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ServiceLeasing (Erhverv) af Mercedes-Benz 
Vito inkl. aut. gear, service og vedligeholdelse

30.000 kr. i førstegangsydelse
*Tilbuddet gælder, så længe lager haves

Fra  2.995* kr./md. 

Mercedes-Benz Vito med automatgear.
Det bedste skift i klassen.
En Mercedes-Benz Vito med automatgear giver både chaufføren god komfort  
og forretningen driftsikkerhed. Den er bygget til at stå distancen økonomisk,  
da den  har samme lave omdrejningstal og brændstofforbrug som en van med 
alm. gearkasse. Og for at give dig endnu mere glæde i arbejdsdagen, får du 
også både Optik- og Navigationspakken samt Klima- og komfortpakken med 
som standardudstyr. Kom ind til P. Christensen® og hør mere. Skift, parat, kør.

Klima- og komfortpakke: Navigationspakke:

• Automatgear (7G-Tronic)
• Aircondition
• Sædevarme
• Regnsensor
• Fartpilot
• Lysassistent
• Multifunktionsrat i læder
• Oliefyr

• Navigation
• Audio 15 Radio med Bluetooth®,  
 AUX og USB 
• Bakkamera
• Parkeringsassistent

Krom Interiørpakke 

• Krom detaljer i kabinen

Højdejusterbar komfort førersæde

• Midterarmlæn

Optikpakke:

• Metallak
• Indfarvede kofangere
• Tågelygter

www.mercedes-benz.dk/transportere og facebook.com/Mercedes.Varebiler

D
Mercedes-Benz Vito 114 cdi med automatgear, forbrug blandet kørsel 14,9 km/L, CO2-emission 177g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 2.995 kr./md. over 
48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 30.000 kr. Etableringsgebyr 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgift 3.850 kr. halvårlig. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. 
moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919 
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9:00-16:00
Masser af gode tilbud

9:00-11:00 
Ka� e og kringle 
fra Finn’s Bageri 

11:00-14:00
Pølser fra Dunkær 

Slagterforretning  og
Øl fra Rise Bryggeri

 KÆMPE 
OPRYDNINGSSALG

Dunkær Slagterforretning

v/René Holm
Dunkærgade 16
5970 Ærøskøbing
TLF. 62 52 14 87

LØRDAG 
DEN 18. JUNI 

9.00 - 16.00

”Skal vi sammen 
nyde en ol fra Rise 
                 Bryggeri 

l

Vi ses 
i Sobyl

l

”

    Jeg giver 
kaffen kl. 9:00”     Jeg giver ”     Jeg giver 9:00-16:00

ALT skal væk

Finn’s Bageri
Tilbage til håndværket

NØRREBRO 2 - SØBY - TLF. 62 58 10 65

SOMMERÅBENT
indtil den 16. august

Alle dage kl. 06.30-18.00
Morgenmad - Frühstück kl. 07.00-10.00

Fremtidens brød af fortidens korn. 
Vi bager brød af: Spelt, Emmer, Enkorner, 
Ølandshvede, Svejderug, Kæmpedurum.

PIZZA-SLICE
hver dag fra kl. 12.00

V A R E R N E  S Æ L G E S  S O M  ” K Ø B T  S O M  B E S E T ”  –  I N G E N  R E T U R R E T 

KOM OG GØR EN GOD HANDEL

Vi byder pa kringle 
fra Finn’s Bageri”

i vores gamle XL-BYG afdeling i Søby

GRATIS

GRATIS

o

   Vi glaeder os 

til at se dig 

”   Vi glaeder os 

”   Vi glaeder os 

”Jeg serverer laekre 

polser fra Dunkaer 

            
    kl. 11:00

    Kom og hils pa

mine nye kollegaer 

fra Jens Schultz a/s”
o

l

”   Kom og gor

en god handel
l

    Alt skal vaek

En � ot og nutidig trælast

JENS SCHULTZ  ÆRØ

Vi er 100 medarbejdere hos XL-BYG Jens Schultz a/s, der står sammen 
om at være totalleverandør til dit byggeprojekt - stort som småt, og vi 
bestræber os på at give dig den bedste oplevelse, fordi vores motto er: 
”Ene er vi gode – Sammen er vi bedst”

13 ærøske medarbejdere blev pr 1/1-2016 en del af 
Jens Schultz a/s, da virksomheden overtog XL-BYG 
Marstal. I forbindelse med en virksomhedsovertagelse 
er der mange opgaver og udfordringer. Det har de første 
måneder også været præget af i dette tilfælde. 

Udover der er sket mange forbedringer i lokalerne i 
Marstal, og butikken dermed er blevet moderniseret til 
fordel for kunderne, så har medarbejderne også skulle 
lære et nyt IT-system at kende samt få tilpasset varesor-
timentet både iht. retningslinjerne fra XL-BYG og matche 
resten af Jens Schultz a/s. 

Mads Boeberg Hansen, der er afdelingsleder af XL-BYG 
Ærø, har i samarbejde med direktør Thomas Skovlund 
Madsen og indkøbschef Anders Schultz ledet processen 
og ved fælles hjælp i hele koncernen, fremstår XL-BYG 
Ærø i dag, trods øens størrelse, som en � ot trælast/byg-
gemarked med et bredt og dybt sortiment.      

Vi er rigtig godt tilfredse med resultatet og er sikker på, 
det har skabt mere overskuelighed og tilgængelighed for 
vores kunder. Vi vil i den forbindelse gerne takke vores 
kunder for den tålmodighed, de har udvist i overgangs-
perioden. 
Vi glæder os fremadrettet til at servicere og rådgive jer. 

Kæmpe oprydningssalg 
Lørdag den 18. juni 2016 afholder vi oprydningssalg i 
det gamle XL-BYG i Søby. Fra kl. 9-16 vil der være skarpe 
spotpriser på alt lige fra maling, elværktøj, døre/vinduer, 
gulve, træ osv. Det drejer sig om udgået sortimentsvarer, 
varer med brudt emballage osv. 
Kom og gør en god handel – Læs mere på næste side.   

Når du handler hos Jens Schultz a/s bakker du ikke bare 
op om en lokal virksomhed og arbejdsplads, du sikrer 
dig også altid faglig ekspertise, god service og inspira-
tion samt at gøre en god handel.

PROFFCENTER
Odensevej 116
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 24 28

BYGGECENTER
Nyborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 33 13

RUDKØBING
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf: 62 51 11 45

ÆRØ
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf: 62 53 11 21

skal væk
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Havnene kan og skal give frirum 
og en god adgangsvej til natu-
ren. Det er begge havne, der har 
de kvaliteter, - og så skal vi hol-
de serviceniveauet på havnen, 
så brugerne og kunderne får en 
god oplevelse. De to havne har 
omkring 30.000 anløb om året, - 
og det antal skal vi selvfølgelig 
have forhøjet, - så service skal 
der til, så det huskes.
Som erhvervshavne er der 
også en positiv udvikling, idet 
kornudskibningen er stedet i 
Ærøskøbing, og den udvikling 
forventes yderligere stigende.

Den nye havnefoged i 
Ærøskøbing og Marstal 
havne vil opretholde og 
bygge på det høje servi-
ceniveau

Efter at have været til søs siden 
1984 med de seneste 10 år med 
Marstal som base, så valgte Chri-
stian Ørndrup at blive mere land-
fast, og det seneste halve år har 
han været i sin nye stilling som 
havnefoged for havnene i Mar-
stal og Ærøskøbing, som begge er 
både lyst- og erhvervshavne.

Jeg havde i nogle år tænkt på 
”at gå i land”, fortæller Christian 
Ørndrup. Så da denne stilling 
blev slået op, - så var der ingen 
tvivl. Det var det jeg havde lyst 

til, - og stadig med smagen af det 
maritime. Det er dejligt at være 
hjemme – men også en udfordring 
at være hjemme, og jeg har to hav-
ne. Men det har været en god start 
i samarbejde med de dygtige med-
arbejdere, og jeg møder mange nye 
mennesker hele tiden.
Der er sket en ændring siden den 
nye havnefoged tiltrådte, idet 
sejlernes mærkater fremover 
skal afhentes på havnekontoret 
i henholdsvis Ærøskøbing og 
Marstal, hvilket både betyder at 
havnefogeden får hilst på flere af 
brugerne og dels sparer den dyre 
forsendelse.

Ærø Kommune Havnevæsenet · Havnefoged Christian Ørndrup PSO · Havnepladsen 8 · 5960 Marstal
Tlf. 63 52 63 65 *4* / 30 69 66 88 · chp@aeroekommune.dk 

Havnene skal være frirum og 
god adgangsvej til naturen

Sidst men ikke mindst kan vi, 
når det gælder 2015 for første 
gang i flere år glæde os over en 
samlet befolkningstilvækst på 
14 personer – en udvikling vi hå-
ber, vil fortsætte her i 2016.  Den 
spæde stigning i befolkningstal-
let afløser mange års fald, og det 
giver grobund for optimisme”, 
slutter Jørgen Otto Jørgensen. 

Der blæser milde vinde 
over Ærø. 1. juni indled-
tes bygningen af en ny 
el-færge på Søby Værft 
– et projekt som på sigt 
kan få stor betydning for 
øens erhvervsudvikling. 
Samtidigt er befolk-
ningstallet for første 
gang i mange år stigende   

”På Søby Værft har man netop 

påbegyndt bygningen af en ny 
co2-neutral el-færge”, fortæller 
borgmester Jørgen Otto Jørgen-
sen. ”En vigtig partner i dette 
banebrydende projekt er Søby 
Værft, og skibsingeniør Jens 
Kristensen, som har tegnet og 
designet færgen. 

Forud for selve bygningen af fær-
gen ligger cirka et års intens teg-
nings- og projekteringsfase. Her 
har Marstal Navigationsskole 
spillet en central rolle. Generelt 
har Ærø via projektet fået et vi-
densmæssigt løft, når det gælder 

udvikling af co2-netrale el-fær-
ger, og i det perspektiv kan det 
på sigt vise sig at få stor effekt 
på hele øens erhvervsudvikling.” 

Grobund for optimisme
”På færgefronten sker der 
ydermere det positive, at lan-
devejsprincippet der udjævner 
prisforskellen mellem sø og land-
transport, indføres fra slutnin-
gen af august. Det vil først og 
fremmest komme til at betyde, at 
det bliver væsentligt billigere at 
gæste øen i forårs- og efterårspe-
rioderne. Det ventes at få en posi-
tiv effekt på antallet af besøgende 
og dermed på det lokale erhvervs-
livs omsætningsmuligheder i tu-
ristsæsonens start- og slutfase. 

Ærø Kommune · Statene 2 · 5970 Ærøskøbing · Tlf.: 63 52 50 00
post@aeroekommune.dk · www.aeroekommune.dk

HJEMME
PÅ 
ÆRØ

En tilflytter til Ærø har valgt noget til. 
Måske er det drømmen om et tryggere liv for 
børnene, eller nærhed og naturskønhed som del 
af hverdagen - eller måske er det ønsket om at 
blive del af et lokalsamfund fyldt med virkelyst, 
innovation og initiativ. 
Vil du også vælge noget til? Så kontakt Ærøs 
bosætningskonsulent på tlf. 21247935.

Ærø - dit eget lille paradis www.ærø.dk
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geri, siger Jan Jørgensen. Er der 
tale om entreprenøropgaver, er 
virksomheden klar til at hjælpe 
kunden med at løse opgaven på 
tilfredsstillende vis. 

Renovation kører vi for Ærø 
Kommune og vi indsamler papir 
for Marius Pedersen. Drejer det 
sig om metal til genbrug så er 
det for H. J. Hansen. 

Det er kun i kraft af, at vi har 
nogle meget fleksible og dygtige 
medarbejdere, at vi kan brede 
os over et så stort område, som 
vi gør, siger Kim Jørgensen. 
Medarbejderne er i stand til at 
arbejde på flere områder. Også 
med vores vognpark, der består 
af en halv snes lastvogne samt 
traktorer, mejetærskere m.m. Vi 
har alle typer af lastvogne, så vi 
kan løse både løfte- og transport-
opgaver.

Fleksibilitet er nøgle-
ordet for A. Jørgensens 
Eftf. Virkemidlerne er 
gode medarbejdere, tids-
svarende maskinkraft og 
et stort lokalt kendskab.

Lægger man de mange kilome-
ter vognmandsforretningen A. 
Jørgensens Eftf. igennem snart 
50 år har kørt på Ærø, sammen 
med de kilometer der ryger på 
tællerne på mejetærskere og 
traktorer i selskabets maskin-
station, så svarer det til mange 
gange jorden rundt.

Virksomheden blev grundlagt 
af vognmand Anders Jørgensen 
i 1967 på adressen, Nevre Rise 
21. Samme plads som nu, selv 
om bygningerne har bredt sig. 
Anders Jørgensen startede med 
at køre skrald og mælk. Hans to 
sønner, Kim og Jan, har været 
med i arbejdet i mange år, og har 
for et par år siden overtaget an-
svaret for virksomheden.

Vi er klar til at levere, som kun-
derne på ÆRØ efterspørger, si-
ger Kim Jørgensen, der er den 
yngste af de to brødre. 

Vi kommer også både til Fyn og 
Jylland, når det byder sig. Grun-
den til, at vi er i stand til det, 
er, at virksomheden er fleksibel 

og har en sådan størrelse, at 
alle opgaver inden for flere for-
retningsområder kan løses. Det 
være sig landbrug, entreprenør 
opgaver og vognmandsforret-
ning.

Maskinstation 
A. Jørgensens Eftf. er selvfølge-
lig klar til at hjælpe alle land-
mænd på Ærø, når der er ekstra 
behov for maskiner. Det kan 
være, når der skal pløjes og sås, 
eller når høsten skal i hus.
Maskinstationen har en alsi-
dig maskinpark med adskillige 
traktorer og mejetærskere og 
sprøjtemaskiner. 

På Ærø har vi vel en halv snes 
kvægbesætninger og fem svine-
producenter tilbage, og der er 
en del landbrug på Ærø, der kan 
klare sig selv, så det er hovedsa-

geligt de mindre, vi servicerer 
med vores maskinstation, siger 
Jan Jørgensen. 

Vi høster 400 hektar kornmar-
ker og op mod 500 hektar majs-
marker om året, så vi klager 
ikke over mængden af opgaver. 
Gyllen er spred ud og i øjeblikket 
er der mest travlt med at høste 
græsmarker og med at bekæmpe 
ukrudt i kornmarker.

Vi kører altid korn og foderstof-
fer for DLG, ligesom vi også har 
en kranvogn, så vi kan assiste-
re bilister, der er med i Dansk 
Autohjælp, hvis de får problemer 
med køretøjet her på Ærø. 

