskassen har 
stærke regnskaber at se tilbage 
på og en solid og velkonsolideret 
tro på fremtiden.
”Gunnar Thomasen har skabt et 
vækstfirma, så der i dag er i alt 
14 medarbejdere mod syv, da han 
startede. Den stabile kurs vil jeg 
fortsætte sammen med trofaste 
medarbejdere og kunder. Vi skal 
skaffe flere nye kunder. Vi skal 
låne flere penge ud, og vi skal 
holde fast i, at her får kunderne 
en kompetent rådgivning”.
Der er netop sagt farvel og god-
dag til hhv. Gunnar Thomasen 
og Jesper Hansen. Og mange 
af Frørup Andelskasses 2850 

andelshavere fra hele Østfyn, 
Svendborg og Langeland kiggede 
forbi.
Hver andelshaver har én stem-
me, så ingen kan kuppe nogen 
eller bestemme over andre. Det 
giver en tryg hverdag i andels-
kassen. Og flytter kunden lands-
del, flytter banken med. I tanke 
og handling: Som Jesper Hansen 
siger: ”Vi er lokale i Frørup og 

Frørup Andelskasse · Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Telefon: 65 43 25 50. · Telefax: 65 43 25 51
e-mail: post@froerupandelskasse.dk · Web: www.froerupandelskasse.dk

Stabil og sikker kurs  
igennem krisen
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et bemærkelsesvær-
digt resultat af Cramo 
danmarks tilpasning til 
markedssituationen med 
lukning af tre lokalafde-
linger i region Syddan-
mark og i alt 11 afdelin-
ger på landsplan er, at 
regnskabet for 1. kvartal 
2013 er det bedste nogen-
sinde i udlejningskædens 
historie. 

”På trods af en usædvanlig lang 
og kold vinter, er det alligevel 
lykkedes os at opnå et solidt re-
sultat efter 1. kvartal og dermed 
det bedst tænkelige udgangs-
punkt for en stabil indtjening 
resten af året”, fortæller, afde-
lingsleder Palle Olsen, Cramo 
Fyn. ”Med vores seneste tilpas-

ning til markedssituationen har 
vi skåret kagen rigtigt. Cramo 
Danmark tæller i dag syv afde-
linger, som på landsplan klarer 
alt indenfor udlejning, service og 
reparation af værktøj, stilladser 
og maskiner til håndværkere og 
entreprenører. Over hele landet 
samarbejder vi tæt med lokale 
vognmænd om oplagring og ud-
bringning af et bredt udvalg af 
de hyppigst udlejede maskiner og 
værktøjer fra vores store katalog. 
I kraft af vores eksterne lager og 
logistik kan vi her fra Cramo 
Fyn imødekomme de fleste øn-
sker omkring udlejning, service 
og reparation fra kundekredsen i 
vores tidligere filialområder Fre-
dericia, Esbjerg og Rødekro. Em-
ner, der ikke lagerføres lokalt, 
kan leveres med kort varsel.”       

Ny kombinationsudlejning
”Trods generel økonomisk krise 
tegner der sig p.t. en stabil, po-

med kortere projekter af 2-3 må-
neders varighed. Cramos store 
sortiment spænder fra bygge- og 
anlægsmaskiner til stilladser, 
teleskoplæssere, lifte, skure, 
moduler, pavilloner, containere 
samt udstyr til etablering af 
byggepladser. Vi tilbyder det 
mest moderne udstyr med fuld 
service, landsdækkende maskin-
planlægning og projektbaseret 
fastprisgaranti. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for mere info”, slutter Palle 
Olsen.

sitiv udvikling i byggebranchen. 
På Fyn genererer motorvejsudvi-
delsen stor aktivitet, og i Odense 
kommune har man byggeprojek-
ter for 25 mia. kr. på bedding, 
hvoraf de 15 mia. er finansieret. 
Nye tider med flere aktiviteter 
kalder på nye løsningsmodeller. 
Henover sommeren introducerer 
Cramo en helt ny måde at leje 
værktøj og biler på. Den kombi-
nerede værktøj/bil løsning, der 
appellerer til entreprenører og 
håndværkere i alle fag, er en 
ideel måde at leje på i forbindelse 

Cramo Fyn · Sivmosevænget 4 · 5260 Odense S  · Tlf.: 70 33 65 65 · e-mail: odense@cramo.com · Web: www.cramo.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag 6.30-16.00 - Fredag 6.30-15.00

Tænder på små opgaver

Privat-el.dk er specialis-
ten, der som autoriseret 
el-installatør løser små 
el-opgaver i private hjem.

»Hos os er de private kunder den 
vigtigste kundegruppe. Derfor 

løser vi primært opgaver a la 
styr på ledningsrod, manglende 
stikkontakter og montering af 
nye installationer«, forklarer 
indehaver Michael Kristensen, 
Langeskov. Bolig- og ejerforenin-
ger, udlejere af private lejemål 
og private boligejere i Odense, 
Nord- og Østfyn er som sagt mål-
gruppen hos Privat-El.dk.
Blandt opgaver der løses er også 
ophængning af lamper, salg og 
tilslutning af hårde hvidevarer, 
udskiftning og montering af eks-

tra kontakter, gruppe- og må-
lertavler samt HPFI-relæ (HFI-
fejlstrømsrelæ).
Eftersyn af elinstallationer, re-
novering af køkken og bad med 
bl.a. moderne LED lys, monte-
ring af dør- og videotelefon samt 
varmepumper til bolig og som-
merhus udføres også.
Privat-El.dk leverer personlig 
rådgivning, sikkerhed og tryg-
hed med ”Tekniq’s branche-
garanti« samt naturligvis god 
service og kvalitet til fair priser.

Privat-el.dk ApS v/ Michael Kristensen  
Tlf. Odense 66 12 02 20 – Langeskov 65 38 19 00 – Nyborg 65 31 14 00 · www.privat-el.dk · info@privat-el.dk

VOreS MOTTO:
»el-arbejde  

trygt og sikkert«

Privat-El.dk er medlem af 
Tekniq’s garantiordning og 

ankenævn, hvilket som kunde 
giver dig ekstra tryghed og  

sikkerhed i arbejdet
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Tænder på små opgaver

Flytning af døbefont Badeværelse i Kerteminde Muret køkken i Kertinge

Thinesen Byg er et mure-firma, med fem murersvende ansat,  
der udfører mange forskellige opgaver indenfor murerfaget.  

Thinesen Byg står for kvalitet og arbejder gerne med specielopgaver som f.eks.  
murede køkkener, masseovne, pejse og anlægsopgaver. Det primære geografiske  

arbejdsområde er Fyn, da Thinesen Byg har udgangspunkt i Nymarken ved Kerteminde. 

Flere billeder kan ses på hjemmesiden. 
Kontakt Mikkel Thinesen for et uforpligtende tilbud på tlf. 29 40 59 54

Fuldmuret rød-stensvilla
i Hundslev, bygget i stil 

med ældre gård

Skovvangen i Langeskov
Byggefelt med muligheder

Kvalitetsarbejde i over hundrede år…
Murermester erling 
Pedersen & Sønner ApS, 
med rødder tilbage 
til 1909, udfører jord-, 
kloak-, beton- samt mu-
rerarbejde i god klassisk 
håndværkskvalitet.

Siden 2008 har murermester og 
ingeniør Morten Pedersen som 4. 
generation ledet virksomheden, 
der løser opgaver som repara-
tion, ny-, til- og ombygning af er-
hvervsbyggeri og private boliger.
Også badeværelser og eksem-
pelvis facaderenovering står på 
virksomhedens menukort.
»Sommeren er den oplagte tid til 

at få tjekket, om der skal laves 
reparation og vedligeholdelse i 
firmaet eller den private bolig«, 
siger murermester Morten Pe-
dersen.
Som autoriseret kloakmester er 
Erling Pedersen & Sønner ApS 
underlagt Kloakmestrenes Kva-
litetskontrol og udfører en lang 
række kloakeringsopgaver, også 

kloakering i åbent land.
 Med egen maskinpark, herunder 
rende- og minigraver, udføres 
opgaverne hurtigt og effektivt, 
eventuelt sammen med faste 
og ligeledes kvalitetsbevidste 
samarbejdspartnere, der leverer 
løsninger med hensyn til VVS-, 
el- og tømrerarbejde.

erling Pedersen & Sønner ApS · Birkevej 21 · 5550 Langeskov · Tlf. 21 79 42 61 
www.fyn-murer.dk · mortenbear@hotmail.com
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Anfører på spot-repairområdet
forhold til tidligere afleveringer 
til leasingselskaber. 
”Kundens tilfredshed fra start 
til slut er i højsædet og er meget 
vigtigt for os. I vores bestræ-
belser på effektivisering har vi 
rokeret og skiftet ud i medarbej-
derstaben og nu øget vores effek-
tivitet yderligere. De nuværende 
medarbejdere Daniel og Jannik 
er et solidt og godt team og sikrer 
virksomhedens vigtigste værdier 
om høj kvalitet, god og hurtig 
service til en rimelig pris”. 

APJ Paint ApS fører an, 
når vi taler om SMArT-
repair (Small to Medium 
Area repair Technique) 
i dag bedre kendt som 
spot-repair. Klarer alle 
former for lakskader på 
biler, mindre plast- og 
glasfiberreparationer 
m.v. på ultrakort tid

Efter at have været uddannel-
seschef i en årrække hos Chips 
Away Odense overtog Jakob 
Havndrup selv virksomheden for 
nu fem år siden og har siden dre-
vet den under navnet APJ Paint. 
Det navn vil i løbet af sommeren 
blive ændret til Smartlakering, 
så både det nye navn og logo 
bedre signalerer virksomhedens 
aktiviteter. 