Henter skrald
Skal der hentes skral er vi der 
også. Vi sørger også for trans-
port af materialer til et byg-

A. Jørgensens Eftf. – Nevre Rise 21 – 5970 Ærøskøbing – Tlf.: 6252 1157
vognmand.anders.jorgensen@mail.dk – www.a-jørgensen.dk

JORDEN RUNDT PÅ ÆRØ

A. Jørgensen Eftf.
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SMEDEN KLARER ALT MED VVS

Lars Albertsen er både 
smedemester og autori-
seret VVS Mester

Stokkeby VVS & Smedeforret-
ning drives af Lars Albertsen, 
der både er smede- og autori-
seret VVS mester, så han kan 
sammen med 3 faste VVS & Blik 
uddannede medarbejdere klare 
det meste indenfor VVS, blik, 
smedearbejde og maskinrepara-
tioner enten hos kunden eller på 
eget smedeværksted eller blik-
kenslagerværksted.

Lars Albertsen har fulgt ud-
viklingen, der de senere år har 
medført et skift i arbejdet med 
mindre aktivitet på landbrugs-
delen, så hovedaktiviteten i dag 
primært udgør VVS og blikken-
slagerarbejdet.

Vi arbejder med ombygninger 
og nye huse, hvor det generelt 
er VVS arbejdet, som vi udfører, 
fortæller Lars Albertsen, og det 
gør vi over hele Ærø. Vi ligger 
også centralt her midt på øen i 
forhold til alle kunderne.
Lars Albertsen og hans ansatte 
arbejder også meget med ener-
giløsninger, hvor alt indenfor 
jordvarme, luft til vand, så er det 
med Danfoss pumper, der er det 
foretrukne.

Vi laver mange jordvarmeløs-
ninger for folk vil jo gerne spare, 
hvor de kan, og det vil vi gerne 
hjælpe dem med, fortæller han.
Træpiller og kornfyr er også en 
stor del af arbejdsområdet, hvor 
det foretrukne er Woody RTB 
træpillekedler samt Reka træ-
pille og kornpillefyr.
Stokkeby VVS & Smedeforret-

ning er alsidige og hjælper med 
næsten alt indenfor VVS – vand, 
varme og sanitet, blikkenslager-
arbejdet med tagrender, kviste, 
skotrender og facadeinddæknin-
ger samt smedearbejde og re-
paration af landbrugsmaskiner 
med meget mere.

STOKKEBY SMEDE- OG MASKINFORRETNINGLars Albertsen
TLF. 62 52 11 79MOBIL 20 46 45 29

Frederiksbergvej 25970 Ærøskøbingstokkebysmede@mail.dk

St. Rise
Maskinstation ApS
Alt indenfor landbrugsarbejde

St. Rise Maskinstation ApS · Ll. Risemarksvej 5 · 5970 

Ærøskøbing · Tlf.:  6252 1555 · Mobil:  2043 955

Køb og salg af hø og halm

       

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag kl. 8.00-18.00
Lørdag og søndag kl. 9.00-14.00

Vestergade 30 C   Marstal   Tlf. 62 53 15 66

630
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel  
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 650 forbrugere 
er tilknyttet værket.
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dere til at betjene kunderne. Det 
er jo godt, at vi også er med til 
at trække nye arbejdspladser til 
Ærø.

Ærø Brand Forsikring 
blev i 2003 en del af Con-
cordia Forsikring hvilket 
frem til i dag har fordob-
let medarbejderstaben

Der sker nogen gange det, at 
når den lille bliver en del af no-
get større, – så vinder man ved 
det. Sådan var det også med Ærø 
Brand Forsikring, da de i 2003 
fusionerede med Fynbo Forsik-
ring – det nuværende Concordia 
Forsikring. På daværende tids-

punkt blev enkelte funktioner 
centraliseret på hovedkontoret 
på Fyn, hvilket gav ledig kapa-
citet på kontoret i Ærøskøbing. 
Den kapacitet skulle udnyttes, 
– og det blev den.

I 2003 blev Dyrekassen Dan-
mark – en sygeforsikring til 
hunde og katte etableret, som 
det første specialselskab af den 
slags i Danmark. I 2004 kom 
også Dansk Hesteforsikring, for-
tæller Hans Westergaard, og det 
blev her på kontoret på Ærø, at 
alt arbejde med police- og skade-

behandling til disse to nye for-
sikringer skulle være. Det er for-
sikringer vi tegner på landsplan.

I starten troede vi, at disse for-
sikringer skulle blive en niche 
i forhold til det stærke forsik-
ringsarbejde vi udfører med Ærø 
Brand. Men det blev helt ander-
ledes, og det er nu en stor del 
af det arbejde vi beskæftiger os 
med i forsikringsselskabet. Her 
kan vi så glæde os over, at det 
har betydet en udvidelse af med-
arbejderstaben, så vi på kontoret 
i Ærøskøbing nu er 10 medarbej-

Ærø Brand Forsikring
Statene 12 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 29
hw@concordia.dk
www.aeroebrand.dk

– FUSION SKABTE NYE JOBS TIL ÆRØ

for mand, der har været skibs-
tømrer i godt 30 år. Så det er folk 
med stor erfaring i branchen.

Vi udfører også andre opgaver i 
firmaet, fortsætter Peter Hansen. 
Vi laver også almindeligt tømrer-
arbejde rundt på hele øen, og så 
har vi en del rejse- / montørar-
bejde, blandt andet på Nordsøen, 
hvilket vi har haft lige fra starten.

Tækkearbejde laver vi også, 
og vi har tækkemand ansat, 
samt også en smed. Så vi dæk-
ker bredt med de fag, der er for- 
bundet ved mange opgaver, - og 
så arbejder vi meget sammen 
med de andre håndværkere på 
øen for at klare spidsbelast- 
ninger. Det fungerer godt.

Det nu tre år gamle Nautic 
Woods, stiftet af Peter Hansen, 
har siden september 2015 stået 
klar med det nye værksted med 
nye maskiner, - og her står et 
stærkt fagligt team klar til at 
betjene kunderne, der enten 
skal have udført almindeligt 
tømmerarbejde eller aptering til 

skibene.

Det var oprindelig en 
underafdeling af Søby 
Værft, hvor det var me-

ningen, at arbejdet skulle udli-
citeres, fortæller Peter Hansen. 
Det betød, at der var basis for at 
starte firmaet op, så vi kunne 
tilbyde at lave apteringsarbejdet 
på værftets skibe, og det er også 
her, at vi har vores hovedaktivi-
tet. 
Nautic Woods beskæftiger i dag 
11 medarbejdere, og det er er-
farne faglige folk, der er med 
til at sikre det høje niveau, som 
er kendetegnende for virksom- 
heden. Blandt andet på materiale- 
siden, hvor der er en indkøber, 

der har været i trælast-
branchen i 25 år og en 

En stærk partner med træarbejde 
Nautic Woods i Søby er klar med et fagligt kvalificeret team i nye lokaler

Nautic Woods, Dokvej 3, 
5985 Søby, Tlf. 71 99 83 00

info@nauticwood.dk 
www.nauticwood.dk 



Ærø Feriehus Søndergade 7, 5970 Ærøskøbing 
Tel +45 27 57 44 27 mail@aeroeferiehus.dk

Ærø Feriehusudlejning
En ferie i et af vore 
feriehuse får dig til at 
ønske at komme tilbage 
til Ærø igen og igen 
for at nyde det smukke 
landskab, vore dejlige 
strande og de maleriske 
fiskerbyer med de gamle 
byhuse.

Dunkær 
Slagterforretning ApS
Dunkærgade 16 · Ærøskøbing · 62 52 14 87

Vi forhandler Ærøsk kødkvæg, lam og grise af egen
slagtning.
Leveringsdygtig i alle former for udskærings-ønsker.
Alt i hjemmelavet pålæg.
Stort udvalg af pølser og spegepølser lavet efter
gamle håndværksmæssige traditioner.
Udlejning af grill til helstegt pattegris og den store
grillfest.

Du finder os midt på øen!

Udlejling af grill til helstegt pattegris 
og den store grillfest.

Alt i butikken er hjemmelavet og fra ærøske dyr.

Leveringsdygtig i alle former for udskærings-ønsker.
Alt i hjemmelavet pålæg.
Stort udvalg af pølser og spegepølser lavet efter
gamle håndværksmæssige traditioner.
Vi forhandler Ærøsk
kødkvæg, lam
og grise af egen
slagtning.

TLF. 62 52 14 87
E-mail: dunkaerslagter@hotmail.com

Web: ”Vi klarer os uden”

Dunkær Slagterforretning
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dørs siddepladser, 50 udendørs 
på terrassen samt 25 på kajen.  

Når sulten er stillet, kan kunder-
ne gå på jagt i den maritime livs-
stilsforretning, som blandt andet 
fører et stort udvalg af skibsmo-
deller. Fru Berg er en spændende 
og anderledes restaurant med en 
unik atmosfære. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for mere info om de mange 
lækre kulinariske muligheder, 
vi har at byde på”, slutter Desi-
ree Berg.  

Den populære restau-
rant, som i 2007 grund-
lagdes af Desiree Berg, 
kan, udover et alsidigt 
menukort med fokus på 
lokale råvarer, byde på 
en fantastisk beliggen-
hed på havnefronten i 
Marstal med udsigt over 
Det Sydfynske Øhav 

”Hos Restaurant Fru Berg skal 
råvarerne være friske og i videst 
mulige omfang produceret her 
på Ærø”, fortæller Desiree Berg. 
”Vores speciale er friskfangede 
fisk og skaldyr. Her mener vi 
bogstaveligt talt 100 % friskfan-
gede, og dét er virkelig noget vo-

res kunder kan smage. Vi sam-
arbejder med Marstals sidste 
lokale fisker, som dagligt lander 
fisk til restauranten. 

Et populært menupunkt er 
rødspætter i flere varianter - 
eksempelvis med kartofler og 
smørsovs, med persillesovs og 
kartofler eller med fyld af rejer 
og asparges serveret med kar-
tofler. Udover fisk og skaldyr by-
der vi på æggekage, pariserbøf, 
kalveinderlår og entrecote. Sidst 
men ikke mindst er Restaurant 
Fru Berg herostratisk berømt for 
sine lækre Ærø pandekager med 
stikkelsbærkompot.

Fru Berg tilbyder også at danne 
ramme om arrangementer som 
familiefester og receptioner. Re-
stauranten råder over 40 inden-

Restaurant Fru Berg · v/Desiree Berg · Havnepladsen 6 · 5960 Marstal
Tlf.: 32 53 30 36 · Mobil: 24 63 56 57 · aloysius@live.dk · www.bergsrestauranter.dk

Restaurant Fru Berg 
GOD MAD I BEHAGELIGE OMGIVELSER



kan tilbyde de fleste relevante 
kurser, og ud over de lovpligtige 
kurser og relevante standard-
kurser afholder kursusafdelin-
gen mange skræddersyede kur-
ser til firmaer og organisationer.

Marstal Navigationsskole 
har aldrig været flere 
elever end de er nu

Der er rigtig god søgning til de 
maritime studier, som Marstal 
Navigationsskole tilbyder, og det 
er der en god grund til. Skolen, 
der har været i gang siden 1860, 
uddanner nemlig til et erhverv 
med høj beskæftigelse og med 
gode lønninger, - og så har de i 
den forbindelse tillige et godt 
samarbejde med rederierne om 
indholdet i uddannelserne. 
Vi er meget glade for det sam-

arbejde vi har med VUC Ærø, 
hvor vi i samarbejde tilbyder 
HF-Søfart, som er en ungdoms-
uddannelse, der kombinerer 
den grundlæggende søfarts-
skole med en fuld HF - uddan-
nelse, siger rektor Jens Naldal 
fra Marstal Navigationsskole. 
Det betyder at vi har 170 elever 
på HF – Søfart, og så har vi om-
kring 140 elever på navigatør-
uddannelsen, som er inddelt i 
kystskipper, sætteskipper, styr-
mand og skibsfører. Vi uddanner 
til handelsflåden – primært den 
danske, men også til de der sejler 
under udenlandsk flag.

Der er rigtig god søgning til 
uddannelsen, og selvom vi er 
mange, - så er der stadig plads 
til flere.
Ved siden af undervisningen ud-
byder skolen også konsulent- og 
udviklingsvirksomhed inden for 
maritime og beslægtede områ-
der samt har en kursusafdeling 
til efteruddannelse. Kursusafde-
lingen på Marstal Navigations-
skole er en af Danmarks stør-
ste udbydere af kurser in denfor 
maritime og shippingre laterede 
emner.
Skolens veludstyrede simula-
torafdeling og GMDSS afdeling 

Marstal Navigationsskole · Ellenet 10 · 5960 Marstal · Tlf. +45 62 53 10 75 · marnav@marnav.dk · www.marnav.dk

GOD SØGNING TIL DE MARITIME STUDIER

Ring 70 22 07 03 Fyns Tag & Facade
Vestergade 73 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 70 22 07 03



skråvægge og på lofter, og hvor 
der ellers er behov.

Vi arbejder også en del i de for-
skellige feriehuse på Ærø, for-
tæller Erik K. Boye. Det er vi 
meget glade for, og det er flinke 
folk, som har tillid til os. Det er 
godt arbejde i vinterhalvåret, 
hvor der ellers kan være stil-
stand, og flere husejere vil gerne 
overlade ansvaret til os og de 
øvrige håndværkere, der måtte 
være involveret i projekterne.   

Det velrenommerede 
snedkerfirma på Industri-
vej 1 i Marstal, drevet af 
Henning Boye, blev sidst 
på året overtaget af søn-
nen Erik K. Boye, der er 
udlært i firmaet og der-
med velkendt med både 
arbejdet og de mange 
kunder.

De er i dag tre medarbejdere i 

firmaet og udfører primært ar-
bejdsopgaver over hele Ærø.

Vi arbejder en del med reno-
veringer og restaureringer. De 
gamle ting skal jo bevares, og det 
er spændende arbejde, for her 
skal det rigtige gamle håndværk 
være med i hele arbejdet, siger 
Erik K. Boye.

I øjeblikket er vi ved at restau-
rere en gammel hoveddør, samt 
lave nogle skabeloner for en mu-
rer, til at skabe de gammeldags 
sålbænke. Indimellem har vi 

også specialopgaver som f.eks. i 
Marstal Kirke, hvor vi har lavet 
et hus til klokkespillet.

Men om det er et stykke møbel 
eller arbejde på 1. sal – så laver 
vi det hele.

Snedkerfirmaet udfører også 
opgaver med almindelig reno-
vering inden for udskiftning af 
vinduer, døre og tage, og i forbin-
delse med dette, følger ofte efter-
isolering, og blandt de mange ar-
bejdsopgaver som udføres hører 
også indvendig efterisolering af 

Snedkerfirmaet kører videre i familien
Erik K. Boye er ikke længere snedkersvend men mester

Snedkermester Erik K. Boye · Industrivej 1 · 5960 Marstal · Tlf. 30 34 29 99 · eboye@mail.dk 

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

hannekromann@hotmail.dk

Firmatryk med logo på trøjer, jakker, bukser 
og andre beklædningsgenstande

1915 2016101 års Jubilæum

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

Belika

Sunwill · SELECTED

Jensen · Skovhuus

Quimo · Entree

Triumpf

og mange flere…

Hotellet med idyllisk atmosfære 
i centrum af Ærøskøbing...