Firmaet er blevet en af de føre-
nde indenfor spot-repair. Spe-
cialet er udbedring/reparation 
af mindre buler og lakskader på 
biler, motorcykler, mindre plast- 
og glasfiberreparationer, repa-
ration af fælge, samt at udføre 
mindre huller/skader på instru-
mentborde og sæder.
Spot-repair bygger på en avan-
ceret teknologi, som gør, at man 
kan nøjes med at reparere det 
skadede område. Dermed er der 
store besparelser ved denne type 
reparation i forhold til fx en om-
lakering eller udskiftning af de-
len. Kunden betaler nemlig kun 
for det skadede område. 
APJ Paint (”Smartlakering”) 
håndterer også forsikringsska-
der og sørger for, at bilen bliver 
takseret. 
Private og autoforhandlere er 
på kundelisten. Som det nyeste 
benytter virksomheder nu også 
leasingbiler: 
”Inden aflevering til leasingsel-

skabet kommer bilen til os, hvor 
vi udbedrer små lakskader/buler, 
skruehuller i instrumentborde 
osv., sørger for afmontering af 
folie samt klargøring, så bilen er 
klar til aflevering til leasingsel-
skabet. Man kan vælge et FDM-
check, så FDM kontrollerer, at 
alt er lavet, og at bilen er klar til 
aflevering. Kunden undgår på 
den måde en ”ubehagelig” reg-
ning fra leasingselskabet”, for-
tæller Jakob Havndrup.
Nuværende kunder udtaler, at 
der spares mellem 30 og 60% i 

APJ Paint ApS Odense · egegårdsvej 3B · 5260 Odense S · Telefon: 65 91 17 60
e-mail: odense@apjpaint.com· Web: www.apjpaint.com

Havnegade 17 · 5000 Odense C

Telefon: 40 58 80 16
e-mail: rs@alucan.dk · Web: www.alucan.dk

Skovvangen i Langeskov
Lige over for planteskolen
Byggefelt med muligheder

Store parcelhus grunde 1800-3600 m2

Muglighed for andelsboliger og bofællsskab
Kontakt Mikkel Thinesen for mere information
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Intego Odense – nu med rullende 
elektromekanisk værksted
Som noget helt nyt åbner 

Intego Odense, der p.t. 

råder over to rullende 

værksteder til betjening 

af fynske industrikun-

der, et elektromekanisk 

værksted i forbindelse 

med firmadomicilet på 

Holkebjergvej

”Intego A/S er en af landets 
førende, højest specialiserede og 
mest kundeorienterede virksom-
heder indenfor samlede el-tekni-
ske løsninger til erhverv, indus-
tri og infrastruktur”, beretter 
afdelingsleder Bjarke H. Jensen, 
Intego Odense A/S. ”Vores ny 
elektromekaniske værksted, der 

ventes at stå klart den 1. juni, 
vil primært fokusere på repa-
ration af elmotorer og allround 
servicering af vore fynske indus-
trikunder. Vi sælger, servicerer 
og reparerer alle former for mo-
torer og generatorer og oplever 
over hele linjen et stigende behov 
for el-tekniske services og to-
talløsninger. Parallelt hermed in-
dgår etableringen af det ny værk-
sted i en vækststrategi, der har 
til formål at sikre vore kunder 
optimal service ved at samle en 
række bredt favnende kompe-
tencer under ét og samme tag.” 

Høj service  
– også i fremtiden
”Intego Odense har døgnser-
vice, når det gælder afhentning 
af motorer til reparation. Via 

Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 
Fax. 99 36 42 61 - e-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

vores rullende værksteder løses 
mange opgaver på stedet ude 
hos kunden, der hermed aldrig 
må stå uden motor i længere 
tid ad gangen. Vi råder over et 
velassorteret lager af standard-
motorer, så udskiftning foregår 
hurtigt, fleksibelt og under mak-
simal hensyntagen til den en-
kelte virksomheds behov. Andre 
store aktiviteter i industrielt regi 

er Industri Service Management 
(ISM), lovpligtige eftersyn, ter-
mografering, energiovervågning, 
fiber- og datanetværk samt bygn-
ingsinstallationer og automation. 
I Intego A/S øger vi løbende vores 
volumen, skaber flere arbejdsp-
ladser og sikrer hermed, at vores 
kunder også i fremtiden oplever 
et højt serviceniveau”, slutter 
Bjarke H. Jensen.

Bjarke H. Jensen, Intego.
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Munkehatten 16  ·  5220 Odense SØ  ·  Mobil: 20 45 54 44  ·  E-mail: info@trimline.dk

Har du om sommeren oplevet varmen som et “stikkende” problem?

Bliver solen ofte “stikkende” og generende i skærmen?

Få et bedre indeklima!

25-ÅRS
JUBILÆUM

I ÅR

Solfilterfilm fra 
Reducerer varmen med op til 81%  •  Reducerer blændende stråler med op til 82%

Nedsætter varmetabet om vinteren  •  Hurtig installation uden gener

Ring for et uforbindende tilbud - Tlf. 66 15 54 44
Vi kommer i hele Danmark
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Havrekær 38 · 5474  Veflinge · Tlf. 64 80 15 15 · www.lkn-byg.dk  ·  www.murerwichmann.dk

Resultatet er tættere og endnu 
bedre kvalitet samt kundeser-
vice til de fynske og jyske er-
hvervs- og privatkunder – men 
med fortsat frihed til også at 
samarbejde med andre kolleger i 
byggebranchen.
Dét er altså nogle af de væsent-
lige fordele ved fusionen mel-
lem de velkendte og mangeårige 
familiedrevne håndværksvirk-
somheder LKN Byg ApS og K. 
Wichmann ApS, sidstnævnte 
grundlagt i 1970 af 
murermester Kasper 
Wichmanns far. Nu 
er begge firmaer 
styrket i den 
skarpe kon-

Stærk tømrer- og murerfusion
Tømrervirksomheden LKN Byg ApS og Murerfirmaet K. Wichmann ApS, begge Veflinge og Odense 

styrker positionen på det fynske marked, efter at førstnævnte har købt halvdelen af murerfirmaet

kurrence på både det fynske og 
jyske byggemarked. Og dermed 
firmaerne lettere ind også på 
de større opgaver. Samtidigt får 
kunderne nu en hurtigere ser-
vice, da de blot behøver at ringe 
ét sted hen, når de ønsker opga-
verne løst. 
Det gælder også de mindre byg-
ge- og serviceopgaver for erhverv 

og private, der naturligvis også 
løses efter fusionen.

Hovedentreprenør
Mens Murerfirmaet K. Wich-
mann har leveret kvalitetsar-
bejde i godt 42 år, har LKN Byg 
på tilsvarende vis leveret første-
klasses håndværk til erhvervs-, 
offentlige og privatkunder på 
Fyn og i Trekantområdet i mere 
end 50 år, hvor 3. generation nu 
driver i firmaet. Det arbejder 
primært som hovedentreprenør, 
når der skal bygges nyt hus, gen-
nemføres om- eller tilbygninger, 
opføres en ny industrihal eller 
laves kloakering.

Også små opgaver
I dag løser virksomheden vidt 

forskellige små som store byg-
geopgaver over hele Fyn og i 
Trekantområdet, fra Kolding 
over Fredericia til Vejle. Des-
uden udfører LKN Byg jord- og 
støbearbejde samt, som nævnt, 
kloakering, også i åbent land. 
Skal gamle bygninger nedrives, 
måske ved nybyggeri eller reno-
vering, udføres også dette.

Forsikringsskader  
og Byg Garanti
Er uheldet ude, er firmaet des-
uden ekspert i udbedring af små 
og store forsikringsskader og 
tilhørende korrespondance med 
forsikringsselskaber.
LKN Byg og Murerfirmaet K. 
Wichmann er medlem af Byg Ga-
ranti. Det giver økonomisk sik-
kerhed for kunderne.

Murerfirmaet K. WICHMANN APS
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Anlægsgartner
TH. SKOV LARSEN ApS

Stegstedvej 35a · 5200 Odense V · Tlf. 66 16 75 66 
post@thskovlarsen.dk · www.thskovlarsen.dk

Drømmer du om at få haven renoveret?
En skøn og velplejet have
er en af de største glæder i
hverdagen. Hvis du overvejer
små eller store ændringer i din
have, kan vi hjælpe dig med alt
fra inspiration til planlægning,
udførsel og pasning.

Hos os kan du regne med at få:
✔ En god håndværkeroplevelse
✔ Råd og vejledning i højeste kvalitet
✔ Arbejdet udført professionelt og

fagligt korrekt
✔ Ryddet op og fjernet affald efter

arbejdet

Stegstedvej 35a • 5200 Odense V • Tlf. 66 16 75 66 • www.thskovlarsen.dk

Drømmer du om 
at få haven renoveret?

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

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…

Brandtomt genopbygges som 
mødecenter/kontorfløj
Tømrerfirma Madsen A/S 
i Søndersø giver lokal-
området en stor hånd 
med genopbygning af 
nedbrændt kommunal 
borgerservice

Det velansete tømrerfirma har 
eksisteret siden 1947, og Tømrer-
firma Madsen arbejder fortsat 
på mange gode fynske projekter, 
uanset kunderne er kommunale 
eller private i form af virksomhe-
der eller borgere.
Et godt eksempel på førstnævnte 
kundegruppe er genopbygningen 
af den nedbrændte borgerservice 
ved Søndersø Rådhus. Fremover 
indrettes det nye hus med konto-
rer og mødelokaler med henblik 

på udlejning til lokale foreninger. 
Tømrer Madsen udfører alle for-
mer for tømrer- og snedkeropga-
ver som hoved- fag- og underen-
treprenør. 
Virksomheden drives i dag af 3. 
generation i skikkelse af tømrer-

mester Ulrik Madsen, hvis far 
Flemming Madsen også fortsat 
er med på holdet. Det tæller om-
kring 20 dygtige medarbejdere, 
her af konstant flere lærlinge.
Nybyggeri, til - og ombygning, 
renovering, glarmesterarbejde, 

døre, vinduer, tag, gulv, trapper 
og specialopgaver er nogle stik-
ord på de mange opgaver, som 
firmaet løser, bl.a. på eget ma-
skinsnedkeri.

Tømrerfirma Madsen A/S · Snavevej 37 · 5471 Søndersø · Telefon 64 89 13 85
www.tomrer-madsen.dk · madsen@tomrer-madsen.dk
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”Jeg er simpelthen bare født med 
en naturlig interesse for biler og 
et højt oktantal i blodet”, smiler 
indehaver Vagn Møller Jensen. 
”I min ungdom var jeg ivrig mo-
tocrosskører, og siden 1971, hvor 
jeg kom i mekanikerlære hos fir-
maet Vagn Hansen, har jeg arbej-
det professionelt i autobranchen. 
I 2000 grundlagde jeg VM Auto 
– først som solovirksomhed, men 
allerede efter trekvart år kunne 

VM Auto
v. Vagn Møller Jensen · Kratholmvej 68 · 5260Odense S

vmauto@mail.dk  · www.vmauto.dk

det odenseanske 
autoværksted service-
rer en bred kreds af 
privat- og erhvervs-
kunder, og aktivitets-
feltet rækker helt fra 
forrige århundredes 
drømmebiler til de 
nyeste modeller på 
markedet

jeg ansætte min første lærling. 
I dag tæller medarbejderstaben 
fem mekanikere og lærlinge.”

 
Alt i service og reparation
”VM Auto reparerer og service-
rer personbiler og varevogne op 
til 3500 kg af alle mærker og år-
gange samt motorcykler. Vores 
repertoire omfatter alt i service 
og reparation, klargøring til syn 
og udbedring af skader – såvel 
mekanisk som elektronisk, op-
retningsmæssigt og kosmetisk. 
I kraft af vores moderne opret-
terbænk og store erfaring på 
området løser vi en lang række 
opgaver i forbindelse med forsik-
ringsskader. Udover værksteds-
arbejdet hjælper vi kunden med 
råd og vejledning – herunder 
udfyldelse af skadesanmeldelse, 
kommunikation med taksator 
m.m.”
Salg og opbevaring af dæk er 
også en stor aktivitet. I 2012 

investerede vi i et HUNTER 3D 
sporingsapparat og er herigen-
nem leveringsdygtige i 4-hjuls-
målinger af stor nøjagtighed. 

God service  
og veludført arbejde
”Som medlem af AutoPartner-
kæden er VM Auto automatisk 
underlagt FDM-godkendelsen. 
Det betyder fordelagtige vilkår 
for organisationens medlem-
mer. Samtidigt fungerer FDM’s 
godkendelse som hele kunde-
kredsens garanti for god service, 
fornuftige priser og veludført 
arbejde. VM Auto er på forkant 
med den teknologiske udvikling. 
Vi råder over de nyeste testere 
til alle bilmærker. På det fag-
lige område deltager vi løbende 
i AutoPartner-kædens opkva-
lificerende kurser. VM Auto 
arbejder efter bilfabrikkernes 
forskrifter. Vi anvender kun re-
servedele i original kvalitet og 
hermed har vi autorisation til at 
servicere nye biler i garantipe-
rioden og stemple kundens ser-
vicebog.” 

Fra vintagebiler til 
morgendagens modeller
”En spændende og iøjnefaldende 
sideaktivitet, som påkalder sig 
en god portion opmærksomhed 
fra vores kunder og samarbejds-
partnere, er min store interesse 
for amerikanske vintagebiler og 
hot rods. VM Auto er speciali-
seret, når det gælder veteranbi-

ler og hot rod-modeller som den 
smukke Cadillac og den flotte, 
muskelstærke Ford Coupe på 
billedet. VM Autos aktivitetsfelt 
rækker bogstaveligt talt fra for-
rige århundredes drømmebiler 
til morgendagens modeller. Alle 
interesserede er velkomne til at 
besøge vores hjemmeside, kon-
takte firmaet og/eller kigge ind 
og høre nærmere om VM Autos 
spændende tilbud og aktivite-
ter”, slutter Vagn Møller Jensen. 
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Grill selv
- eller varm buffet

Kotelet/kamsteg (med bbq)
 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm

 
Melonsalat med feta

 
Coleslaw salat

 
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

 
Dressing

 
Humus

 
Salsa

 
Græsk kartoffelsalat

 
Hjemmebagt 5-kornsflütes

TILVALG

Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,-

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr.   5,-

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Priser er 
gældende til 

01.10.13

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

- eller varm buffet
Kotelet/kamsteg (med bbq)

 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk
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HVORFOR?
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Nemt at stå med
DeRFOR
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gældende til 

01.10.13
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Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk
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gældende til 
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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

Forret . . .
•  Røget skinke med melon.  

Hertil hjemmebagt 5-korns flütes 

Buffet . . .
•  BBQ-marineret kam
•  Kalkunbryst i baconnet
•  Gammeldags oksesteg
•  Rødkålssalat
•   Grøn salat med tomater, ærter, majs,  

tranebær, parmesanost. Hertil dressing med  
krydderurter og hjemmebagt 5-korns flütes
•  Pastasalat med pesto
•  Flødebagte kartofler

Dessert . . .
•  Kagebuffet med orangepyramide,  

chokoladekage, kransekage og is 

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 

(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

Langeland - kr. 150,-

Kæmpe  
vinter/forårsbuffet
T i l  f e s T  o g  k o n f i r m a T i o n

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2013

Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud

25,-

99,-

35,-

Grill selv
- eller varm buffet

Kotelet/kamsteg (med bbq)
 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm

 
Melonsalat med feta

 
Coleslaw salat

 
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

 
Dressing

 
Humus

 
Salsa

 
Græsk kartoffelsalat

 
Hjemmebagt 5-kornsflütes

TILVALG

Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,-

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr.   5,-

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Priser er 
gældende til 

01.10.13

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
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TILVALG
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89,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32

Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk
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HVORFOR?HjemmelavetKvaliteten
Prisen

Nemt at stå medDeRFOR

Priser er gældende til 01.10.13

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

Grill selv
- eller varm buffet

Kotelet/kamsteg (med bbq)
 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm

 
Melonsalat med feta

 
Coleslaw salat

 
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

 
Dressing

 
Humus

 
Salsa

 
Græsk kartoffelsalat

 
Hjemmebagt 5-kornsflütes

TILVALG

Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,-

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr.   5,-

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Priser er 
gældende til 

01.10.13

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

1-2__Ryslinge Forsamlingshus_185x131.indd   1 23/04/13   21.08

Ryslinge KRuKKe MaRKed 
– danmarks største krukkemarked

Rødamsvej 22 · 5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 22 55

Åbent mandag-fredag Kl. 10.00-17.00 · Weekend og helligdage kl. 10.00-16.00

www.krukke-marked.dk · Ryslinge@Krukke-Marked.dk

Mosaik borde glaserede krukker Terracotta krukker
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Kvalitet fra Nr. Søby Kød
I april i år introducerede 
Nr. Søby Kød en gros et 
nyt, spændende aktivi-
tetsområde. MAeSTrO-
konceptet, der byder på 
eksklusive okse-, kalve- 
og lammekødsprodukter, 
åbner mulighed for helt 
nye markedsmæssige 
tiltag

”MAESTRO er et nyudviklet 
business to business to con-
sumer koncept, der giver kun-
derne mulighed for via vores 
web-portal www.maestromeat.
dk at købe kød af højeste kva-
litet og få det leveret direkte til 
deres arbejdspladser”, fortæller 
direktør Henrik Kristensen. 

Massiv positiv feedback
”Før den officielle lancering 
i april testede vi MAESTRO-

produkterne – blandt andet i 
forbindelse med en række smag-
ningsarrangementer. MAE-
STRO konkurrerer suverænt på 
kvalitet, og lige fra dag et har 
de lækre produkter vakt stor 
interesse og været genstand for 
massiv positiv feedback.” 

Restaurationskvalitet  
til konkurrence- 
dygtige priser
”Både hvad geografi og produk-
ter angår, har vi fundet inspi-
ration ude i den store verden. 
Udover Danmark, Tyskland 
og Holland er Irland, USA og 
New Zealand blandt de lande, 
hvor vi har fundet MAESTRO-
konceptets eksklusive okse-, 
kalve- og lammekødsproduk-
ter. Via MAESTRO-portalen 
har vores kunder nu adgang 
til disse lækre produkter, der 
kvalitetsmæssigt rangerer i den 
fornemste restaurationsklasse, 
men i MAESTRO-regi sælges til 
konkurrencedygtige priser.”    