Vestergade 38, DK-5970 Ærøskøbing, Ærø
Tlf.: +45 62 52 10 03, Fax +45 63 52 31 68

www.aeroehus.dk, mail@aeroehus.dk

• Oplev storslået natur

• Badestrand inden for gå-afstand

• Restauranten tilbyder lokale  
og friske råvarer

• Skræddersyr individuelle kurser  
& konferencer
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HF Søfart og HF på VUC 
Ærø er en skole på højt 
fagligt niveau

Det er med stor glæde at afde-
lingsleder Brian Alarik Johan-
sen fra HF VUC Ærø kan for-
tælle, at skolen de seneste 4-5 
år har ligget 1 karakter højere 
end landsgennemsnittet, - og 
når eleverne selv skal sætte ord 
på, - så lægger de vægt på, at 
det er et stærkt socialt miljø og 
et godt fællesskab eleverne imel-
lem. Lidt efterskoleagtigt selvom 
man ikke bor på skolen.

Samlet set klarer vores elever 
sig godt, både på HF og HF Sø-

fart, siger Brian Alarik Johan-
sen, og de to linier er 98 % af det 
arbejde som skolen beskæftiger 
sig med. I forbindelse med HF 
Søfart har vi et tæt samarbejde 
med Marstal Navigationsskole, 
og ca. 50 % af HF Søfart får en 
maritim karriere enten til lands 
eller vands.
Skolen har ca. 220 elever i alt 
med 10 klasser, og her udgør 170 
af eleverne uddannelsen på HF 
Søfart, og de kommer fra hele 
landet, flytter til Ærø og bor i 
tre år. På HF og HF Søfart har 
de samme fag og uddannelse, - 
men HF Søfart er speciel og er 
treårig, da de også har maritim 
undervisning både til lands og 
vands.

I dette år har skolen haft så 
travlt, at de lejede to konferen-
celokaler hos naboen Ærø Hotel, 
for at kunne lægge noget af un-
dervisningen der.

Vi er som skole og lærere tæt 
på vores elever hele tiden. Vi 
kender vores elever rigtig godt, 
og er tæt på hinanden på den 
gode måde, siger Brian Alarik 
Johansen. Udover at vi ser dem 
i skoletiden, så ser vi dem også 
i dagligdagen og foreningslivet, 
hvor de yder en god indsats. 
Blandt andet har de etableret et 
Ungdomsråd, hvor også lokale er 
med.

HF VUC ÆrøP.E. Pålssonsvej 15960 MarstalTlf. 62 65 65 90aeroe@vucfyn.dkwww.vucfyn.dk  

Skolen er stærk på alle områder

Fragt- og vognmandsfirmaet
P. Pedersen & Søn ApS Fragt- og vognmandsfirmaet

P. Pedersen & Søn ApS

Nørrebro 23 · 5985 Søby · Tlf. 40 43 60 78
www.p-pedersen.dk · karsten@p-pedersen.dk

Vi forhandler også KEMI-OIL’s produkter:
Cellulosefortynder, Silikonefjerner, Acetone mm.

- og AFHENTER SPILDFORTYNDER i hele landet!

HVER DAG på SJÆLLAND, FYN og i JYLLAND
Vi tilbyder dag til dag distribution af 1 colli

og op til 40 tons stykgods, køle- og frysevarer.
Forsendelser afhentet hos en virksomhed, eller

indleveret på vores lager i Odense inden kl. 09.00,
leveres samme dag til modtager på Ærø.
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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

TIRSDAG DEN 31. MAJ 2016 ÆRØ UGEAVIS  9

GRATIS SOLBRILLE

THIELE
v/ BRILLEMANDEN

KONGENSGADE 31A · 5960 MARSTAL
TLF. 6536 2020 · MARSTAL@THIELE.DK

0,- RENTER   

0,- GEBYR

0,- UDBETALING

Køb komplet brille med kvalitetsglas fra Rodenstock 

og få en GRATIS solbrille med styrke
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Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

Amerikaner- og 
Veteranbilstræf 2016

Oplev op mod 100 specialbi-
ler på Ærø fra fredag den 3.
juni til søndag den 5. juni.

Fredag ankommer de man -
ge smukke biler til Ærø Hotel.

Lørdag sendes bilerne i
mindre grupper ud på gui-
dede ture rundt på Ærø, hvor
størstedelen af dem samles
på havneanlægget ved silo-
erne i Ærøskøbing kl. ca.
12.30. Der vil bilerne holde
parkeret indtil kl. 14.00.

Alle de mange biler samles
ved Ærø Hotel kl. 15.00 hvor
træfdeltagerne skal have
kaffe med Ærø pandekager,
og efterfølgende skal der
»sparkes dæk«. Ærø brand-
væsen kigger forbi med deres
store veteran tank lastbil.

Alle er velkomne til at
komme og se de mange
smukke biler samt få en snak
med ejerne.

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB
� Fyringsolie / Diesel.
� Statoil smøreolie.
� Gratis benzinkort til

Øboens
tankstationer.

62 53 31 00

Velplejet hår er smukt hår

Et smukt hår kræver pleje for at bevare sundhed og glans.

Hvorfor ser håret altid så
smukt ud, når man går ud af
frisørens dør?

En af grundene er, at fri-
søren har valgt de rigtige
pleje- og stylingprodukter,
der netop passer til dit hår.
Har du tyndt hår, et kraftigt
hår, er der masser af krus
eller spaltet håret? Alt dette
tager frisøren i betragtning,
når håret vaskes, klippes og
til sidst styles.

Men man kan i høj grad
også selv gøre rigtig meget
for, at håret ser sundt og vel-
plejet ud, og vi iler derfor

med en række gode råd.
Vask kun dit hår hver

anden dag, for håret har ikke
godt af at blive vasket oftere,
da hår og hovedbund har
brug for sine naturlige olier. 

Når du vasker håret, så
brug altid en god shampoo
og balsam, som matcher præ-
cis din hårtype. Frisøren kan
fortælle dig om, hvilke pro-
dukter, der er bedst for dig.

En gang ugentligt er det
en god idé bruge en hårkur,
som også passer til netop dit
hår.  Håret har godt af en
hårkur, da kuren genopbyg-

ger og reparerer de skader,
som eks. frost, tør luft og
varme har forårsaget.

Når du tørrer håret med et
håndklæde, så skrub endelig
ikke håret i klædet, for dette
vil bare splitte og ødelægge
håret. I stedet bør du mas-
sere håret langsomt med
håndklædet, og derefter bin-
de det op i en knold på top-
pen af hovedet. 

Hvis du kan undgå det, så
lad være med at føntørre
håret.  Dit hår har brug for
mindst muligt varme fra føn-
tørrer, glattejern osv, og det
bedste er at lade det luft-
tørre. Men bruger du en føn-
tørrer og/eller et glattejern,
så spray evt. en speciel var-
mebeskyttelse i håret inden.
Brug eventuelt også en hår-
serum, når du kommer ud af
badet.

Hvis du farver dit hår, så
sørg helst for kun at farve ud-
groningen. På den måde be-
skytter du også håret bedst.  

Bæveren har 
fundet sig til rette
I 1999 blev der udsat bævere
i Klosterheden i Vestjylland.
Dermed var bæveren, der
forsvandt fra Danmark i
bronzealderen, atter tilbage i
den danske natur. De 18 ud-
satte bævere har ynglet, så
bestanden nu udgør op mod
cirka 200 individer.

Desuden blev der udsat 23
dyr i Nordsjælland i 2009,
2010 og 2011 ved blandt
andet Dronningholm Mose

og Arresø. I 2014 blev der
ført bevis for, at også denne
bestand er faldet godt til, da
der blev observeret bæve-
runger.

Bæveren levede før i tiden
over store dele af Europa,
men for 100 år siden var der
kun nogle hundrede bævere
tilbage. Bæveren, som er Eu-
ropas største gnaver, var et
yndet jagtbytte, ikke mindst
på grund af dyrets kostbare
skind. En lille bestand over-
levede i Norge, og den dan-
ner grundlag for den
nordiske bestand med til-
skud af nordamerikanske
bævere i Finland.

Heldigvis blev bæveren
fredet og fik dermed fred til
atter at brede sig i Europa,
og den danske bestand stam-
mer fra dyr indfanget ved
Elben i Nordtyskland. I dag
omfatter den europæiske be-
stand flere hundrede tusinde
individer.

Bæveren er vegetar. Forår
og sommer æder den mest
vandplanter, mens den om vin-
teren gnaver bark af træer og
buske, som den først har fældet.

Juni er den 
lyseste måned
Juni - årets første sommer-
måned - er samtidig årets ly-
seste måned. Nyd de lange
aftener og at solen står tidligt
op, for det vender allerede
ved sankthans. Juno, der i
den romerske mytologi var
Jupiters hustru, har givet
navn til juni.
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Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

Amerikaner- og 
Veteranbilstræf 2016

Oplev op mod 100 specialbi-
ler på Ærø fra fredag den 3.
juni til søndag den 5. juni.

Fredag ankommer de man -
ge smukke biler til Ærø Hotel.
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Alle er velkomne til at
komme og se de mange
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ført bevis for, at også denne
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runger.
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over store dele af Europa,
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kun nogle hundrede bævere
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yndet jagtbytte, ikke mindst
på grund af dyrets kostbare
skind. En lille bestand over-
levede i Norge, og den dan-
ner grundlag for den
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Heldigvis blev bæveren
fredet og fik dermed fred til
atter at brede sig i Europa,
og den danske bestand stam-
mer fra dyr indfanget ved
Elben i Nordtyskland. I dag
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stand flere hundrede tusinde
individer.

Bæveren er vegetar. Forår
og sommer æder den mest
vandplanter, mens den om vin-
teren gnaver bark af træer og
buske, som den først har fældet.

Juni er den 
lyseste måned
Juni - årets første sommer-
måned - er samtidig årets ly-
seste måned. Nyd de lange
aftener og at solen står tidligt
op, for det vender allerede
ved sankthans. Juno, der i
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også har en café. Vi har efter fire 
år slået os godt fast her på Ærø.

Optikerelev på vej
At der også i fremtiden vil være 
en optiker på Ærø er der god 
sandsynlighed for, idet Thiele 
Ærø har været heldig, at der den 
1. August starter en optikerelev 
i praktik, - og det er en elev, der 
kommer fra øen. Så butikken sy-
nes allerede at kunne være frem-
tidssikret. 

Thiele Ærø i Marstal er 
en moderne og fuldt 
udstyret optikerforret-
ning, der kan klare alle 
opgaver

Skal man have nye briller, have 
en synstest, scanning eller an-
det, der har med ens øjne og 
synet at gøre, - så behøver man 
ikke at forlade Ærø for at få det 

foretaget – men kan roligt lægge 
vejen forbi Thiele i Marstal, der 
kan klare alle opgaver, der har 
med synet at gøre.

Vi har alt det moderne udstyr, så 
vi er helt up-to-date og kan klare 
alle opgaver, siger optiker og in-
dehaver Henning Møller, der dri-
ver butikken på sit femte år.

Henning Møller, der oprindelig 
kommer fra Kolding, kunne se at 

der var et behov for en optiker på 
Ærø til at kunne servicere både 
unge og ældre. Så i 2012 startede 
han op i lejede lokaler i Marstal, 
for at se om der var grundlag for 
en optiker i byen, - og det var der.

Det er dejligt at så mange gør 
brug af butikken, siger Hen-
ning Møller. Det har betydet, at 
vi er rykket i større lokaler i den 
gamle boghandel i Kongensgade, 
hvor vi er nabo til Ø-bolcher, der 

Thiele Ærø · Kongensgade 31A · 5960 Marstal · Tlf. 65 36 20 20 · marstal@thiele.dk · www.thiele.dk 

Synet klares da lokalt

HJEMME
PÅ 
ÆRØ

En tilflytter til Ærø har valgt noget til. 
Måske er det drømmen om et tryggere liv for 
børnene, eller nærhed og naturskønhed som del 
af hverdagen - eller måske er det ønsket om at 
blive del af et lokalsamfund fyldt med virkelyst, 
innovation og initiativ. 
Vil du også vælge noget til? Så kontakt Ærøs 
bosætningskonsulent på tlf. 21247935.

Ærø - dit eget lille paradis www.ærø.dk
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Kunne du tænke dig en smagsprøve på Ø-livet? 
Ryk ind i tilflytterhuset - vores fuldt møblerede prøvebolig

Du skal ikke pakke hele dit liv i flyttekasser, hvis du vil prøve at bo på Ærø. Lad blot alt stå derhjemme. 
Vi har gjort det hele parat til dig og din familie. Klar til indflytning.

Måske er det drømmen om et tryggere liv for børnene, eller nærhed og naturskønhed som del af hverdagen  
- eller måske er det ønsket om at blive del af et lokalsamfund fyldt med virkelyst, innovation og initiativ.

FÅ MERE AT VIDE: Kontakt bosætningskonsulenten på tlf. 6252 1300, eller send en e-mail: til jwb@arre.dk
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lettere. Det kan jeg se, at der er 
et behov for.

Flere af de opgaver der løses bli-
ver ofte som projekter, som f.eks. 
renovering af køkken, hvor rum-
met nedbrydes, væggene pudses 
op og der skal laves ny overflade 
eller tapetseres og males op. En 
løsning hvor kunderne er glade 
for at bruge multihåndværkeren, 
da opgaverne løses i den rigtige 
rækkefølge indenfor de beslæg-
tede fag, og tidsrammen for op-
gaven bliver udnyttet, da hele 
projektet er planlagt fra samme 
håndværker.

Står man og skal have 
løst nogle opgaver hvad 
enten det er renovering 
af rum, pudset vægge 
op, opfriskning med nye 
farver, tapetseret eller 
malet border, - så kan 
man trygt henvende sig 
til Multihåndværker Ser-
vice i Marstal, der har 
stor erfaring indenfor de 
beslægtede opgaver, der 
hører til murer, maler og 
tømrerarbejde. Firmaet 
påtager sig opgaver på 
hele Ærø og på fastlan-
det efter behov.

For godt et år siden startede 
Kjeld-Jan Petersen som selv-
stændig med firmaet Multihånd-
værker Service, og det har han 
ikke fortrudt.

Det er gået over al forventning, 
siger Kjeld-Jan Petersen. Fra 
start regnede jeg med, at det kun 
skulle være mig, - men der er nu 
så meget, at jeg tænker på at der 
skal hyres yderligere medarbej-

dere på et tidspunkt. I øjeblikket 
arbejdes der på nogle store gårde 
med renovering, og ellers er der 
blevet færdiggjort et større pro-
jekt med malerarbejde – herun-
der genopfriskning af de gamle 
motiver så det hele kom til at stå 
som det oprindeligt så ud.

På sigt skal der også indkøbes 
mere maskineri. Det er der brug 
for til at gøre noget af arbejdet 

Multihåndværker Service · Østergade 12 · 5960 Marstal · Tlf. 50 91 26 21 · rokjelang@hotmail.com

ERFAREN HÅNDVÆRKER KLARER OPGAVERNE
Multihåndværker Service løser opgaver indenfor murer, maler og tømrerarbejdet

64 Ærø Guide 2016

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

• Ideel plads for familie r
og seniorer.