Et unikt og eksklusivt 
kvalitetsbrand
”På www.maestromeat.dk fin-
der man også opskrifter og 
spændende videoklip fra pro-
dukternes oprindelseslande. 
Dertil kommer en række nyt-
tige tips og tricks omkring de 
mest optimale metoder til hånd-

tering, opbevaring og tilbere-
delse af kødet. De fornemme 
kødprodukter er for en række 
leverandørers vedkommende 
fremelsket og forædlet gennem 
flere generationers målrettede 
arbejde. MAESTRO er på en-
hver tænkelig måde et unikt, 
seriøst og meget eksklusivt 
kvalitetsbrand. Nr. Søby Kød 
En Gros varetager udskærin-
gen af samtlige MAESTRO 
produkter, og hermed er denne 
vigtige funktion lagt i sikre og 
kompetente hænder. Det dyg-
tige personale er specialuddan-
net og har stor erfaring, når det 
gælder udskæring og valg af de 
helt rigtige kvalitetsprodukter.”  

Favorable  
introduktionstilbud
”I den kommende tid præsen-
teres MAESTRO-serien via en 
besøgsrække på fynske virk-
somheder, hvor produkterne vil 
kunne købes som introdukti-
onstilbud til særdeles favorable 
priser. Indtil videre kræver det 
en firma-aftale at få mulighed 
for at købe kødet, men vi arbej-
der naturligvis på, at flere kun-
detyper indenfor overskuelig 
fremtid vil kunne bestille og få 
leveret hjemme. Kontakt os for 
et virksomhedsbesøg og hold øje 
med de gode tilbud på hjemme-
siden www.maestromeat.dk”. 

Nr. Søby Kød en gros  MASTrO · Nymarksgyden 5 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf.: 65 90 11 25 · Fax: 65 90 11 76
e-mail: firma@nsk-engros.dk · Web: www.nsk-engros.dk - www.maestromeat.dk 
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it-mark ApS  ·  Blangstedgårdsvej 1 ·  5220 Odense SØ 
Tlf. 63 11 01 03  ·  www.it-mark.dk  ·  info@it-mark.dk

www.it-m
ark.d

k · T
lf.: 6

3 11 01 03

www.it-m
ark.d

k

– vi taler både dansk og IT

Læs mereom os påit-mark.dk

*

Reducér

jeres IT

omkost-

ninger

• Service eftersyn på nuværende løsninger 

   vi tilbyder bl.a. kvartals check / sundshedscheck

• Vi er tæt på jer

   vi kører på Fyn og i trekantsområdet dagligt

• Support inden for IT hardware og software

• Sikkerhedsprodukter

   undgå virus, nedbrud eller andre trusler

• Hardware

   servere, PC, notebooks, tablets, printere og meget mere

• Hosting af din løsning eller dine servere

• Virtuelle server løsninger

   optimér og spar plads, strøm og penge

• Fjernbackup

   undgå tab af vigtige data - reducér omkostningerne

         
      Husk - vi er lige i nærheden!

Husk it-mark leverer:

Morten Lars Jesper Kent Claus Sune

Ring til en af 
vores dygtige

medarbejdere på
63 11 01 03
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i højsædet …Kvalitet

Brolandvej 7, Bullerup

5320 Agedrup

Telefon 65 93 87 07

www.moellekroen.dk

admin@moellekroen.dk

Møllekroen - det popu-
lære fynske madsteds 
succes bygger på 14 års 
erfaring og konstant ud-
vikling af lækre buffeter 
ud af huset og afvikling 
af fester, selskaber og re-
ceptioner i kroens på én 
gang moderne, hyggelige 
og komfortable selskabs-
lokaler 

”Den type forretning vi har i dag 
er fantastisk - både med hensyn 
til størrelsen, kapaciteten og 
medarbejderstaben, der tæller 
seksten ansatte, heraf ni kokke”, 
fortæller Søren Grønning, der si-
den 1999 har drevet den kendte 
kro sammen med sin kone Helle. 
”Kerneforretningen er buffeter 
ud af huset. Derudover står vi for 
maden og de fysiske rammer om 

vore kunders begivenheder, der 
spænder lige fra familiefester til 
alle former for virksomhedsar-
rangementer, kursusdage m.m.”  
  

Kvalitet i højsædet
”Køkken, biler og logistik er ka-
pacitetsmæssigt afstemt i for-
hold til det kvalitetsprodukt, vi 
er kendt for. Omkring St. Bede-
dag 2013 leverede vi buffeter til 
87 konfirmationer på tre dage.  
Møllekroen sætter kvalitet i høj-
sæde, og derfor måtte vi takke 
pænt nej til yderligere 200 inte-
resserede konfirmationer. 
Konfirmation nr.87 var dog søn 
af parret selv.  

I 2012 udvidede vi forsøgsvist 
vore eksterne aktiviteter i sam-
arbejde med Sortekilde i Kerte-
minde og Fyns Væddeløbsbane i 
Odense. Som året gik, stod det 
klart, at Møllekroens kerne-
kompetencer er tæt forbundne 
med dét at have det nødvendige 

råderum på et kvalitativt højt 
plan. Derfor har vi valgt, i fuld 
forståelse med Fyns Væddeløbs-
bane, at indstille vore aktiviteter 
der. Vi samarbejder stadig med 
Sortekilde, dog i lidt mindre 
grad end tidligere, om lokaler 
og arrangementer, og i spidsbe-
lastningssituationer henviser vi 
gensidigt til hinanden.”   

Møder, kurser og special-
arrangementer
”Fremover vil vi på erhvervssi-
den øge vores fokus på møde og 
kursusaktiviteter på hverdage. 
Derudover er det planen at få 
flere specialarrangementer på 
programmet – heriblandt gour-
metaftener, vin- og øl-smagning 
m.m. Helt aktuelt byder vi på 
Skt. Hans aften arrangement 
søndag d.23/6 hvor man kan 
nyde en lækker buffet inden man 
kan tage ud og se Skt. Hans bål.
Vi afholder også gourmetaften 
fredag d.28. juni, i sammenar-

bejde med Peter Ras mussen fra 
Vinslottet a/s. Her tilbyder vi 
en spændende 6 retter gourmet 
menu, og dertil unikke vine. Tjek 
eventkalenderen på vores nye, 
opdaterede hjemmeside og følg 
med i strømmen af kommende 
arrangementer på Møllekroen.” 

Møllekroen kan det hele
”Møllekroens køkken huser en 
unik grundstamme af dygtige og 
erfarne medarbejdere, der alle 
er specialiserede på hver deres 
specifikke fagområder. Hvad 
fremtidssikring angår, har vi 
en udviklingschef, som afprøver 
nye ideer, så vi kører ikke i det 
samme spor hele tiden, men fin-
der konstant på nye spændende 
tiltag. Møllekroen arbejder på 
én gang for fornyelse og fasthol-
delse af de gode resultater, der 
er grundlaget for vores succes. 
Vi spænder fra det klassiske til 
det moderne. Møllekroen kan det 
hele”, slutter Søren Grønning.      
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• Sprøjtespartel - spartelanlæg
• Udendørs facademaling
• Opsætning af væv
• Tapetarbejde
• Uforpligtende tilbud
• Udlejning af lift

Marstal Søfartsmuseum Sejlklubben i Marstal Privat bolig i Marstal

Skønne Ærø…
Søren Vestergaard, rektor på Marstal Navigations- 
skole, ellenet 10, Marstal, er ikke i tvivl om kursen,  
når det gælder perlen i det fynske øhav

»Ærø er præget af stor virkelyst, en smuk natur samt en tolerant be-
folkning«.
Glæden ved øen deles også af Rasmus Svinth Kristensen, indehaver af 
Ærø Auto-Center, Skolevej 12, Marstal:
»Her er flinke folk, rolige mennesker og en smuk natur. Her er fred og 
ro – men også puls og dynamik«.
Også Ebbe Kalnæs, indehaver af Ærøskøbing Røgeri, Ærøskøbing 
Havn 15, er positiv.
»Jeg ser optimistisk på fremtiden, for der er fra politisk side langsomt 
men sikkert ved at være forståelse for, at Ærø skal markedsføres langt 
mere. Får vi én bil mere med på hver 
fjerde færge, giver det én mio. kr. til 
markedsføring af øen. Derfor håber 
jeg, at der ved den kommende bud-
getlægning er bred enighed om, at 
der skal laves en ordentlig plan for 
markedsføring af Ærø. 

I 2013 holder røgeriet åbent cirka 
200 dage i træk. Næste år åbner vi 
også skærtorsdag, som vi plejer. Det 
kan vi blive ved med, hvis der sættes 
gang i markedsføringen. Og her skal 
man huske, at 80 pct. af turisterne 
er i alderen 55 plus«.

FOKUS ÆRØ
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Henning Møller, Thiele 
Ærø, har som den eneste 
på hele SydFyn det nyeste 
udstyr til øjenundersø-
gelser. Betaler gerne 
færgen for kunderne.

Trykmåling. Tjek for grå stær. 
Billeder af nethinden. Synsfelt-
screening. Alt dét kan det appa-
ratur, som optiker Henning Møl-
ler, Thiele i Marstal, tilbyder at 
hjælpe sine kunder med. 

Skulle de komme fra Svendborg, 
hvor han også er partner i Thie-
le, eller andre sydfynske byer, 
betaler han gerne en personbil-
let til færgen til Ærø. 
Indtil videre som en gratis ser-
vice.

Thiele v/ Henning Møller · Kirkestræde 27 · 5960 Marstal · Telefon: 65 36 20 20
e-mail: marstal@thiele.dk · Web: www.thiele-marstal.dk

Så vigtigt er det for ham, at kun-
derne kan få hjælp i tide.
»De seneste 40-50 år er vi blevet  
mere og mere påvirket  af de stof-
fer, vi omgås med i hverdagen. 
Selv vores øjne er håbløst bagud. 
De magter ikke at omstille sig. 
Derfor har flere og flere og yngre 
og yngre brug for hjælp til de 
gode øjne. Det kan apparaturet 
hjælpe med at afdække«.