• Separat afdeling for
lette campister.

• Udlejning af
bjælkehytt er.

• Lyse toilet-, bade- og
køkkenforhold.

• God legeplads med
boldbane.

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk · mail@aeroecamp.dk

EGEHOVEDVEJ 1
DK-5960 MARSTAL
TLF. (+45) 63 52 63 69

mail@marstalcamping.dk 
www.marstalcamping.dk

� Hyggeligt fælleshus, TV og brændeovn.
� Samsøhytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
� God velfungerende servicebygning.
� 2 afdelinger for lette campister.

NYT PERS BRO i Ommel

Dejlig Bistro i bedstemors have
med sydlandsk atmosfære

(cykelvej 92)

VAFLER, SMØRREBRØD,
HÅNDMADDER, SILD m.m.

Åbningstider og info:
www.pers-bro.eu
info@pers-bro.eu

Uddannelse på gymnasialt niveau

2-årig HF og 3-årig HF-søfart
samt HF-enkeltfag

Kontakt vores kontor for
nærmere oplysninger.

P. E. PÅLSSONS VEJ 1
5960 MARSTAL
TELEFON 62 65 65 90ÆRØ

Ærøs pay and play golfbane
er åben for alle
Tag familien med til Skjoldnæs og prøv en dejlig sport.
Spil hele dagen for 150 kr. pr. person incl. golfudstyr.

Besøg også fyrtårnet og nyd den betagende udsigt
over Ærø og Det sydfynske Øhav.

Læs mere på aeroegolf.dk

Skjoldnæsvej 8, Søby
Tlf. 62 52 23 63

Ombrydning 2016 - annoncer - Dansk_Layout 1  18/12/15  08.37  Side 18

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

hannekromann@hotmail.dk

Firmatryk med logo på trøjer, jakker, bukser 
og andre beklædningsgenstande

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

Belika

Sunwill · SELECTED

Jensen · Skovhuus

Quimo · Entree

Triumpf

og mange flere…

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
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DIREKTE UD TIL
ØSTERSØEN

Nye lækre
facilitetsbygninger
på campingpladsen

✸

Gratis Wi-Fi
✸

Hytte udlejning

Vi råder over følgende materiel:
• 8 ton gravemaskine
• 2 ton minigraver
• minilæsser
• traktorer og containervogne

Vi er et enmands entreprenørfirma, etableret i april 2015, med 
mange års erfarring indenfor faget.
 
Alle former for kloak-, flise-, jord- og anlægsarbejde udføres, for 
private, erhvervs- og offentlige kunder.

Kloak, fliser, jord og anlæg
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Center Syds nye målestation, 
ligeledes ved Tietgens Alle. Sta-
tionen skal fremover levere data 
til dokumentation af åens miljø-
mæssige belastningsgrad. Her 
bestod vores arbejde blandt andet 
af installation af kombinerede 
temperatur-, tryk- og niveaumå-
lere i Odense Å – et delprojekt 
hvis realisering involverede en 
blanding af kompetencer fra både 
el og smedemontører samt en 
dykker fra VandCenter Syd.” 

Fleksibilitet, sammenhæng 
og kvalitet
”Intego Odense er en samar-
bejdspartner, som forstår at 
holde sig løbende opdateret med 
hensyn til de mange specielle 
opgaver, som tegner VandCen-
ter Syds aktivitetsprofil. Fir-
maet lever til fulde op til vores 
høje standarder, når det gælder 
sammenhæng og kvalitet. Inte-
gos folk er fleksible og gode til 
lynhurtigt at rykke ud og takle 
de pludseligt opståede situatio-
ner, der uvægerligt opstår i et så 
stort projekt som dette. Både når 
det gælder installationsarbejdet 
og de store projekter, er vi meget 
glade for samarbejdet, som forlø-
ber til alles tilfredshed”, slutter 
Morten Christian Jørgensen.

”Vores el-tekniske sam-
arbejde med VandCenter 
Syd i Odense strækker sig 
mere end ti år tilbage i 
tiden”, fortæller service-
leder René Christiansen, 
Intego Odense. ”Samar-
bejdet omfatter løsning 
af en lang række meget 
forskellige opgaver i alle 
størrelsesordener.” 

Fra daglig drift til speciali-
serede anlægsprojekter 
”I den travle hverdag varetager 
vi hele el-siden af VandCenter 
Syds domicil på Vandværksvej i 
Odense”, fortsætter René Chri-
stiansen. ”Her udfører vi blandt 
andet installationsarbejde med 
lysinstallationer, edb-installa-
tioner samt energioptimerin-
ger. Sideløbende løser vi en stor 
mængde specialopgaver i for-
bindelse med VandCenter Syds 
aktivitetsfelter ude i marken. 
Når det gælder rent vand, ligger 
vores opgavefokus blandt andet 
på vandværker og tryk-forøger-

stationer. Og på spildevandssi-
den gælder det pumpestationer 
og diverse anlægsprojekter. Et 
godt eksempel på en stor opgave 
i sidstnævnte kategori er Vand-
Center Syds omfattende Lange-
linieprojekt.”      

Fremtidsorienteret klima- 
og miljøbeskyttelse 
”VandCenter Syds Langelinie-
projekt markerer et vigtigt 
skridt til imødegåelse af de for-
ventede klimaforandringer i 
fremtiden og dét at beskytte mil-
jøet omkring Odense Å”, forkla-
rer el-tekniker Morten Christian 
Jørgensen, VandCenter Syd. ”I 
forbindelse med skybrud og kraf-
tige regnbyger har lokalområ-
dets kloaksystem jævnligt været 
udfordret med vand i kældrene 
og udledning af for store mæng-
der regn- og spildevand i Odense 
Å til følge. 

VandCenter Syds etablering af 
store forsinkelsesbassiner ved 

Munke Mose og Tietgens Alle 
har til formål at nedbringe an-
tallet af fremtidige kloakoverløb 
til Odense Å dramatisk – fra et 
tocifret antal til maksimalt et til 
to overløb om året. Projekterin-
gen af bassinerne påbegyndtes 
i 2011, og i januar/februar 2015 
kom Intego på banen som leve-
randør af el-tekniske løsninger 
i forbindelse med bassinet ved 
Tietgens Alle. Primo 2018 ven-
tes hele Langelinie-projektet en-
deligt afsluttet.”   

Et spændende og 
udfordrende arbejdsfelt
”I forbindelse med Langelinie-
projektet arbejdede Intego Oden-
se i første omgang med diverse 
el-tekniske opgaver omkring for-
sinkelsesbassinet ved Tietgens 
Alle”, beretter serviceleder René 
Christiansen, Intego Odense. 
Herfra udviklede vores spæn-
dende og udfordrende arbejdsfelt 
sig til også at omfatte el-siden af 
anlægsarbejdet omkring Vand-

Intego A/S · Holkebjergvej 91 · 5250 Odense SV 
Tlf. 99 36 42 60 · E-mail: intego@intego.dk · www.intego.dk 

Intego er en af landets førende leverandører af samlede el-tekniske og mekaniske 
løsninger til erhvervs-, industri- og forsyningsvirksomheder. En mangeårig kunde og 

samarbejdspartner er VandCenter Syd i Odense 

INTEGO A/S

Fra venstre René Christiansen Intego , Morten Christian Jørgensen VandCenter Syd, 

  Ole Nielsen Intego, Brian Jensen VandCenter Syd, dykker Per Jørgensen VandCenter Syd
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Hos Energi Fyn får du

■ Levering til tiden
■ 24 timers overvågning året rundt
■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)
■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 

yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

■ Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din 
virksomhed f.eks. har flere lokationer

■ Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af kabler til 
placering af switch, vedligehold af switch samt reetablering 
ved gravearbejde 

Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser

Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger 
til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet internetløsninger, 
kapacitet og sort fiber. 

Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leverings- 
sikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige priser.

Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme  
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra 
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s. 

Ring på tlf. 63 17 25 69 for mere information

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

FIBERNET
TIL FYNSK ERHVERVSLIV

Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?

21 69  52 27

LAGERHOTEL - LAGERLEJE

 Stentransporten Vissenbjerg · Industrivej 3 · 5492 Vissenbjerg
Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27

Vi har lagerhotel med både udendørs/indendørs 
lagerplads, hvor vi tilbyder at håndtere, ompakke 
og lagre vare for efterfølgende at distribuere i 
hele landet, samt evt. leje af plads/bygning til 
eget brug.

Lagerhotellet har fra 15/7-2016 plads til 
nye kunder!!

Indendørs plads ca. 5-600 pallepladser.
Udendørs plads 13.000 kvm. med læsseramper.

Alle størrelse opgaver har interesse lige fra 
1 pl og op efter.

Vi kan tilbyde at modtage dine vare aflæsse og 
læsse, håndtere dem pakke/ompakke, afsende 
eller distribuere dem.
Ring eller mail for at høre om mulighederne
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De første 25 år er det gået jævnt 
og godt med opbygning af en god 
kundekredse, der er blevet udvi-
det hen ad vejen, og når man gør 
et godt stykke arbejde til en god 
pris, skal kunderne nok holde 
ved, siger Finn Andersen.

Finn Andersen, indeha-
ver af Finn’s Autoservice 
i udkanten af Odense, 
kunne 1. juni fejre 25 års 
jubilæum som selvstæn-
dig. Hans motto har i alle 
årene været den samme, 
at service på bilerne skal 
udføres grundigt.

Vi nøjes ikke med en visuel ser-
vice. Vi skiller tingene ad og ren-
ser, smører, justerer, og hvad der 
ellers er nødvendigt, for mine 
kunder skal kunne være sikre 
på, at arbejdet er gjort rigtigt – 

og så endda til konkurrencedyg-
tige priser, siger Finn Andersen.
Han har en enkelt mekaniker 
ansat til at hjælpe med at ser-
vicere de mange trofaste kunder 
fra Fyn, og endda en del fra Sjæl-
land, og der kommer jævnligt 
nye til. 

Nu også biludlejning
Finn Andersen sætter også 
brugte biler i stand og sælger 

dem fra værkstedet, og han ta-
ger sig af reparationer og service 
på alle bilmærker, også i garan-
tiperioden på helt nye biler, samt 
varevogne. Finn’s Autoservice er 
med i kædesamarbejdet Mekono-
men Autoteknik.

Som  noget nyt er han fornylig 
sammen med en anden begyndt 
at leje biler ud. Både person- og 
varevogne m.m. Og det går fint.

Finn’s Autoservice · Grønnevangen 56-58 · 5210 Odense · Tlf.: 6616 4805 · finnsauto@tdcadsl.dk · www.finnsautoservice.dk

Finn’s Autoservice

25 ÅR MED SERVICE AF HØJ KVALITET

25
Års Jubilæum

kører hovedparten, mindst 60 
pct., af den samlede, årlige kør-
sel i firmaets tjeneste.

Det giver mulighed for at køre 
i en premium bil eller endda en 
luksusbil på fordelagtige vilkår. 
En medarbejder, eller ejeren af 
virksomheden, kan have bilen til 
privat brug for så lidt som mel-
lem 1500-2000 kr. plus moms 
om måneden. På 24 måneder 
kan man spare 150.000 kr. ved 
at vælge splitleasing uden firma-
bilbeskatning. Og det er nemt at 
arbejde med, da bilen udstyres 
med en elektronisk kørebog i for-
bindelse med gps’en, så alt går 
automatisk, siger Carsten Erik-
sen, der har planer om snart at 
åbne et stort bilhus i Odense.

Hvis man er ejer, leder 
eller medarbejder med 
et stort kørselsbehov 
i firmaets tjeneste, og 
man gerne vil have en 
premium bil eller en af de 
helt dyre at køre rundt i, 
er leasing sagen, og hvis 
den private kørsel kun 
udgør en mindre del i for-
hold til firmakørslen skal 
man vælge splitleasing.

For et halvt år siden startede 
indehaver af Svane Køkkenet i 
Odense, Carsten Eriksen, sam-
men med to partnere Cars4Busi-

ness ved siden af Svane Køkke-
net på Rødegårdsvej i Odense. 
Firmaets fokus er leasing og 
salg af premium biler, f.eks. 
Audi, BMW og Mercedes, og ef-
terhånden har firmaet også hen-
tet endnu dyrere biler og endda 
sportsbiler af mærket Porsche og 
Audi R8 hjem.

Splitleasing en god løsning
Vi gik ind i leasing-branchen, 
fordi vi syntes, det var uigen-
nemsigtigt, og det ville vi gerne 

gøre noget ved, siger direktør og 
indehaver Carsten Eriksen. Jeg 
kendte selv markedet, fordi jeg 
har leaset biler i en del år. Biler 
er min hobby, og jeg skifter tit ud.

Det viste sig hurtigt, at inte-
ressen var stor, og leasing er et 
marked i stærk fremgang. Vi 
tilbyder alle former for leasing,  
men jeg vil gerne slå et slag for 
splitleasing, som endnu ikke er 
så udbredt. Det er synd, for det 
er den ideelle model for dem, der 

Cars4Business ApS · Rødegårdsvej 180 · 5230 Odense M · Tlf.:  6155 0000 · mail@c4b.dk · www.cars4business.dk

Splitleasing: Den ideelle model for erhvervslivet



OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Fra str. XL til XXXL.

XXXL Movano Serviceleasing 

KR. 1.895*

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

KR. 1.195***

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

XXL Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Fra str. XL til XXXL.

XXXL Movano Serviceleasing 

KR. 1.895*

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

KR. 1.195***

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

XXL Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Flere modeller 
hjemme til hurtig 

levering – kontakt 
Jesper på mobil 

2999 0381 for et 
godt tilbud …
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stor travlhed i firmaet. DANSK 
DIA-BOR A/S servicerer nye så-
vel som gamle kunder så hurtigt 
som muligt. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os 
for mere info. Ring til afdelings-
leder Lars Bo Jørgensen på 21 22 
54 74 eller kontoret på 70 22 42 
44”, slutter direktør Michael Tao 
Nielsen.

”Siden 2006 har Odense 
Diamantskæring A/S 
serviceret en bred kun-
dekreds i hele det fynsk/
jyske område”, fortæller 
indehaver og direktør 
Michael Tao Nielsen. 

”Derfor var det en meget 
velkommen mulighed, 
der åbnede sig, da Vejle-
firmaet DANSK DIA-BOR 
A/S kom med i DDG-
familien. Hermed blev 
betjeningen af vores støt 
voksende kundekreds i 
Trekants- og Århus-områ-
derne væsentligt optime-
ret. Samtidigt fik DANSK 
DIA-BOR A/S mulighed 
for at yde kunderne udvi-
det service. 

Ved indtrædelsen i DDG kan 
DANSK DIA-BOR A/S som noget 
nyt, via de øvrige DDG-firmaer, 
tilbyde at servicere vores jyske 
kunder med slibning og polering 
af beton- og terrazzogulve, min-
dre nedbrydning, samt injicering 
af beton – en service som i dag er 
særdeles efterspurgt.” 