Her og nu står sommeren for dø-
ren. Henning Møllers bedste råd 
er derfor:
»Brug altid solbriller med UV-
filter. Ikke bare om sommeren 
men hele året«. 
De friskeste tal fra Danmarks 
Optikerforening dokumenterer 
nemlig, at 400 danskere om året 
får øjenlågekræft, bl.a. fordi de 
ikke går med solbriller.

Øjner chancen  
for at betale færgen

TRÆLASTEN
MARSTAL-SØBY
Industrivej 5
Tlf. 62 52 27 22

ÅBNINGSTIDER MARSTAL:
Mandag - fredag ...... kl. 7.00-17.00
Lørdag ..................... kl. 9.00-12.00
Søndag .................... kl. 10.00-13.00

Marstal afdelingen har Søndagsåbent
SØNDAG d. 9. JUNI
kl.10.00-13.00

� Der fratrækkes 20% rabat på ikke i forvejen nedsatte varer

SPARMOMSEN

Åbent 
søndag 

d. 9. juni

Marstal a?bent - Trælasten:Layout 1  23/05/13  8:23  Side 1
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HOrNe HAVeSerVICe
v/ Ole Folmer · Lillemarksvej 1 · 5600 Faaborg

 Tlf. 41 62 81 50
www.hornehaveservice.dk

olefolmer@hornehaveservice.dk

Vi løser dine opgaver med dygtighed 
og faglig kompetence,

uanset  opgavens størrelse.
 

   Kontakt os for et godt tilbud.
 

   Vi arbejder i dag over hele Fyn  
med omkring liggende øer.

VeLKOMMeN TIL  
Horne Haveservice Anlægsgartner  

og Servicefirma

Sætter kulør på hverdagen
31-årige Malene Christen-
sen er både dekorations- 
og bygningsmaler på Ærø

For godt et år siden valgte de-
korations- og bygningsmaler 
31-årige Malene Christensen at 
starte som selvstændig i Mar-
stal.
Dermed flyttede hun med sin fa-
milie tilbage til Ærø. Både hun 
og hendes mand er nemlig født og 
opvokset på øen men har været 
væk en årrække.
At være selvstændig har hun det 
godt med:
”Vi har en god og positiv tone 
herovre alle kollegerne. Det er 
guld værd, og jeg har ikke ét 
sekund fortrudt, at jeg startede 
som selvstændig. Jeg synes, det 
er lækkert at snakke med kun-
derne«.
»Jeg sætter stor pris på, at kva-
liteten i det arbejde, jeg udfører, 
er i orden. Kunden er i centrum 

uanset hvad jeg laver«, under-
streger Malene Christensen.
Som dekorations- og bygnings-
maler kan hun både male ny-
bygninger og restaurere ældre. 
Flere flader i Marstal bl.a. en 
indgangsdør på sportsbutikken 
bærer derfor hendes fingeraf-
tryk.
”Jeg kan marmorere og male 
i linolie. Har man noget, man 
godt vil bevare, kan vi male det 
op igen. Og ønsker kunden et 
helt nyt motiv, så løser vi også 
den opgave«.

din Maler v/Malene Christensen ·  Syrenvej 9  · 5960 Marstal · Tlf.: 21 47 46 68 ·  malenemaler@yahoo.com

Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger 
Læ- og solsejl · Skibs- og møbelhynder 

Syning og svejsning af presenninger i PVC plast 
Reparationer af sejl 

Alle former for reparationer samt special-opgaver udføres 
Fremstilling af kalechebøjler

Vi fremstiller også til erhverv!

Kvalitet og 

levering 

til tiden!

Jon Møller
Havnepladsen 4 · 5960 Marstal

Tlf. 29 66 20 59
kalechemageren@live.dk · www.kalechemageren.dk

Sejl- og Kalechemageren
- din professionelle leverandør

Syning af:
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NYD SOLEN, NÅR DEN NU 
ENDELIG SKINNER.

Den nye CASCADA

Fra gråvejr til solskin på under 20 sekunder med 50 km/t.

Skab din egen sommer.

www.opel.dk

*Cascada fra 419.900 kr. (1,4T), ekskl. leveringsomk. på 3.680 kr. Brændstofforbrug v. bl. kørsel: 19,2-13,9 km/l. 
CO2: 138-168 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Energiklasse: B

Pris fra: 

419.900 kr.*

NYD SOLEN, NÅR DEN NU 
ENDELIG SKINNER.

Den nye CASCADA

Fra gråvejr til solskin på under 20 sekunder med 50 km/t.

Skab din egen sommer.

www.opel.dk

*Cascada fra 419.900 kr. (1,4T), ekskl. leveringsomk. på 3.680 kr. Brændstofforbrug v. bl. kørsel: 19,2-13,9 km/l. 
CO2: 138-168 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Energiklasse: B

Pris fra: 

419.900 kr.*

NYD SOLEN, NÅR DEN NU 
ENDELIG SKINNER.

Den nye CASCADA

Fra gråvejr til solskin på under 20 sekunder med 50 km/t.

Skab din egen sommer.

www.opel.dk

*Cascada fra 419.900 kr. (1,4T), ekskl. leveringsomk. på 3.680 kr. Brændstofforbrug v. bl. kørsel: 19,2-13,9 km/l. 
CO2: 138-168 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Energiklasse: B

Pris fra: 

419.900 kr.*

V Holm Jensen
Nyborgvej 240-260 · Odense · Tlf. 66 12 13 14 · www.honda-odense.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 · Søndag 11.00-17.00
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  BED AND BREAKFAST ÆRØ

HOLMEGAARDEN 
v/ Vivi & Frank Jørgensen
Ryggerholmevej 1 · DK-5970 Ærøskøbing

TLF. +45 51 84 65 66
www.holmegaarden.eu 
info@holmegaarden.eu

Kom til det smukke Ærø, og nyd naturen og vores dejlige sted 
Oplev øen med de mange seværdigheder. Se vores hjemmeside for mere info: www.holmegaarden.eu

I uge 27-31 - gælder vore lave normalpriser.

TILBUD!
Weekend ophold (fredag - søndag) fra 695,-
I dobbeltværelse  ..............................................................695,-
I 30 m2 lejlighed med fuld køkken  ...................... 1.000,-
I 50 m2 lejlighed med plads til 4 personer, 
handikapvenlig  .............................................................. 1.300,-

Tilbuddet er pr. værelse/lejlighed,  
evt. ekstra overnatninger koster 300,- / 400,- / 500,-

Morgenmad (Pr. person pr. dag) ....................................35,-
denne stilles i køleskabet og tilbedes af lejer selv.

Lars Albertsen, Stokkeby 
Smedeforretning I/S, 
installerer biobrændsel, 
jordvarme og varmepum-
per til hele Ærø

Jordvarmeanlæg, biobrændsel 
og vand- og varmepumpean-
læg til borgere på hele Ærø har 
Lars Albertsens fingeraftryk. 
Han er mester i Stokkeby Sme-
deforretning I/S, og han og hans 
medarbejdere installerer eller 
vedligeholder energi-rigtige løs-
ninger overalt på øen.
”Vi installerer jordvarmeanlæg 
og luft til vand varmepumper, 
men oveni det servicerer vi også 
alt indenfor smedearbejder. Vi 
bygger lidt nye huse og arbejder 
med alt indenfor smedearbejde, 
blikkenslager-arbejde og land-
brugsmaskiner”.
En gang imellem er det et oliefyr, 

som en kunde har brug for. Så 
baner Lars Albertsen vejen for 
det ønske, men ellers er det bio-
brændsel, varmepumper, jord- 
varmeanlæg og alm. VVS-arbej-
de.
Danfoss Jordvarmepumper og 
Reka Biobrændselsanlæg er nog-
le af mærkevarerne, og instal-
lationer fra Stokkeby Smedefor-
retning I/S opfylder hele tiden de 
nye miljøkrav.
”Uanset om opgaven er lille el-
ler stor, skal det være i orden, 
det vi laver, og vi kører, når folk 
ringer”.

Stokkeby Smedeforretning I/S · Frederiksbergvej 2, Stokkeby · 5970 Ærøskøbing · Telefon: 62 52 11 79 / 20 46 45 29
e-mail: stokkebysmede@mail.dk

Reka biobrændsel

Smeder på hele øen

Danfoss jordvarme



30

Dunkær Auto-Service ApS
5970 Ærøskøbing

Værksted: Tlf. 62 52 15 38
Mobil: Tlf. 61 36 65 13

Autoreparationer af alle mærker
Køb/Salg af alle nye og brugte biler

Restaurant China House i Marstal
Vi har et udvalg af á la carte retter, sammensatte menu’er og en 
aftenbuffet som hele familien kan nyde ad libitum. Tlf. 62 53 25 62

Restaurant China House
Kirkestræde 5-7 - 5960 Marstal
www.chinahouse-marstal.dk

DB VVS
Danmarks billigste 
- online - vvs-butik

RADIATORER
Kvalitetsradiatorer til 
laveste priser, Danmarks 
billigste. Vi har 170 forskel-
lige modeller på lager.

www.dbvvs.dk
T l f . :  4 0  8 7  2 2  2 2

DB DB VVSVVS

Pris fra kr. 

212,5
0 

inkl. moms.

Pris fra kr. 

212,50
inkl. moms.