Intet for stort og intet  
for småt
”DANSK DIA-BOR A/S kører 
over hele landet”, fortæller afde-
lingsleder Lars Bo Jørgensen. 

”DDG’s medarbejderstab på i alt 
18 veluddannede bore-/skære- og 
slibeoperatører med base i det 
jysk/fynske område råder alle 
over hver sin bil. Disse rullende 
værksteder er udstyret med det 
mest moderne værktøj, så hver 
enkelt medarbejder står rustet 
til at klare de fleste opgavetyper. 

DANSK DIA-BOR A/S klarer 
alt i diamantboring, -skæring og 
-slibning. Intet er for stort og in-
tet for småt.”
– det er os der borer og skærer i beton.

God service og 
professionelt arbejde

”DDG-familiens primære kun-
degrundlag er entreprenør- og 
installationsfirmaer indenfor 
vvs, el og ventilation samt pri-
vatkunder. Vi er altid klar til 
at afgive et fast tilbud til de, 
der måtte ønske det - enten pr. 
telefon eller ved besigtigelse og 
eventuelt udbudsmateriale. Vi 
gør alt, hvad der er os muligt, for 
at yde vores kunder den bedst 
mulige service til de mest fordel-
agtige priser. Kvalitetsarbejde, 
udført til den aftalte tid og pris, 
er et kardinalpunkt for DANSK 
DIA-BOR A/S. 

Fuld fart på byggebranchen
”Der er fuld fart på byggebran-
chen, og vi kan glæder os over 

DANSK DIA-BOR A/S · Knud Højgaardsvej 16 · 7100 Vejle
Tlf.: 70 22 42 44 · Mobil: 21 22 54 74 · diabor@danskdiabor.dk · www.danskdiabor.dk 

Diamantboring og -skæring i 25 år
Vejle-firmaet blev i 2013 en del af DANSK DIA-
GROUP (DDG), som består af seks aktivitetsmæssigt 
beslægtede virksomheder indenfor diamantboring, 
-skæring og -slibning. 

DANSK DIA-GROUP (DDG)
Odense Diamantskæring A/S: 
Alt indenfor boring og skæring i beton, samt mindre 
nedbrydning. 

Odense Overfladeteknik ApS: 
Slibning og polering af betongulve, reparation, slibning 
og polering af terrazzo samt injicering af beton.

Fyns Diamantboring & Skæring (Kerteminde):  
Alt indenfor boring og skæring i beton.

Ballen Diamantskæring (Svendborg): 
Alt indenfor boring og skæring i beton.

Vestfyns Betonboring (Gelsted): 
Alt indenfor boring og skæring i beton. 

DANSK DIA-BOR A/S (Vejle): 
Alt indenfor boring og skæring i beton.

 23



grund af kvalitet, pris og godt 
samarbejde. På den anden står 
der: Alle services skal tilføre 
værdi til kundens virksomhed. 
Der er et formål med enhver 
hjemmeside. Den skal udvikles 
i forhold til virksomhedens visio-
ner, målsætninger, produkter og 
kunder.

Det er SEONs bud på princip-
perne bag et gennemført fair og 
værdiskabende samarbejde med 
et moderne webbureau...

Af Christopher Vassaux Noe
Tekstforfatter hos SEON

Alt for mange virksomheder 
har de seneste ti år oplevet alt 
for dårlig service og kvalitet på 
de hjemmesideløsninger, de er 
blevet bundet til af danske web-
bureauer. Det skal være fortid, 
mener SEON.

Den forældede tankegang
Det er først for nyligt, der er ble-
vet sat fokus på webbureauernes 

forretningsmodeller. For få år si-
den hørte det i den grad til sjæl-
denhederne, at man kunne finde 
et webbureau, der gav kunder 
fuld gennemsigtighed i forhold 
til produkt, pris og kvalitet.

Dengang var det standard, at 
man købte en pakkeløsning med 
en skabelonsside, webhotel og 
serviceaftale for en samlet pris i 
en flerårig kontrakt. Valgte kun-
den ikke at forlænge kontrakten, 
blev hjemmesiden lukket. Sådan 
ser et samarbejde med et web-
bureau desværre stadig ud hos 
mange af sværvægterne.

SEON står derfor klar med hø-
tyvene. Vi kommer ikke helt til 
at se deres team stå på barrika-
derne. Men for dem minder det 
lidt om. For de ved godt, at det er 
en hård kamp.

SEON fra grundlæggelsen 
til i dag
SEON blev etableret i 2014 af 
Adm. Direktør Karsten Boye, 
hvorefter barndomsvennen An-
dreas Seierup tiltrådte som Ud-
viklingschef. Siden er det kun 
gået fremad for SEON   i dag er 
de 14 ansatte.

Fleksibilitet og effektivitet
Deres forretning er bygget på to 
søjler. På den første står der: Det 
er aldrig fair at binde kunder til 
sit produkt. SEON vil vælges på 

SEON · Havnegade 57 · 5000 Odense C · CVR nr.: 36 43 73 08 · Telefon: 82 13 13 20 · info@seon.dk

Webbranchens oplysningstidSEON

VORES KOMPETENCER
• Belægningsarbejde
• Haveservice
• Anlægsarbejde ved private, 

erhverv og kirker

• Ejendomsservice
• Støttemur
• Trapper i granit
• Regnvandshåndtering / LAR
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stemningsmæssigt forbinder de 
traditionelle køkkenelementers 
farver og designmæssige linjer 
med skænke og av-møbler til 
stuebrug. Efter i en årrække at 
have været på retur er samta-
lekøkkenet og de kombinerede 
køkken/alrumsmiljøer nu for 
alvor vendt tilbage i dansk bo-
ligindretning. Kig ind i Svane 
Køkkenet Odenses spændende 
udstilling på Rødegårdsvej 180. 
Alle er velkomne”, slutter Peder 
Vejsnæs. 

Prisen som Årets Butik 
2015 markerer, at Svane 
Køkkenet Odense i kraft 
af sin dynamiske udvik-
ling har erobret betyde-
lige markedsandele og 
er vokset fra at være en 
mellemstor aktør til at 
være en af de førende 
spillere på markedet 

”Svane Køkkenet Odense har 
vundet prisen som årets butik 
2015”, fortæller salgschef for 
privatafdelingen Peder Vejsnæs. 
”Denne anerkendelse af vores 
arbejde er vi utroligt glade for 
og stolte over. Svane koncernen 
er kendt for sit gode arbejdsmiljø 
med en flad, team-orienteret 
ledelsesstruktur, frihed under 
ansvar og en åben dialog om 
tingene. Vi har da også først og 
fremmest markeret os ved som 
team at kunne agere seriøst og 
professionelt i forhold til opga-
verne.” 

En flot førsteplads
”I Svane Køkkenet Odense går 
dygtige medarbejderes viden, gå-
påmod og erfaring op i en højere 
enhed. Vi går ikke på kompro-
mis med de faglige udfordringer, 
men er vedholdende i vores stræ-
ben. Folk kan lide at være her, og 
vores medarbejdere kan for en 
stor dels vedkommende trække 
på mange års anciennitet. På 
landsplan er Svane Køkkenet 
Odense på få år rykket fra en 
omsætningsmæssig 15.-16.-plads 
til i dag at beklæde Svane kon-
cernens førsteplads, så mon ikke 
vi også snart skal have udvidet 
vores fysiske rammer lidt”, smi-
ler Peder Vejsnæs.

Positiv opmærksomhed 
”Her i Svane Køkkenet Odense 
bestræber vi os både i privat- og 

erhvervsafdelingerne, som tæl-
ler henholdsvis 10 og 12 med-
arbejdere, på at opnå optimale 
resultater. I 2015 har vi været 
test-butik ved indførelsen af et 
nyt IT-system. Via vores medar-
bejderes løbende tilbagemeldin-
ger til systemudviklerne har vi 
medvirket proaktivt i tilpasnin-
gen og justeringen af faciliteter-
ne i det nye system. På den måde 
har IT-systemet fra starten kun-
net bringes på omgangshøjde 
med de specifikke udfordringer, 
der sætter dagsordenen i en mo-
derne Svane butiks travle hver-
dag. Vores dygtige medarbej-
deres medvirken i dette projekt 
har vakt positiv opmærksomhed 
i hele koncernen.” 

Svanetænkning er 
nytænkning
”Svane Køkkenet er et produkt 
og et brand, som alle involverede 
kan gå ind for”, fortsætter Pe-
der Vejsnæs. ”Vi bruger mange 
ressourcer på nytænkning og 
er trendsættende, når det gæl-

der køkken/bad og garderobe. 
Svanetanken præger såvel vo-
res service som vores design og 
løsninger. Svane Køkkenet er 
på forkant med de nyeste trends 
tendenser. Vi har egen arkitekt 
in house, og hvert år byder vi 
på et nyt, unikt produkt af høj 
kvalitet. Svane er den køkken-
producent, som på landsplan er 
mest oppe på beatet, hvad angår 
design og nye ideer til boligens 
udvikling. 

Netop nu kan vi præsentere en 
ny designserie, som visuelt og 

Svane Køkkenet Odense
Rødegårdsvej 180
5230 Odense 
M - Tlf. 66 17 56 78 
odense@svane.com 
www.svane.com

Åbningstider:
Mandag – fredag: 
kl. 10:00 – 17:30

Lørdag: 
kl. 10:00 – 14:00

SVANE KØKKENET ODENSE



NY KOMPAGNON 

Statsautoriseret revisor Morten Damgaard Møller er pr. 1. januar 2016 indtrådt 
som indehaver og er nu kompagnon med Søren Bøggild. 

Morten Damgaard Møller har mere end 30 års erfaring med revision og 
rådgivning til små og mellemstore virksomheder. 

Søren Bøggild Morten D. Møller 

Til nu - og 
til fremtiden.
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Kontakt os allerede i dag...
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TILBUD PR. FL.

Normalpris: 550,00 pr. fl. 

GRAND CRU CHAMPAGNE
”COMTE DE MARNE” BRUT
CHARLES MIGNON, ÉPERNAY, FRANKRIG

FinansBureauet: ”Imponerende Champagne med 
markant fremtoning med noter af æble, citrus og rugbrød. 
En fortryllende Champagne.”

SPAR
275,-

HALV PRIS

SPÆNDENDE
NYHEDER NYHED

I ORIGINAL

GAVEKARTON

BEGRÆNSET

NUMMERERET ANTAL

UNDER

HALV PRIS

FORÅR

FORÅR

KULTVINE

RESTPARTI

NYHEDER

I GLASSET

ÅRETS JAGTVIN
2014

50 CL.

ÅRETS EKSKLUSIVE 
JULEVIN

ÅRETS GODE
JULEVIN

ÅRETS 
JULEPORTVIN

I FLOT ORIGINALT
GAVERØR

I ORIGINAL

GAVEÆSKE

I ORIGINALT
GAVERØR

PERFEKT TIL

PÅSKELAMMET

AKVAVIT TIL

PÅSKEFROKOSTEN

KULTVIN

FINANSBUREAUET
F i n a n s i e l t  l i v s t i l s m a g a s i n

* * * * * * HHHHH

Hjallesevej 6 • 5000 Odense C • Tlf. 66 12 61 84
webshop: www.bjerrevin.dk
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Bjerre-Vin/Skjold Burne Odense
Hjallesevej 6, 5000 Odense C, Tlf. 66 12 61 84
Pernille Pedersen, Tlf.: 29 91 38 08, pernille@bjerre-vin.dk 
Thomas Bjerre, Tlf.:20 74 80 00, thomas@bjerre-vin.dk 
www.bjerrevin.dk 

Bjerre-Vin/Skjold Burne Odense
Da Pernille Pedersen den 1. maj 2015 blev medejer og partner i vinforretningen, som 
siden 2007 har været drevet og ejet af Thomas Bjerre, introduceredes en række af de 
spændende tiltag og aktiviteter, som tegner butikken i dag   

”En idé, jeg introducerede, var 
smagningsarrangementer spe-
cielt for kvinder – noget der 
hurtigt blev en stor succes”, for-
tæller Pernille Pedersen. ”Med 
udgangspunkt i det faktum, at 
kvinders smagsløg fungerer an-
derledes end mænds, byder bu-
tikken i dag på en lang række 
velbesøgte smagninger, kun for 
kvinder – gin, whisky, rom, port-
vin, hedvin, bobler samt rød- og 
hvidvine. 

”Det er både skægt og udfor-
drende at være en blond pige i en 

udpræget mandebranche”, smi-
ler Pernille Pedersen. ”Mange 
ville utvivlsomt vælge at indtage 
rollen som underhund, men det 
er ikke mig.” I dag varetager 
Pernille Pedersen hele butiks-
driften, mens Thomas Bjerre, 
udover at stå for møder og admi-
nistration, fokuserer på forret-
ningens erhvervs- og gaverelate-
rede aktiviteter. 

Tapas – en populær nyhed
”Blandt nyhederne efter bu-
tiksrenoveringen i 2015 er den 

rummelige ostekøler”, fortsætter 
Pernille Pedersen. ”Vores store 
udvalg af specialoste matcher 
vinene og skaber en tematisk 
rød tråd, der løber gennem hele 
sortimentet. En anden populær 
nyhed er tapas. Skjold Burne 
Odense fører et fuldt tapas-sorti-
ment under overskriften ”Tapas 
for to”. Vores tapas kræver ingen 
tilberedning, men er lige til at 
spise.  De produceres kun på be-
stilling, da vi køber ind hver dag 
og altid anvender friske råvarer 
af høj kvalitet. Vine og tapas 
leveres ud af huset til private 

og virksomheder – fester, recep-
tioner, møder og selskaber. Hér 
leveres tapas både i bokse og på 
fade, og alle bestillinger afhen-
tes her i butikken. En klassisk 
boks ”Tapas for to” indeholder 
diverse oste, pandekager med 
salat og pølse, tredobbelt sand-
wich, tapenade, pølse og frisk-
smurt brød. Kig ind i butikken 
og se nærmere på vores store 
udvalg af kvalitetsprodukter i 
alle kategorier”, slutter Pernille 
Pedersen.      

“Wine is sunlight, 
held together 

by water”
– Quote Galileo Galilei
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Skovens Buffet:
Skovens buffet passer godt til 

en hyggelig og afslappet sammenkomst.
Alle retter stilles ind på én gang.

Forretter:
Det friske og sprøde 

Røget laks fra Kerteminde 
med safrancreme og små salater

Tunmousse

Feta 
med salat og oliven

Citrusmarineret unghane  
med soltørret tomater og artiskokker

Brød 
Forskellige slags hjemmebagt brød

Hovedret:
Okseculotte 

Rosastegt okseculotte 
med dijon/estragon sauce

Marineret kalkunculotte 
med årstidens bagte grøntsager

Kartofler 
Små bagte kartofler 

med rosmarin og hvidløg

Savoykålsalat med syltede svampe,  
rødløg og bønner vendt i pesto

Hjertesalat med parmasan,  
brødcroutons og cæsardressing

Broccolisalat 
med kerner og baconcrouton

Dessert:
Trifli  

af sæsonens frugter serveret i glas

Chokolade Brownie 
med appelsin havtorncreme

Skovbær fromage 
serveres i glas

FÆLLESFEST

med live musik og dans

17. juni kl. 18:00 - 01:00

Skovens buffet med fri bar

pr. pers. kr. 449,-

FRI BAR KL. 18:00-01:00(øl, vand og vin) Spar op til 350,- pr. personmin. 20 pers. pr. pers. kr. 499,-
min. 40 pers. pr. pers. kr. 449,-

min. 60 pers. pr. pers. kr. 399,-

Firma fest med fri bar
STÅR I OG SKAL ARRANGERE EN FREDAGSFEST FOR FIRMAET ELLER LIGENDE, 

FRA 1. MAJ TIL 1. OKTOBER, SÅ ER DET PÅ RESTAURANT NÆSBYHOVED SKOV, DET SKER!

KAMPAGNE-
KONFERENCE!  
Fantastiske priser på nye 
bestillinger i perioden 
den 1. juni til den 14. august 2016

Klik her eller kontakt os på +45 82 27 17 00 og hør mere!

BUSINESS CLASS HOTEL CELEBRATIONS EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA

TRINITY.DK
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”Vores kerneområde er 
møder og konferencer”, 
fortæller hotelchef Tom 
Pedersen. Som 4-stjernet 
konferencehotel sætter 
vi naturligt gæsternes 
ønsker i højsædet. Vi 
tænker i indlevelse, enga-
gement, nærvær og gode 
oplevelser, og netop dét 
har været alfa og omega 
for vores succes.”

Et rart og dynamisk sted
”På personalefronten har Frede-
rik VI’s Hotel 20 veluddannede 
og servicemindede medarbejdere 
- koordinatorer, tjenere, kokke, 
tekniker og serviceassistenter.
Alle vores medarbejdere ved, at 
et godt samarbejdsklima baseret 
på velfungerende kommunika-
tion er med til at danne grund-
lag for vores gæsters glæde og 
tilfredshed. 

Vi er meget fleksible, omstil-
lingsparate og lynhurtige – får 
en gæst for eksempel lyst til at 
flyttte pauseserveringen ud i 
vores skov, så kan det hurtigt 
arrangeres. Frederik VI’s Hotel 
er et rart og dynamisk sted. De 
rigtige mennesker med de rig-
tige kompetencer er samlet det 
rigtige sted.” 

Enestående fysiske rammer
”Frederik VI’s Hotel har en fan-
tastisk park og er beliggende i et 
naturskønt område med masser 

af muligheder – blandt andet for 
teambuilding, mountainbiking 
m.m. 

De enestående fysiske rammer 
er i høj grad med til at tegne vo-
res profil. Vores Solgård er det 
perfekte sted til udendørs fester 
og arrangementer. Køkkenet 
flytter gerne med ud, og i kraft 
af den unikke indretning, kan 
vores gæster ofte sidde ude til 
den lyse morgen. Folk kan lide at 
være her, og mange gæster kom-
mer igen og igen.

Frederik VI’s Hotel står for gen-
nemført kvalitet - former, farver 
og linjer. Det hele går op i en hø-
jere enhed - fra naturen og arki-
tekturen til interiørets stilfulde 
mødelokaler og værelser.” 

Mad med passion
”Hotellets køkken, med Henrik 
Hørdum Vestergaard Nielsen i 
spidsen, forstår at tage naturen 
med helt ind til bordet. Kulina-
risk følger vores dygtige kokke 
årstiderne og tilbereder retterne 
af fynske produkter leveret af 
lokale kvalitetsproducenter. Vi 
laver mad med passion, og her 
nyder Henrik at plukke skovens 
grønne guld - til vores gæsters 
store fornøjelse.” 

Perfekt beliggenhed
”Med en placering midt i landet, 
tæt på de logistiske knudepunk-
ter, ligger Frederik VI’s Hotel 
perfekt. I 2013 blev hotellet over-
taget af Lillebælt Gruppen A/S, 
som også ejer Radisson Blue H. 
C. Andersen Hotel samt ODEON 
– Odenses nye musik- og kultur-
hus. Fra 2017 vil vi stå for ODE-
ONs konferencedrift ift. møder, 
konferencer og events. Alle er 
velkomne til at kontakte os for 
mere info om de mange attrak-
tive muligheder, vi har at byde 
på”, slutter Tom Pedersen. 

Frederik VI’s Hotel
Det 4-stjernede konferencehotel i Odense danner rammerne om mange spændende aktiviteter som 

møder, kurser, konferencer og private fester. Her serviceres en bred kreds af virksomheder, institutioner, 
foreninger og private gæster.

Frederik VI’s Hotel · Rugårdsvej 590 · 5210 Odense NV · Tlf. 65 94 13 13 · www.f6h.dk



D A R K  N A T U R E
 - D E T  G E N N E M T Æ N K T E  K Ø K K E N

Invita Odense . Tagtækkervej 11 . 5230 Odense M . Tlf. 63 15 48 00 . www.invita.dk

Den varme glød i køkkenet går aldrig 
af mode. Det er nemlig den, der får os 
til at have det rart, blive hængende 
lidt længere, og i det hele taget indtage 
køkkenrummet som var det et møbel i 
sig selv. Mød Invitas nye køkken Dark 
Nature, som ikke bare er godt tænkt 
med smukt design, gedigne materialer 
og funktionelle løsninger, der får 
hverdagen og gæstemiddagen til at 
glide, men lægger op til, at du kan 
skabe dit helt eget unikke udtryk.
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PROFESSIONELT BYGGECENTER 
EN GOD PARTNER
Bygma Ringe står for 
kvalitetsprodukter, råd-
givning, faglighed og høj 
service til såvel private 
som erhvervskunderne

Bygma er den største dansk-
ejede distributør af byggemate-
rialer, og de overtog for fem år 
siden lokaler og grund på Østre 
Ringvej i Ringe – centralt belig-
gende og tæt på motorvejen. Her 
er det med et faguddannet per-
sonale, der har fokus på service 
og kvalitet samt god rådgivning 
til de rigtige varer til fornuftige 
priser.
Butikken i byggecenteret er en 
stor åben overskuelig og meget 
kundevenlig butik, der kan til-
byde alt til såvel erhvervs som 
privatkunderne.

Vi har en af Sydfyns største og 
mest varierede tøjafdelinger, 
og vi leverer fast til nogle af 
de store firmaer med op til 100 
ansatte, siger butikschef Gitte 
Karl. Selvom vi er et byggecenter 
/ combibutik, så har vi fuld afde-
ling af maskiner og værktøj, og 
har derfor også sortimentet til de 
professionelle. Det gælder også i 
malerafdelingen, hvor vi har to 
faglærte malere ansat. Her er 
det PP Mestermaling, som er 
den professionelle serie.

Vores trælastlager er professio-
nelt med drive-in og faguddan-
net personale, der kan gøre eks-
peditionen helt færdig, så man 
er hurtigt videre, siger filialchef 
Martin Høegsberg. Vi tilbyder 
også at pakke varerne sammen 
klar til afhentning indenfor en 
time.

Bygma Ringe er også stærke i 
tagsten og tage, og som et nyt til-
tag har de fået sat en tagstens-
udstilling op. De har ligeledes 
en stor udstilling af døre og vin-
duer, inden- og udendørs fliser 
samt trægulve.
”Vi har pr. 1. juli ansat en træ-
lastsælger mere, så vi står end-
nu stærkere i kampen om de pro-
fessionelle kunder på Midt og 
Sydfyn” udtaler filialchef 
Martin Høegsberg.

Bygma Ringe · Østre Ringvej 37 · 5750 Ringe · Tlf. 88 32 30 35 · ringe@bygma.dk · www.bygma.dk 

Jeg kan mærke, at der nu er 
kommet mere gang i hjulene. 
Jeg har opgaver for både private 
og for kommunale institutioner, 
bl.a. for vejvæsenet i Faaborg-
Midtfyn Kommune og jeg håber, 
at fremgangen vil fortsætte, 
slutter Marianne Østergaard 
Nielsen.

Marianne Østergaard 
Nielsen har 30 års erfa-
ring med skilte-arbejde, 
og når det kommer til 
fleksibilitet, hvor kun-
dens behov og ønsker 
kommer i første række, 
kan de færreste konkur-
rere med Møn Skilte i 
Gislev.

Jeg udfører gerne jobbet om afte-
nen eller i en weekend, hvis det 
passer kunden bedst, og jeg kla-
rer det hos kunden eller et andet 
passende sted eller hjemme i mit 
eget værksted, siger indehaver 
af Møn Skilte, Marianne Øster-
gaard Nielsen.

Hun startede i faget for 30 år 
siden og har arbejdet for flere fir-
maer i det midt/sydfynske, men 
under finanskrisen fik hun gang 
i at blive selvstændig for fem år 
siden, og det er gået rigtig godt.

Klarer alle opgaver
Møn Skilte leverer fra idé til fær-
digt produkt inden for alle om-
råder, bl.a. design, selvklæbende 

tekst og logo, dekoration af biler, 
motorcykler og lastbiler, wall-
stickers, bannere, facadeskilte,  
pyloner, lysskilte, byggeplads-
skilte, tekstiltryk.

Jeg er alene om at drive firmaet. 
Derfor er jeg også meget fleksi-
bel, så jeg kan dekorere f.eks. 
håndværker-bilen, når den alli-
gevel ikke er i brug.  

MØN SKILTE · Søltvej 26 · 5854 Gislev · Tlf.: 6071 5612 · Mail: 2012sds@gmail.com · www.moen-skilte.dk

KUNDENS ØNSKER I 
FØRSTE RÆKKE



To nye ansigter hos bago-line…
bago-line, der sælger og leverer indretningsløsninger til bager-, slagter-, fiske- og ostebutikker, udvider 
salgsstaben med 2 nye kendte ansigter til at varetage salget af indretning, maskiner og udstyr til bagerne i 
Danmark i forbindelse med det nye samarbejde, der er indgået mellem bago-line og den svenske ovnprodu-
cent Sveba-Dahlen. 

Peder Teilmann Olesen 
tilræder en stilling som 
salgskonsulent hos bago-
line den 1. juli 2016.
Peder vil primært varetage 
salg og rådgivning på Sjæl-
land, og kan kontaktes på 
telefon 28 92 77 74 eller 
mail pto@bago-line.dk 

Begge ansigter er kendte i branchen hvor de begge har mere end 16 års erfaring i branchen med salg og 
rådgivning af Sveba Dahlen’s produktsortiment, og er således meget erfarne og kompetente. 

Henrik Krogh Jørgensen er 
tiltrådt en stilling som salgs-
konsulent hos bago-line 
den 17. maj 2016.
Henrik vil primært varetage 
salg og rådgivning i Jylland 
og på Fyn, og kan kontaktes 
på telefon 27 11 68 61 eller 
mail: hkj@bago-line.dk

Møn Skilte 
leverer:

Selvklæbende tekst og logo 
Autodeko/Lasbiler/MC 
Wallstickers 
Storformatprint 
Bannere 
Roll Up 
Flag/Beachflag 
Fasadeskilte 
Pyloner 
Lysskilte 
Byggepladsskilte 
A-skilte/gadestativer
Tekstil-tryk

... fra ide til færdigt produkt!

MØN SKILTE · Søltvej 26 · 5854 Gislev · Tlf.: 6071 5612
 2012sds@gmail.com · www.moen-skilte.dk Kontakt os på 20 611 800

Au2assistancen
Når du har brug for hjælp

Au2assistancen kan hjælpe med:
• Assistance med sine specialbyggede køretøjer.

• At udføre diverse autoreperationer, hjulskifte, 
døroplukning, starthjælp og batteritest og meget 
mere...

• Arbejde rundt på hele Fyn, samt Trekantsområdet.

• Hurtigt assistance.

• Erfarne og dygtige folk med stor viden om biler.
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Sommermenu

eller

99,-

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,-

Tilbuddet 
gælder fra 

15.5 til 15.11

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

Tilvalg:

Ekstra kød eller fisk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 15,-
Hjemmelavet salsa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.   5,-
Hjemmelavet humus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.   5,-
Kold kartoffelsalat med rygeostcreme, 
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 10,-
Flødekartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Saltkartofler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør   .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Smørstegte kartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-

Buffetkød
- leveres varmt
Oksemørbrad

Glaseret skinke
Kalkun med bacon

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Oksemørbrad, Grillpølse
Kalkunbryst, Kotelet
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Coleslaw

Grøn salat med tomat, agurk, majs, thousand island dressing
Pastasalat i hvid dressing med friske urter og cherrytomater

Tzatziki, Saltbrød

Forret:
Rimmet laks på salat . Hertil kold rævesauce og brød - kr. 25,-

Sommermenu

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk
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Privatleasing via Nordania Finans. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet pris for 36 mdr.: kr. 123.764. 
Golf BlueMotion Style TSI 115 hk fås kontant fra kr. 259.297 plus lev. kr. 3.880. Tilbuddet gælder for et 
begrænset antal biler. Positiv kreditgodkendelse kræves.  Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn  
ejerafgift (driftsomkostninger). Brændstofforbrug ved bl. kørsel 23,3 km/l. CO2 udslip 99 g/km. .

For 5.000 kr. i udbetaling og 3.299 kr. om måneden er din private Golf Style  

BlueMotion klar til at bringe dig ud og hjem, lige når det passer dig. Prisen er  

inkl. metallak og 115 hk, leveret af den innovative TSI motor. Endvidere forkæler 

Golf Style BlueMotion dig med bl.a. parkeringssensorer for og bag, multifunktions-

læderrat, 2-zonet fuldautomatisk klimaanlæg, sædevarme og infotainment system 

med 6,5” touchscreen. Og så sparer leasing aftalen dig for uforudsete bil udgifter. 

Vi glæder os til at give dig en prøvetur og fortælle mere om Privatleasing.

På gensyn.

Vi har gjort det nemmere at komme 
tørskoet frem. Oven i købet i en Golf!

Volkswagen Odense

Mads 
Schultz 
Jensen
SALGSRÅDGIVER
Tlf: 43 22 36 64

Rasmus 
W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER
Tlf: 43 22 36 47

Alexander 
V. 
Clemendsen
SALGSRÅDGIVER
Tlf: 43 22 36 59

Lasse 
Toft
SALGSRÅDGIVER

Tlf: 43 22 36 63

Morten
Alnor
SALGSCHEF

Tlf: 43 22 36 71

Nikoline
Krabbe 
Clausen
SALGSRÅDGIVER

Tlf: 43 22 36 41

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 63 11 85 00. 
Salgsafdelingens åbningstider: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Søn: 11.00-16.00  vw-odense.dk

OD VW GO PL 185x263.indd   1 03/05/2016   09.46
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solbeskyttelse, da dugen isolere 
set til 80% af solens varmestrå-
ler. dette mindsker opvarmnin-
gen af bygningen og begrænser 
lys gemmentrængingen. Screen 
dugen er transparant og giver 
defor mulghed for at bevare den 
visuelle kontakt til omgivelserne 
hvor solafskærmningen er brug.