DB VVS
Danmarks billigste 
- online - vvs-butik

RADIATORER
Kvalitetsradiatorer til 
laveste priser, Danmarks 
billigste. Vi har 170 forskel-
lige modeller på lager.

www.dbvvs.dk
T l f . :  4 0  8 7  2 2  2 2

DB DB VVSVVS

Pris fra kr. 

212,5
0 

inkl. moms.

630
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel  
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 650 forbrugere 
er tilknyttet værket.

HF Søfart har stor medvind 
men netop fordi vi her på Ærø 
har et meget tæt samarbejde og 
en rigtig god dialog med Marstal 
Navigationsskole kan vi meget 
mere. Derfor håber jeg, at evalu-
eringsrapporten kan åbne politi-
kernes øjne for, at vi har et behov 
for tre klasser. Jeg håber, vi kan 
starte tre HF Søfart klasser til 
næste sommer«, siger Brian A. 
Johansen.

Foreløbig ser han frem til det 
nye skoleår 2013 med to klasser 
på den tre-årige HF Søfart og en 
enkelt to-årig HF-klasse.
Det betyder, at cirka 180 elever 
starter til august.

»Det nye skoleår ser fornuftigt 
ud, men vi glæder os til, at vi 
forhåbentlig kommer på finans-
loven med flere midler, så vi kan 
få gang i tre søfartsklasser fra 
næste sommer«, understreger 
afdelingslederen.

rapport sætter HF & VUC 
Fyn / Ærøs søfartsuddan-
nelse på danmarkskortet 
- afdelingsleder håber på 
ekstra klasse til næste år 

Det er ikke rart, når man skuffer 
unge mennesker på 17-18 år, som 
brænder for at få en HF Søfarts-
uddannelse på Ærø, fordi der 
ikke er plads.

Det har afdelingsleder Brian A. 
Johansen måtte gøre et par år 
nu:
»I to år har vi måttet afvise mas-
ser af ansøgere, fordi vi ikke 
måtte tage dem, men jeg håber, 
den rapport skubber til politi-
kerne, så vi kan få lov til igen at 
få tre klasser til næste sommer«, 
siger Brian A. Johansen.

Den rapport, han henviser til, er 
skrevet af Dansk Evalueringsin-

stitut. Den slår fast med syvtom-
mersøm, at HF Søfart i Marstal 
er én af de bedste til at få sine 
elever til at gennemføre uddan-
nelsen:

»Vi er glade for rapportens kon-
klusioner. Vi kan denne uddan-
nelse, og der er et behov for den. 
Udover i Marstal findes den kun 
i Frederikshavn og i Svendborg, 

HF VUC Fyn / Ærø
P. e. Pålssonsvej 1 · 5960 Marstal · Telefon: 62 65 65 90 · e-mail: aeroe@vucfyn.dk · Web: www.vucfyn.dk
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Moderne og  nostalgisk

Hotel Ærøhus · Vestergade 38 · 5970 Ærøskøbing · Telefon: 62 52 10 03
e-mail: mail@aeroehus.dk · Web: www.aeroehus.dk

Hotel Ærøhus er stedet, 
hvor moderne komfort 
går hånd i hånd med 
gammeldags idyl og en 
stemning af hygge og 
nostalgi

Det har mange fundet ud af al-
lerede. Og i denne nye sæson er 
indehaverne, Janne Fich Jensen 
og hendes far, Ole, klar med ny-
istandsatte værelser på anden-
sal:
“Vi tilbyder derfor også nu ro-
mantiske værelser på economic-

lass”, siger hun.
Førstesalen har været under 
kærlig hånd i flere år. Derfor er 
også den etage klar til gæster, 
som ønsker at slappe af i rolige 
omgivelser, hvor der er kælet for 
blomsterne i den store gårdhave, 
og hvor cykler til udlejning er 
klar til at give gæsterne oplevel-
ser af den dejlige ø.
“Norske dansere kommer på be-
søg i 14 dage og skal bo her, og  
Johnny Reimar underholder et 
par aftner i juli, så vi går trygt 
sommeren i møde”, siger Janne 
Fich Jensen. 
Køkkenchefen står klar med fri-
ske fisk, hentet på fiskekutteren 

på havnen, og især er det pighvar 
og rødspætte, der efterspørges 
på Hotel Ærøhus.
Man kan iøvrigt følge Hotel 
Ærøhus på Facebook - Hotel 
Ærøhus.

Ærø Auto-Center er et værksted, 
der tager sig af alle former for autoreparationer:

Serviceeftersyn · Synsarbejder
Alm. vedligholdelse · Rudeskift

Stenslagsreparationer
Autoskader

Aircon-service · Salg af biler, nye og brugte
Salg af Brenderuptrailere · Biludlejning

KØRSEL I IND- OG UDLAND

ÆRØ TURISTFART

Reberbanen 58 · 5960 Marstal
Bregninge Møllevej 3 · 5970 Ærøskøbing

TLF. 62 58 13 13

RUNDTURE PÅ ÆRØ



32 Kongensgade 34 • 5960 Marstal
Tlf. 6253 3734 • info@kongensgade34.dk

www.kongensgade34.dk 

cafe     bar

Pinselørdag
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipi 
scing elit. Donec placera, 
ipsum vitae curlibero sit 

amet orci. 

Kongensgade 34
5960 Marstal
Tlf. 6253 3734
info@kongensgade34.dk
www.kongensgade34.dk 

BESØG RISE BRYGGERI & CAFE
Vandværksvej 5
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 32
www.risebryggeri.dk

Oplev et microbryggeri, med produktion af øl i absolut 
topklasse. Se bryggeriet fra vores butik, eller bestil en 
rundvisning og ølsmagning.  
Nyd en øl og en let frokost eller  
et aftensmåltid i vores café  
eller hyggelige have…

Kopa Radio & TV Center ApS
Kongensgade 31 · 5960 Marstal

62 53 15 00

Hanne Kromann og hendes to fa-
ste medarbejdere har haft susen-
de travlt, siden hun for godt er år 
siden overtog butikken. Da havde 
hun givet den daværende manu-
fakturbutik Chr. H. Christensen 
en ansigtsløftning, der sagde spar 
to. Udbud af varer og indretning 
var vendt på hovedet.
Nye kollektioner - til kvinder og 
mænd i alle aldre - kom på hylder 

og stativer. Og »Christensen« for-
lod butiksskiltet. Samtidig styr-
kede Hanne Kromann forretnin-
gens gamle niche med firmatryk 
på arbejdstøj. »Og det er en stor 
succes. Så ved siden af at ekspede-
re vores trofaste kunder og pakke 
varer ud, har vi meget travlt med 
at klare ordrerne på firmatøj«.
Selv om der kun er gået godt et 
år føler Hanne, at hun er blevet 
10 års erfaring rigere. På godt og 
ondt, som hun siger:
»Der har været meget at lære. Og 
vi har haft travlt. Jeg kommer 
altid et par timer før vi åbner og 
kommer ofte herop igen efter af-
tensmad. Men det er sjovt, og ti-
den render bare så stærkt«.

Chr. H. · Kirkestræde 13 · 5960 Marstal · Telefon: 62 53 10 60 · Mail: hannekromann@hotmail.dk

10 års erfaring på et år
Tøjbutikken Chr. H. med 
Hanne Kromann ved 
roret er kommet godt 
fra start siden relance-
ringen for et år siden

Fragt- og vognmandsfirmaet
P. Pedersen & Søn ApS

Karsten  Bil 40 43 60 78

Nørrebro 23 · 5985 Søby · tlf. 62 58 10 78
www.p-pedersen.dk · karsten@p-pedersen.dk

· Rensefortynder

· Cellulosefortynder

· Silikonefjerner

· Acrylfortynder og 
 Acetone

· Samt  
 afhentning af  
 spild i hele landet

I vort nye firma 
forhandles 
KEMI-OIL’s 
produkter bl.a.
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HjULER UD
og hjælper hele døgnet…

dJ Autoservice · St. rise Landevej 24 · 5970 Ærøskøbing · Telefon: 23 48 37 13
e-mail: danieljohnsen42@gmail.com · Web: www.djautoservice.dk

dJ Autoservice, St. rise, 
udvider viften af tilbud. 
derfor er der nu auto-
hjælp døgnets 24 timer 

 

Så enkelt er budskabet fra Da-
niel Johnsen, indehaver af DJ 
Autoservice i St. Rise.
Trods firmaets korte to årige 
levetid med Daniel Johnsen ved 
roret, er viften af tilbud udvidet 
flere gange.

Senest tilbyder DJ 
Autoservice nu 24 ti-
mers autohjælp.
En orange-gul tryg-
hedsskabende bil med 
»armkræfter«, der 
kan hjælpe lastbiler 

på op til fem ton ud af 
uheldets svøbe, står klar 

til at sætte hjulene i gang 
alle døgnets 24 timer.

»Vejhjælp 24h« står der på siden 
af den.
Fordi der er et behov for det, som 
den 23-årige Daniel Johnsen si-
ger. Enkelt og ligetil.
»Vi kan trække biler fri af sne 
og grøfter. Vi kan tilbyde start-
hjælp, skifte dæk eller lappe dem 
og bugsere dem fra et sted til en 
andet, hvis uheldet er ude«.
Nummeret på vagttelefonen er 
60 24 51 46.
DJ Autoservice er klar til som-
meren. Sommer betyder nemlig 
autohjælp og - reparationer af 
store og små ting for bilister fra 
bl.a. Tyskland, Sverige og Eng-
land.