Amico Markisefabrik har mange 
små men også store kunder som 
f.eks Legoland og Sundhedssty-
relsen i København samt restau-
rationskæder som blandt andet 
Jensen ś Bøfhus. 

Fynske Amico Markise-
fabrik leverer løsninger 
til private og erhvervs-
kunder

Står man og skal have lavet no-
get solafskærmning, så kan man 
trygt henvende sig til Amico Mar-
kisefabrik i Kværndrup, der er en 
salgs og produktionsvirksomhed 
og der mere end 40 år har leve-
ret løsninger til solafskærmning 

til hele Danmark, og med stor 
erfaring og know how skaber den 
ideelle løsning til kunden.

Amico Markisefabrik er en 
dansk producerende virksomhed 
med dansk arbejdskraft, belig-
gende tæt på motorvejen, hvor 
de i et 1300 kvm stort produk-
tionslokale fremstiller markiser 
og specielløsninger i eget ma-
skin- og montageværksted hvor 
det hele bliver syet i egen systue.  
De har ligeledes deres eget mon-

tagehold til at klare alle revisio-
ner, service og montage.
Virksomheden er en salgsprodu-
cent, hvilket betyder at detrer 
direkte kontakt mellem firma og 
kunden, og det hvad enten det er 
til private eller til erhverv som 
arkitekter, forretninger og byg-
herrer som også blandt andet 
med specielløsninger til kontor-
bygninger.

–  Vi har et stort sortiment med 
muligheder for at udvikle spe-
cialløsninger, siger direktør 
og ejer Torben Kroløkke. Vi 
er klar til både små og store 
opgaver, og har man behov, så 
er der altid åben til gratis vej-
ledning og konsulentbesøg. 

Til kontorer hvor der er proble-
mer med varme og lysindfald. gi-
ver screens-markiser en effektiv 

Amico Markisefabrik · Nyvej 7 · 5772 Kværndrup · Tlf. 63 27 50 30 · tk@amico.dk · www.amico.dk 

Danske markiser til konkurrencedygtige priser

BYSTÆVNET 21

ATTRAKTIVE ERHVERVS-
LEJEMÅL I AARSLEV
– Attraktive lejemål i det tidligere rådhus

–  Kontorer, lager eller mindre produktionsvirk-
somhed

–  Der er også mulighed for at flere små erhvervs-
drivende går sammen om et lejemål under ét

De fire lejemål er på henholdsvis 440, 252, 160 
og 140 kvadratmeter. 

Lejemålet på 252 kvadratmeter er i et separat hus 
med 1. sal, og de øvrige i stueplan.

Ring til Uffe på: 40 15 91 22 
eller Erik på:  30 56 00 23

Ejendomsselskabet Bystævnet 21 ApS
Bystævnet 21 · 5792 Aarslev 
Tlf. 40 15 91 22 / 30 56 00 23
uffe@murermesterbolig.dk / erik@ermobyg.dk
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99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

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

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

Kompromisløs høj kvalitet er en æressag for Strøjer Tegl. Ikke bare 
når det gælder produktion af mursten og fliser. Også når vi løbende 
agerer udviklings- og sparringspartner for dygtige entreprenører og 
arkitekter.
Har du et udfordrende byggeprojekt, står vi klar med høj faglighed, 
innovationslyst og 5 generationers erfaring.

” Gør dig umage!
 Så enkel er min tilgang til livet.
 Og til Strøjer Tegl ”
 Jørgen Strøjer / 5. generation

Bogyden 12 DK-5610 Assens
T +45 64 79 13 99
F +45 64 79 10 99
info@strojertegl.dk
www.strojertegl.dk

Velkommen
til Strøjer Tegl
Begyndelsen på noget stort
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I takt med tidens stigen-
de efterspørgsel og krav 
om fornyelse tilbyder 
den kendte vestfynske 
maskinfabrik alle former 
for smedearbejde – både 
til privat- og erhvervs-
kunder.

”T.Jacobsen Maskinfabrik svej-
ser i alle materialer, såvel stål 
som sort jern og aluminium” 
fortæller indehaver Andrew 
Velarde.
”Vores store og forskelligartede 
maskinpark kan klare klippe- 
og kantbukning i profiler helt op 
til 3000 mm.
Dertil kommer fræse- og 
stansearbejde i alle materia-
ler, former og størrelser – fra 
tynd plade til kraftigt stål. 

T. Jacobsen Maskinfabrik ApS, v/Andrew Velarde · Industrivej 4a, 5592 Ejby · Tlf 64461094
E-mail: t-jacobsen@mail.tele.dk · Web:  www.t-jacobsen.dk

Individuelle løsninger
”En stor succes hos håndværker-
ne er vores ALU-PROFILER.
De er fremstillet efter individu-
elle mål, så intet går til spilde. 
Derfor er profilerne prismæssigt 
yderste konkurrencedygtige.”

”ERGO-HJULET  
er en anden af  
vores store succeser…
Hjulet laves både til alm. stole 
og til Trip-trap stolen.

Hjulet gør det nemmere at flytte 
stolen. Derved skånes den an-
sattes ryg ved mindre vrid og 
lettere løft. Dette til stor gavn 
for arbejdsmiljøet.

Både når det gælder inventar 
og hjælpemidler, udvikler vi in-
dividuelle løsninger i tæt parløb 
med vores kunder.”

Kvalitets- og prismæssig 
konkurrencedygtighed
”Ud over produktion af profiler 
og ergo-hjul, har vi et omfatten-
de produktsortiment, bl.a. be-
slag i alle størrelser og udform-
ninger, alle slags kabelskjulere 
– også til skriveborde – i ønsket 
længde, redningsstiger, ramper, 
slisker, gelændere, smedejerns-
hegn, porte og låger.

Både private, virksomheder og 
institutioner er velkomne til at 
kontakte os med gode ideer, så 
vi sammen kan finde frem til de 
mest optimale projektløsninger.”

»For os er 

ingen opgaver 

for store eller 

for små…«

KLIPPE-BUKKE-SVEJSE
FRÆSE- OG  
STANSEARBEJDE 
 
- lige fra små specialopgaver 
til store serier

www.t-jacobsen.dk

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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!

D`R`Maleren · Svendborg/Haarby · Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk · Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design
Bygningsmaling
Facademaling

Tlf. 61 720 500
www.drmaleren.dk

D’ R’ Maleren

FINT SKAL DET VÆRE!
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udfordrende opgaver. Nillan-
Hyllekilde har også erfaring og 
udstyr til at opsætte alufacader 
i erhvervsbygninger.

Det kan være store som små op-
gaver til private, erhverv og of-
fentlige institutioner. Opgaverne 
løses både ude hos kunden eller 
på det moderne værksted. 

Jan Kalhøj er glarme-
ster med mere end 25 
års erfaring i branchen 
og har fra en beskeden 
glarmestervirksomhed 
på Hindsholm opkøbt og 
udvidet og har nu afde-
linger i Odense, Mesinge 
og Nyborg. Virksomhe-
den, der har historiske 
aner, hedder i dag Nillan-
Hyllekilde Glas.

Vi kan og vil løse alle typer af 
opgaver i glas og spejle, siger 
Jan Kalhøj. Derfor har vi nu i 
Odense fået en kantsliber, så vi 
kan opfylde alle ønsker inden for 
hærdet glas og spejle. Vigtigst er 
nok, at vi kan levere brusedøre 
i alle mål både til private og til 
Vvs-branchen, som har opgaver 
med indretning af badeværelser. 
Dertil kommer døre og vinduer 
efter mål.

Hærdet glas
Brusedøre er sjældent en hylde-
vare. De skal afpasses i højde og 
bredde. Brusedøre af hærdet glas 
holder stort set evigt. De er lette 
at rengøre og er meget mere be-
hagelige end bruseforhæng, der 
både klistrer og bliver kedelige.
Med fire biler er de seks medar-
bejdere i Nillan-Hyllekilde Glas 
ofte udearbejdende på Fyn og 
med afstikkere til både Sjælland 
og Jylland. Hyppigst forekom-
mende er udskiftning af termo-
ruder. Året rundt er der travlt 
med at skifte glas i vinduer og 
døre.
Det er en kendt sag, at vinduer 
og døre er energityve, så mange 

får udskiftet gamle ruder og spa-
rer energi. Jan Kalhøj peger på, 
at det er vigtigt med en god råd-
givning, når de gamle vinduer 
skal skiftes ud. 

Vi rådgiver om de bedste energi-
besparende løsninger. Termoru-
der skal både holde på varmen 
og give husets et flot udseende. 
Med de rette termoruder kan der 
spares. 

Glas som rumdeler
Nillan-Hyllekilde Glas har løst 
mange forskellige opgaver. Glas-
vægge til kontor kan laves på 
mange forskellige måder. 

Vi ser ofte, at en virksomhed får 
behov for mere plads, siger Jan 
Kalhøj. Er der et åbent kontor-
landskab, kan glasvægge til kon-
torer være løsningen. 

Glasvægge er en enkel og flot 
løsning, når der skal etableres 
nye kontorpladser. Glasvæggene 
tager mindre plads, og lyset har 

stadig de bedste betingelser. Og 
glasvæggene er relativt hurtige 
at sætte op, så virksomhedens 
daglige drift ikke forstyrres 
unødigt. Ved brug af glasvægge 
udnyttes pladsen optimalt og 
fjerner de lydgener, der kan være 
fra kollegaernes telefonsamtaler 
og kundebesøg.

Rammer ind
Vi har døgnvagt i tilfælde af ind-
brud eller hærværk, siger Jan 
Kalhøj. Vi udfører indramning 
af billeder, glasslibning, bruse-
døre, glasvægge til kontorer, ud-
bedring af skader efter indbrud 
og mange andre spændende og 

Nillan-Hyllekilde Glas · Cikorievej 19 · 5220 Odense SØ · Tlf.: 24259019 og Vestergade 41 · 5800 Nyborg
www.glasklar.dk · glasklar@glasklar.dk

Glarmester Jan Kalhøj, der ejer virksomheden Nillan-Hyllekilde 
Glas med afdelinger i Nyborg, Odense op på Hindsholm.

Nillan-Hyllekilde Glas – Afdelinger:

Odense 66 12 59 40

Nyborg 65 31 00 91

Mesinge 63 32 60 22

Døgnvagt 24 25 90 19

MESTRER ALT I HÆRDET GLAS

Alt i glarmesterarbejde: Udskiftning af termoruder | Glasskade og -reparationer | Glasvægge til kontoret | Indramning af billeder | Vedligeholdelsesopgaver | 

Udbedring af skader efter indbrud | Glasslibning til brusedøre | Special- og sikkerhedsglas | Opgaver med hærdet glas | Alle opgaver indenfor træ, glas og alu.



Annettes Blomster – Grønvej 7 – 5550 Langeskov – Tlf.: 65381432
Mail. annetteburchall@live.dk - www.annettesblomster.dk 

Annette Burchall er en 
institution i Langeskov. 
Hun har gennem snart 20 
år været med til at sætte 
blomster på bordet i 
mange hjem til højtider, 
familiebegivenheder og 
mærkedage.

For mig er det vigtigt at stå fast 
ved det gode håndværk, siger 
Annette. Jeg kender mange af 
mine kunder og taler gerne med 
dem om, til hvilken anledning 
eller speciale ønsker de har. Den, 
der modtager blomsterhilsenen, 
skal gerne kunne genkende give-
ren og sig selv i buketten.

Rammer hjertet
Der er brug for blomster hele 
livet igennem, både i glæde og 
sorg, siger Annette. Det er fan-
tastisk, hvilke udtryk der kan 
sendes igennem blomsterne.
 
Er man kunde i Annettes Blom-
ster, kan man blive hjulpet på 
vej med en snak om anledning 
og modtager. Det gælder både, 
når der er tale om blomster til en 
barnedåb, en fødselsdag og et ju-
bilæum. Ikke mindst i forbindel-
se med begravelser er det Annet-
tes erfaring, at man udtrykker 
følelser gennem blomstervalget.

Blomster er en livslang glæde for 
de fleste, siger Annette. - Blom-
ster rammer hjertet og giver ro, 

når der er lagt sjæl i 
sammensætning og ud-
tryk.
Annettes Blomster fører 
også vin og chokoladega-
ver ved siden af det far-
verige og overvældende 
udvalg af blomster.

Det er en god kombina-
tion, hvad enten det er 
som en personlig gave el-
ler den traditionelle per-
sonalegave ved juletid, 
siger Annette. Vi kan 
håndtere det både lo-
kalt og gennem Inter-
flora til næsten hele 
verden.

Livslang blomsterglæde
Annettes Blomster i Langeskov er i dialog med sine kun-
der, så buketten og dekorationen får et personligt udtryk.

Firmagaver

 Hejtex er en handelsvirksomhed, som startede i 1992. 

Vi har et bredt udvalg af arbejdstøj, sikkerhedsfodtøj og profiltøj i 
alle de kendte mærker.

Vi har egen trykkeri- og broderiafdeling i huset og kan tilbyde at 
betjene vore kunder fra start til slut.

En opgave er aldrig for lille, og du er altid velkommen til at kontakte 
os for at høre om vi er i stand til at hjælpe dig. 

Craft PROFIL TØJ ”BE YOUR BRAND”

HEJTEX · Nordre Ringvej 54 · 5300 Kerteminde
  Tlf.: +45 65 32 53 23

info@hejtex.dk  · www.hejtex.com

Tømrer- og snedkerarbejde 
vi udfører:

•  Indlæsning med papir eller 
mineraluld.

•  Beklædning af vægge og 
lofter med brædder eller 
gipsplader

•  Udskiftning / Istandsættelse 
af vinduer og døre

•  Varetagelse af opgaver 
inden for tagkonstruktio-
ner som spær, kviste og 
vindskeder

•  Udskiftning af tag

Glasarbejde vi udfører:

•  Opsætning af sikkerheds-
glas og termoruder fx. Velux

• Udskiftning af ruder

•  Midlertidig aflukning efter 
indbrud

•  Forsikringsskader.

Klokkers Tømrerforretning
Degnehøjvej 14
5300 Kerteminde

Telefon: 65 32 17 28
Email: post@klokkers.dk
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Annettes Blomster – Grønvej 7 – 5550 Langeskov – Tlf.: 65381432
Mail. annetteburchall@live.dk - www.annettesblomster.dk 

Annette Burchall er en 
institution i Langeskov. 
Hun har gennem snart 20 
år været med til at sætte 
blomster på bordet i 
mange hjem til højtider, 
familiebegivenheder og 
mærkedage.

For mig er det vigtigt at stå fast 
ved det gode håndværk, siger 
Annette. Jeg kender mange af 
mine kunder og taler gerne med 
dem om, til hvilken anledning 
eller speciale ønsker de har. Den, 
der modtager blomsterhilsenen, 
skal gerne kunne genkende give-
ren og sig selv i buketten.

Rammer hjertet
Der er brug for blomster hele 
livet igennem, både i glæde og 
sorg, siger Annette. Det er fan-
tastisk, hvilke udtryk der kan 
sendes igennem blomsterne.
 