Uanset sproget lever DJ Auto-
services ene kontormedarbejder 
og to på værkstedet op til mål-
sætningen om at »fremstå som 
en kvalitetsbevidst virksomhed 

med et højt serviceniveau, der 
leverer kvalitetsarbejde til den 
rette pris«.
Og alle bilmærker og størrelser 
er velkomne.

Hjemmet bakker op
Som selvstændig har Daniel 
Johnsen travlt. Så de to første år 
er gået stærkt. Meget stærkt.

Man han har aldrig fortrudt, at 
han blev sin egen herre: »Vi har 
booket tre uger frem, så selv om 
det giver lange arbejdsdage, er 
det dejligt, at der er gang i den«.
Daniels kæreste bakker op om 
ham og projektet. I øjeblikket 
bor hun i Svendborg, men hun er 
med ham hele vejen.
Uden opbakningen fra hjemme-
fronten gik det ikke.

»Vi er dér,  

når du har  

brug for os«

Afhentning af VW Vento

Bjergning af Nissan Patrol
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Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 28 29 
www.aeroebrand.dk

vi vil ikke 
  være størst...

vi vil være bedst
Hos Ærø Brand Forsikring tror vi på, at den tætte kontakt 
skaber den bedste tillid – hele vejen. Vi kan ikke forhindre 

ulykker, men vi kan hjælpe dig videre, hvis skaden sker. 

Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer til private, 
landbrug og andre erhvervsvirksomheder.

Når du køber en forsikring hos os, kan du derfor 
være sikker på at få et af markedets bedste 
forsikringsprodukter – og til den rette pris.

MArSTAL NAVIgATIONSSKOLe
ellenet 10 · 5960 Marstal · Tlf.: 62 53 10 75 

e-mail: marnav@marnav.dk
Web: www.marnav.dk · www.hf-soefart.dk

Søfartsuddannelser

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

Navigations-
skolen har  
vinden i ryggen
 
Marstal Navigationsskole  
ønsker at udvide.  
Ny rapport åbner en  
mulighed fra næste år

”Vi har det fint og godt her på Ærø. Vi har elever nok, ja faktisk har 
vi et ønske om at udvide. Jeg håber, der bliver politisk vilje til det, men 
det kan først ske, når den nye finanslov for 2014 er på plads”.
Så hjerteligt og i medvindshumør lyder det fra rektor Søren Vesterga-
ard, Marstal Navigationsskole.
  Med godt 300 elever fordelt ligelige på navigatør-uddannelsen og HF 
Søfart er det største problem for ham og medarbejderne faktisk at 
skaffe boliger nok til de studerende, når de kommer til Ærø:
”Indtil nu er det da lykkedes, og jeg håber, vi får lov at udvide til næste 
år”.

Computere og kontorartikler
i2iMedia tilbyder op-
sætning af nye pc’ere, 
reparation og rensning 
af ældre pc’ere og kon-
torartikler til virksom-
heder samt offentlige og 
private kunder

Rådgivning og køreklar levering 
af nye pc’ere, eller rensning og 
eventuel opdatering af kundens 
nuværende computere, er en del 
af den fleksible og prismæssigt 
attraktive service, som i2iMedia 
og firmaets indehaver Lars Bang 
Mumm Christensen således til-
byder.
»Mine kunder er virksomheder 
samt offentlige og private kun-
der, som jeg rådgiver og leverer 
mine produkter til. Når det gæl-
der nye pc’ere, leverer og instal-
lerer jeg den nye computer, så 
den er fuldt køreklar hjemme hos 

kunden. Jeg tilbyder IT-hjælp 
indenfor de fleste områder, net-
værk, software og dataredning, 
hvis kunden har haft et nedbrud 
med deres pc«, forklarer Lars 
Bang Mumm Christensen.
Tilsvarende sælger og leverer 
i2iMedia kontorartikler i samar-
bejde med iBob.dk - en af landets 
største leverandører af kontor-
artikler til priser, der kan kon-
kurrere med internethandlens 
priser.
Fælles for i2iMedia’s tilbud er 
stor service til små priser.

i2iMedia · Nørregade 2 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 21 46 43 10 · www.i2imedia.dk · mail@i2imedia.dk
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NYRØGET ALLE UGENS DAGE KL. 10-21

AFTEN-GRILL

Smeltevandsforel, 
Laks, Escolar 

eller Tun
Med salat, dressing,

flutes og 
gratinerede kartofler

el. kartoffelsalat

108,-
Grillbestilling modtages 

til kl. 20.30

- alle ugens dage
i højsæsonen 22. juni til 17. aug.

kl. 18-21

Baadsgaard & Esbjerg ApS · Lufthavnvej 131, bygning 4 · 5270 Odense N

Tlf. 26 81 39 98 / 26 82 39 98
www.baadsgaard-esbjerg.dk · info@baadsgaard-esbjerg.dk

PAK DET LÆKKERT IND…!

Baadsgaard & Esbjerg ApS, møbelpolstring 
og autosadelmageri, leverer kreativ topkvalitet 

til bl.a. biler, boliger, både, campingvogne, 
fly, motorcykler og møbler

Før
Efter

En vifte af spisesteder 
restaurant edith er igen i 
år klar med fem-stjernet 
smagfuld, økologisk mad 
i hyggelige omgivelser  
- hvadenten det er i  
restauranten, på  
Ø-smageriet eller i  
café Kongensgade 34 
 
Alt hvad hjertet og maven kan 
begære samlet i hjertet af Mar-
stal.
Omgivet af atmosfære, stem-
ning, ø-hygge, der minder om 
sydligere himmelstrøg.
Men det er lige her på Ærø - så 
hvorfor tage syd på, når man får 
gourmet-mad, feriestemning i 
glassene, hjemmelavet italiensk 
is i vaflerne,  fortovsrestaurant 
med strøgstemning og blomster-
kummer, der dufter af sol og 
sommer.
Alt det tilbyder kok og restau-
ratør, Per Holst, med sin stab 

Restaurant Edith

Ø-smageriet

af medarbejdere.  Det sker på 
restaurant Edith i Kirkestræde 
8, i Ø-smageriet lige ved siden 
af eller på cafén og baren »Kon-
gensgade 34«:
»Vi har en bredde i de tre forskel-
lige spise- og restaurationstil-
bud, som vi er glade for at kunne 
tilbyde.
»Vi er stolte over, at vi leverer 
økologiske smagsoplevelser på 
mellem 60 og 90 pct. Vi har lige 
fået tallet fra sidste måned, og 
det siger 81 pct. økologi, så vi 
er klar til endnu en god som-
mer på Ærø«, fortæller køkken-
chefen Rasmus Deurell Holm 
Kristensen. Gode råvarer i rare 

omgivelser. Opskrifter, der kræ-
ser for ganerne og hele tiden nye 
smagsoplevelser. Alt det arbejdes 
der med i hjertet af Marstal, hvor 
man er klar til den nye højsæson.

Åbent hele året
En restaurant, der er åben hele 
året, er en udfordring, Per Holst 
har taget op. Derfor er restau-
rant Edith åben året rundt men 
kun mod forudbestilling. Det er 
de to andre også. Det er nemlig 
vigtigt for restauratøren, at øbo-
erne også har et godt spise- og 
feststed, selvom temperaturerne 
udenfor er vinterlige.

i hjertet af Marstal

Restaurant Edith
”En slags gourmet restaurant”
Kirkestræde 8
5960 Marstal
Telefon: 62 25 25 69
kokken@restaurantedith.dk
www.restaurantedith.dk

Ø-smageriet
Is, smørrebrød & delikatesser
Kirkestræde 8
5960 Marstal
Telefon: 62 25 25 68
info@smageriet-aero.dk
www.ø-smageriet-aeroe.dk

Kongensgade 34
Cafe & bar
Kongensgade 34
5960 Marstal
Telefon: 62 53 37 34
k34@kongensgade34.dk
www.kongensgade34.dk

Kongensgade 34
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Søfartsuddannelser

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

 
Vitsø 10 · Ærø
Tlf 62 58 14 70

Ærø skal opleves og nydes
Søby Camping er for alle der kan li’ at slappe af, komme tæt på 
naturen og hygge sig i det fri. Pladsen ligger direkte ud til Østersøen.

Der er masser af oplevelser for hele familien:
✓ Lystfiskeri - fang din egen fisk  ✓  Vandreture - Øhavsstien
✓ Fugleobservation ved Vitsø  ✓  Kys Frøen på Søbygård 
 
★ Nye faciliteter på pladsen ★ Legeplads med hoppepude ★ 

NY ejer

Besøg Rise Bryggeri & Café

rISe BrYggerI & CAFe · Vandværksvej 5 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 11 32 · www.risebryggri.dk · risebryggeri@risebryggeri.dk

Rise Bryggeri sætter en ære i at 
brygge øl af en sådan kvalitet, at 
det bliver et naturligt valg for dig, 
at vælge øl fra Rise Bryggeri. Der 
er fem forskellige faste øl i sorti-
mentet. 
Herudover brygges et antal for-
skellige øl, nøje afstemt efter 
årstiderne - dem kan du stifte be-
kendskab med, når tiden nærmer 

sig. Klik på produkterne og læs 
mere om øllene.

Økologisk øl
I 2008 startede Rise Bryggeri 
brygningen af økologiske øl. Fore-
løbig omfatter serien en India 
Pale Ale, en Dark Ale samt en 
Jule Ale. I starten af det nye år 

kommer der yderligere en Påske 
Ale. Rise Bryggeri vil gradvist ud-
vide sortimentet at økologiske øl.
Besøg Rise Bryggeri
Rise Bryggeri er et besøg værd. 
Bryggeributikken er stedet hvor 
du kan smage og købe de forskel-
lige øl. Derudover kan du købe 
forskelligt merchandise og andre 
spændende sager. Du kan også få 

en rundvisning på bryggeriet, og 
høre historien om det gode øl fra 
Rise.
Café har åben fra juli til aug 11-
21, den kan både bruges til sel-
skabslokaler og møder og kan 
huse 50 mennesker!
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Bolighjerter banker for Ærø…

  

ejendomsmægler åbner 
kontor i hjertet af Mar-
stal. Ligger vandret for at 
formidle huse i ro og fred 
på Ærø

Ærø rimer på ro og fred og ingen 
kriminalitet. Ø-livet handler om 
et godt liv i rare huse med smuk-
ke omgivelser og mennesker, 
hvis hjerter også banker for Ærø.
Derfor var det nemt at finde 
på firmanavnet »ØBOLIG«, da 
statsautoriseret ejendomsmæg-

ler, Ærøboen Rino Jenssen star-
tede. Det gjorde han i privaten 
i Tranderup, for to et halvt år 
siden. Stor travlhed gør, at han 
netop har åbnet kontor i Mar-
stal.
Han har også ansat Ærøboen 
Tanja Weber, som salgskoordina-
tor og de går en travl sommer i 
møde:
»Vi ligger vandret. Vi har solgt 
en del ejendomme i foråret og har 
mange interesserede, så vi har 
travlt med at vise frem og ordne 
papirer. Vi kunne ligeså godt 
have slået os ned i Ærøskøbing 

eller Søby, men nu blev det her, 
da den rette ejendom og belig-
genhed, pludselig var der« siger 
Rino Jenssen.

»ØBOLIG« er dog synlig på hele 
øen, med udstilling lige overfor 
bageren i Søby og på havnen i 
Ærøskøbing.

ØBOLIg · Skippergade 50 · 5960 Marstal · Telefon: 20 21 02 69 · e-mail: kontakt@obolig.dk · Web: www.øbolig.dk

RYDERS er performance 
solbriller i markedets højeste 
kvalitet, og uanset om du 
normalt benytter brillestyrke 
eller blot har behov for et 
par smarte solbriller, så har 
vi en løsning som vil sikre 
dig et perfekt, klart og 
ubesværet udsyn på 
golfbanen. 
Priser fra   kr. 548,00

Thiele Ærø   •   Kirkestræde 27   •   5960 Marstal 
Tlf.:  +45 6536 2020

Forhandles af: 
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Marstal · Tlf. 62 53 10 60 · hannekromann@hotmail.dk

 · CHR. H · 

Firmatryk med logo 
på trøjer, jakker, 
bukser og andre 

beklædningsgenstande

Belika
Sunwill · SeLeCTed
Jensen · Skovhuus

Quimo · entree
Triumpf

og mange flere…

Tlf. 20 12 50 37
Vestergade 7 · 5960 Marstal

www.hansencykler.dk · daniel@hansencykler.dk

v. Daniel Hansen, Cykelmekaniker

· OK Fyringsolie

· Kosangas

· Gratis kontokort til dieselstander

· OK Diesel/smøreolie

· Fast brændsel

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 8.00-18.00

Fredag kl. 8.00-19.00
Lørdag samt søn/helligdage kl. 9.00-14.00

Mejerigården Spar
Vestergade 30 C · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 15 66
marstal@spar.dk

Nybygning, ombygning, betonarbejde, flisearbejde etc.

SALG OG SERVICE
af alle bilmærker

Reberbanen 61 · 5960  Marstal
Tlf.: 62531720 / 20423582

www.autogaarden-marstal.dk · auto@post9.tele.dk

Kontakt: Anders eller Poul

 ✸	 Opretning/
  Rettebænk

 ✸	 Pladearbejde

 ✸	 Forsikringsskader

 ✸	 Rustarbejde

 ✸	 Udskiftning af  
  autoruder
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Nordisk NHL ApS · Vindeballevej 31 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 54 · www.nordisknhl.dk · info@nordisknhl.dk

Nordisk NHL importerer 
NHL (naturlig hydraulisk 
kalk) og mørtel fra St. 
Astier i Frankrig, som 
typisk bruges til restau-
reringsprojekter på ældre 
ejendomme og murværk. 
Nordisk NHL dækker, 
som navnet antyder, det 
nordiske marked, d.v.s. 
danmark, Norge, Sverige 
og Finland

Vellykket vedligeholdelse og 
restaurering af ældre byggeri, 
eksempelvis byhuse, landejen-
domme, slotte, herregårde og 
kirker, kræver ikke alene dyg-
tige håndværkere og respekt 
for byggeskikkene, fra tiden før 

cirka 1950. Det kræver også, at 
det pågældende arbejde udføres 
med byggematerialer i høj kvali-
tet, der i bogstaveligste forstand 
”arbejder tæt sammen” med det 
gamle byggeri.

Kvalitet fra St. Astier
Det gør ikke mindst NHL (na-
turlig hydraulisk kalk) og mørtel 
fra St. Astier. Disse materialer 
tillader byggeriet at ”ånde”, så 
gener som råd, svamp og skim-
mel holdes uden for både mur-
værk og døre. Dermed sikres det 
gode indeklima og livskvaliteten 
for husets beboere.
Steen Vestergaard, salgschef 
og teknisk rådgiver for Nordisk 
NHL på Fyn og i Jylland, for-
klarer til Månedsmagasinet Er-
hverv Fyn:
»Meget byggeri fra før 2. ver-
denskrig er opført uden brug 
af cement. Pudses eller mures 

det herefter med cementholdige 
produkter, der lukker fugten 
inde i murværket, er risikoen 
stor for, at der opstår skader på 
byggeriet. Vores erfaring er, at 
vi stort set løser alle problemer, 
når vi hjælper vores kunder med 
at finde frem til netop de kalk- 
og mørtelprodukter, der passer 
til deres byggeri. Vel at mærke 
produkter der tillader, at fugten 
slipper ud og bevarer murværket 
tørt og sundt.

Perfekt profil
Nordisk NHL har kontor i Ærøs-
købing på Ærø samt lager og 
produktion i Jylland. Firmaet 
importerer netop naturlig hy-
draulisk kalk og mørtel fra St. 
Astier, der kemisk og styrke-
mæssigt passer optimalt til gam-
le byggematerialer. Samtidigt er 
denne kalk og mørtel så elastisk, 
at pudsen eller fugerne ikke rev-

ner ved mindre sætninger eller 
bevægelser, der næsten altid er i 
et byggeri. Materialet er desuden 
så diffusionsåben, at det tillader 
murværket at ånde.

NHL til alle formål
Nordisk NHL har siden star-
ten af 2003 specialiseret sig i 
naturlige kalkprodukter fra St. 
Astier, som man er eneimpor-
tør af i Skandinavien. Udvalget 
af naturlig hydraulisk kalk og 
mørtel fra St. Astier dækker 
alle bygge- og restaureringspro-
jekter. St. Astier er i dag en af 
Europas største producenter af 
naturlig hydraulisk kalk (NHL), 
en position St. Astier har haft i 
mere end 150 år.  Kalk- og mør-
telprodukterne forhandles gen-
nem udvalgte forhandlere, find 
din nærmeste forhandler på Nor-
disk NHĹ s hjemmeside: www.
nordisknhl.dk  

Så ånder og lever huset som det skal

Dybbøl Mølle. Konsulent Fyn/Jylland: Steen Vestergaard.Renoveringen af klokketårnet i Faaborg.
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Ved køb er prisen 164.102 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings-
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for fejl 
og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende 
regler. Tilbuddet gælder t.o.m. 30. juni 2013

En ægte Mercedes-Benz oplevelse 
fra kun 1.990 kr. pr. måned.

Du kender bilen og kvaliteten. Og dog.  Den nye Vito er 
endnu stærkere, har endnu bedre økonomi og  endnu mere 
komfort. Kort sagt: Der er meget mere af alt det, Vito er så 
kendt for. Giv den noget  arbejde. Det klarer den prob-
lemløst i en fart. Køber eller  leaser du en Mercedes-Benz 
Vito hos os, får du samtidig 2 års garanti uden kilometer- 
begrænsning. Her og nu får du  Tempomat, Bakhjælp og 
MediaNavigationCenter til en værdi af 12.250,- kr. med 
i prisen.

Du kan se fl ere eksempler på fi nan siering på 
www.pchristensen.dk eller ved at besøge en 
af vores fi re salgsafdelinger i henholdsvis 
Odense på Krumtappen 20, tlf. 6395 3900, 
Kolding på Trianglen 11, tlf. 7634 7800,  
Rødekro på Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680 eller 
Padborg på Industrivej 17, tlf. 7467 1919.

Den nye Vito.
Tekniske data Vito 110 CDI Lang
95 HK E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
gearkasse og  ASSYST service computer med service-
intervaller op til 30.000 km. Brænd stofforbrug ved 
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km
Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, 
flammerød, fløjlsrød, akvagrøn og atlantisblå.

Tillægspriser for udstyr – pris pr. måned
Anhængertræk 140 kr
Vinterhjul 140 kr
Bund og beklædning 100 kr
Fartpilot 90 kr
CD/radio med Bluetooth 50 kr

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 36.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.

Leaser du 

en Vito nu, få
r du

 Tempomat, B
akhjælp 

og MediaNavigationCenter 

med i p
rise

n. Værdi: 1
2.250,- k

r.

www.pchristensen.dk/vito

Scan QR-koden 
og læs mere