Er man kunde i Annettes Blom-
ster, kan man blive hjulpet på 
vej med en snak om anledning 
og modtager. Det gælder både, 
når der er tale om blomster til en 
barnedåb, en fødselsdag og et ju-
bilæum. Ikke mindst i forbindel-
se med begravelser er det Annet-
tes erfaring, at man udtrykker 
følelser gennem blomstervalget.

Blomster er en livslang glæde for 
de fleste, siger Annette. - Blom-
ster rammer hjertet og giver ro, 

når der er lagt sjæl i 
sammensætning og ud-
tryk.
Annettes Blomster fører 
også vin og chokoladega-
ver ved siden af det far-
verige og overvældende 
udvalg af blomster.

Det er en god kombina-
tion, hvad enten det er 
som en personlig gave el-
ler den traditionelle per-
sonalegave ved juletid, 
siger Annette. Vi kan 
håndtere det både lo-
kalt og gennem Inter-
flora til næsten hele 
verden.

Livslang blomsterglæde
Annettes Blomster i Langeskov er i dialog med sine kun-
der, så buketten og dekorationen får et personligt udtryk.

Der er sund og lækker 
mad på menuen i den 
travle cafe, som har til 
huse i Munkebo Idræts-
center. Sideløbende med 
den daglige drift leverer 
cafeen mad ud af huset 
og danner ramme om 
diverse totalarrange-
menter – bl.a. børnefød-
selsdage.

”Efter fem år som cafemedarbej-
der fik jeg i 2009 tilbud om at bli-
ve forpagter af Cafe Timeout, og 
det takkede jeg uden tøven ja til”, 
fortæller Eva Sejdelin. ”Det har 

været syv år med fuld fart på, 
og arbejdet i cafeen er blevet en 
livsstil, som jeg hver dag nyder 
at stå op til. Cafe Timeout åbner 
mellem kl. 7 og 8 om morgenen 
og lukker ved 22-tiden, når de 
sidste sportsaktiviteter slutter.  

Cafeen beskæftiger otte flek- 
sible og erfarne medarbejdere, 
hvoraf flere har 10-12 års an-
ciennitet. Folk kan lide at være 
her. Der er ikke to dage, der 
er ens. Dagen igennem ser-
vicerer vi en alders- og type- 
mæssigt meget bred kreds af 
sports- og idrætsinteresse-
rede mennesker, som benytter 
centrets faciliteter. Cafegæst- 
erne spænder lige fra skole-
elever som går til svømning 

og idræt over unge mennesker 
som benytter den nyligt an-
lagte skaterbane til pensionist- 
bowling hver tirsdag.” 

Fra brunch til totalarrange-
menter
”Sideløbende med cafedriften le-
verer vi mad ud af huset til en 
bred kundekreds af virksom- 
heder, foreninger og private. 
Kerteminde Kommune, som 
ofte benytter centret i forbind- 
else med diverse kurser, er et 
stor kunde - også når det gælder 
mad ud af huset. På kort tid er 
vores lækre brunchmenu blevet 
et særdeles efterspurgt islæt ved 
private fødselsdage, møder og  
receptioner. 
Cafeen byder på en bred vifte 

af kulinariske muligheder, som 
vi i tæt samarbejde med kund- 
en tilpasser dennes ønsker og be-
hov omkring det enkelte arrange- 
ments type og indhold.  Sidst men 
ikke mindst er Cafe Timeout vært 
for en stor mængde totalarrange- 
menter in house – heriblandt 
børnefødselsdage med svømning, 
spisning og bowling.  Alle er vel-
komne til at kontakte os for mere 
info om de mange attraktive mu-
ligheder, vi har at byde på”, slut-
ter Eva Sejdelin. 

Cafe Timeout

Kontakt
v/ Eva Sejdelin

Mosevangen 2, 5330 Munkebo
Tlf.: 65 15 16 17

E-mail: info@cafetimeout.dk 
Web: www.cafetimeout.dk

Slagterpigerne hjælper også gerne med 
jeres grillarrangementer.

Slagterpigerne er en moderne forretning der bygger på gamle traditi-
oner med hjemmelavet pålæg og røgvarer fra eget røgeri. Vi lægger 
vægt på gode råvarer og hjemmelavet produkter hvor alt er lavet fra 
bunden. Vi har altid et stort udvalg i ovnklare retter og tilbehør, samt 
spændende kødudskæringer. Alt vores kød er dansk opdrættet og vi 
går ikke på kompromis med kvaliteten. Vi leverer mad ud af huset alle 
ugens dage.

Vi er leverings dygtig i helstegt pattegris, hele stege og grillbuffet som kan 
bestilles som hele menuer. Hvis man selv gerne vil stege lejer vi grille ud.

Vi vil også gerne hjælpe med at sørge for grillmester/kok til at gøre det 
nemmere og mere behageligt for jer. 

Ring til os og få en snak 
eller se mere på: 
www.slagterpigerne.dk

Slagterpigerne Rudkøbing – Torvet 6 – 5900 Rudkøbing 
Tlf.: 62 51 10 72 – slagterpigerne@outlook.dk 

Slagterpigerne Stenstrup – Assensvej 217– 5771 Stenstrup
Tlf.: 62 26 34 00 – slagterpigerne@outlook.dk 

Slagterpigerne Svendborg – Vestergade 92 – 5700 Svendborg
 Tlf.: 62 21 07 27 – slagterpigerne@outlook.dk 

www.slagterpigerne.dk
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Det østfynske service-  
og maskinværksted, som 
i dag beskæftiger tre 
medarbejdere, grund-
lagdes i 1992 som solo-
virksomhed af indehaver 
Bjarne Vestergaard 
Rasmussen 

”I starten beskæftigede VMM 
Service sig primært med salg, 
service og reparation af land-
brugsmaskiner og traktorer”, for-
tæller Bjarne Vestergaard Ras-
mussen.  ”I dag, hvor vi arbejder 
med en bred vifte af maskiner til 
land- og skovbrugs-, entreprenør- 
og anlægsgartnerbrancherne, er 
vores aktivitetsfelt vokset bety-

deligt. En sideaktivitet er salg, 
service og reparation af vare- og 
personbiler. 

VMM-butikken fører et stort sor-
timent af skov-, have og parkma-
skiner – heriblandt hækkeklippe-
re, græsslåmaskiner, motorsave, 
buskryddere og sneslynger. For-
retningen byder også på alle for-
mer for værktøj til såvel profes-
sionelle som private kunder.”

Kreativitet og fleksibilitet
”Udover service og reparation af 
maskiner, person og varebiler 
udfører vores værksted meka-
nisk arbejde for en kundegrup-
pe, som typemæssigt spænder 
fra landmænd, gartnerier, an-
lægsgartnere og boligforeninger 
til private kunder. 

Parallelt hermed løser vi på sme-
defronten en lang række opgaver 
omkring fremstilling af special-
dele – blandt andet til gartne-
rierne. En rød tråd, som løber 
gennem hele vores aktivitetsfelt 
er, at vi på alle fronter arbejder 
kreativt og fleksibelt. 

En stor aktivitet er fremstilling 
og tilpasning af maskiner og til-
behør efter kundernes ønsker. I 
tæt samarbejde med dem udvik-
ler vi på deres ideer og gør dem 
til virkelighed.  VMM Services 
smedearbejde er meget efter-
spurgt, og vi servicerer en stor 
kundekreds på hele Fyn. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere detaljeret 
info”, slutter Bjarne Vestergaard 
Rasmussen.

VMM Service · v/Bjarne Vestergaard Rasmussen
Mejerivejen 25 · 5290 Marslev · Telefon: 65 95 20 30 · vmmservice@mail.dk · www.vmmservice.dk

Dansk Privat Sikring
VAGTPATRULJEN

VI TILBYDER ALLE FORMER 
FOR VAGTTJENESTE

 
FASTVAGT
PORTVAGT

PERSON / ADGANGSKONTROL
RUNDERING

MM
 

KONTAKT OS VENLIGST FOR INFO OG TILBUD

DANSK PRIVAT SIKRING · HERSNAPVEJ 97 · 5380 DALBY
 TLF. 26 85 52 18 · info@danskprivatsikring.dk

www.danskprivatsikring.dk

EN STÆRK PARTNER

PÅ UDLANDSOMRÅDET

Royal Flyt  · v/Dennis Hansen · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup
Mobil: 23 23 33 18 · Tlf. 64 792 705 · Fax. 64 792 704
E-mail: post@royalflyt.dk · Web: www.royalflyt.dk
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Det østfynske service-  
og maskinværksted, som 
i dag beskæftiger tre 
medarbejdere, grund-
lagdes i 1992 som solo-
virksomhed af indehaver 
Bjarne Vestergaard 
Rasmussen 

”I starten beskæftigede VMM 
Service sig primært med salg, 
service og reparation af land-
brugsmaskiner og traktorer”, for-
tæller Bjarne Vestergaard Ras-
mussen.  ”I dag, hvor vi arbejder 
med en bred vifte af maskiner til 
land- og skovbrugs-, entreprenør- 
og anlægsgartnerbrancherne, er 
vores aktivitetsfelt vokset bety-

deligt. En sideaktivitet er salg, 
service og reparation af vare- og 
personbiler. 

VMM-butikken fører et stort sor-
timent af skov-, have og parkma-
skiner – heriblandt hækkeklippe-
re, græsslåmaskiner, motorsave, 
buskryddere og sneslynger. For-
retningen byder også på alle for-
mer for værktøj til såvel profes-
sionelle som private kunder.”

Kreativitet og fleksibilitet
”Udover service og reparation af 
maskiner, person og varebiler 
udfører vores værksted meka-
nisk arbejde for en kundegrup-
pe, som typemæssigt spænder 
fra landmænd, gartnerier, an-
lægsgartnere og boligforeninger 
til private kunder. 

Parallelt hermed løser vi på sme-
defronten en lang række opgaver 
omkring fremstilling af special-
dele – blandt andet til gartne-
rierne. En rød tråd, som løber 
gennem hele vores aktivitetsfelt 
er, at vi på alle fronter arbejder 
kreativt og fleksibelt. 

En stor aktivitet er fremstilling 
og tilpasning af maskiner og til-
behør efter kundernes ønsker. I 
tæt samarbejde med dem udvik-
ler vi på deres ideer og gør dem 
til virkelighed.  VMM Services 
smedearbejde er meget efter-
spurgt, og vi servicerer en stor 
kundekreds på hele Fyn. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere detaljeret 
info”, slutter Bjarne Vestergaard 
Rasmussen.

VMM Service · v/Bjarne Vestergaard Rasmussen
Mejerivejen 25 · 5290 Marslev · Telefon: 65 95 20 30 · vmmservice@mail.dk · www.vmmservice.dk

Kerneaktiviteterne i den 
nordøstfynske have/
park-virksomhed, som 
grundlagdes i 2005 af in-
dehaver Claus Hinding, er 
træfældning, topkapning 
og stubfræsning. Hertil 
kommer salg af brænde 

”Hindings Træservice leverer 
kvalitetsløsninger over hele lin-
jen”, fortæller Claus Hinding. ”I 
kraft af vores mangeårige erfa-
ring og branchemæssige know-
how har vi fagligt overskud til at 
følge vores opgaver helt til dørs 
og virkelig kræse om detaljerne. 
Hindings Træservice løser både 
større og mindre opgaver. Vores 
kundekreds består af private og 
erhvervsdrivende. Typiske ar-

bejdsområder er således villa- og 
parcelhushaver samt grønne om-
råder omkring firmadomiciler. 
Med vores moderne maskiner, 
udstyr og arbejdsmetoder kan 
vi løse enhver tænkelig opgave i 
dette regi.

Et stort speciale er fjernelse 
af uønskede træer én gang for 
alle - med rodfræsning, flis-
hugning og bortkørsel – og dét 
til konkurrencedygtige priser. 
Stubfræsning er en hurtig og 
miljømæssigt forsvarlig måde at 
fjerne træstubbe på. Hermed for-
svinder alle spor, og kunden kan 
benytte arealet, hvor træet eller 
træerne stod, i en helt ny sam-
menhæng. Omkring løsning af 
store opgaver trækker Hindings 
Træservice på en fast kreds af 
gode samarbejdspartnere. Når 
det gælder brænde, producerer 

og sælger vi mellem 500 
- 800 rummeter om året, 
som leveres i kundens 
indkørsel eller efter afta-
le. Ring og hør mere om 
vores spændende tilbud 
og aktiviteter”, slutter 
Claus Hinding.

Hindings Træservice · Sandbjergvej 199 · 5380 Dalby · Claus Hinding: 22 19 78 06
info@hindingstræservice.dk · www.hindingstræservice.dk

Det midtfynske entre-
prenørfirma, som grund-
lagdes i 1977, drives som 
enkeltmandsfirma af in-
dehaver Bent Jørgensen 

”I løbet af de 39 år min entrepre-
nørvirksomheden har eksisteret, 
har jeg beskæftiget et skiftende 
antal medarbejdere”, fortæller 
Bent Jørgensen. ”I dag kører 
jeg firmaet som soloforetagende, 
men i forbindelse med længe-
varende projekter og løsning af 
store opgaver kan jeg trække på 
en fast kreds af dygtige og enga-
gerede freelancemedarbejdere, 
hvoraf flere tidligere har været 
ansat i firmaet.” 

En specialiseret 
underentreprenør
”I den travle hverdag fungerer 
firmaet først og fremmest som 
underentreprenør for en lang 
række større aktører i bygge-
branchen, som serviceres med 

diverse specialer”, fortsætter 
Bent Jørgensen. 

”Et speciale, som skaber stor ak-
tivitet, er løsning af funderings-
opgaver – heriblandt brøndfun-
dering fra 400 mm til 1600 mm. 
Sideløbende løser entreprenør 
Bent Jørgensen en del opgaver 
omkring pælefundering, pri-
mært i form af minipæle i forbin-
delse med eksisterende byggeri. 

Spunsearbejde, hvor jernpla-
der bankes i jorden som støtte-
vægge, er også et stort speciale. 
Hertil kommer planering samt 
nedbrydning, forknusning og 

knusning af beton med spe-
cialhydraulisk betonhammer. 
Endelig udføres store mæng-
der gravearbejde – både med og 
uden laserstyring, almindelige 
skovle og tilt-skovle samt ved 
specialopgaver, ekstra lang arm 
med grabbe op til 18 meter. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte firmaet for mere info”, 
slutter Bent Jørgensen.    

Entreprenør Bent Jørgensen · Erhvervsvangen 5 · 5792 Årslev
Tlf. 65 99 17 37 · bentjk@mail.dk · www.bentjoergensen.dk



nussen. De fleste bliver overra-
sket over, hvor stor en besparelse 
man kan opnå på energikontoen 
og samtidig få et smukkere ud-
tryk, der passer til bygningens 
stil.

Tømrermester Anders 
Martinussen i Kertemin-
de har været selvstændig 
i 10 år og møder selv op 
med tilbud og udfører 
det aftalte arbejde.

Tømrermester Anders Marti-
nussen udfører store som små 
tømrer- og snedkeropgaver for 
private, erhvervslivet og offent-
lige institutioner. 

Jeg har været selvstændig i 10 
år og arbejder alene, siger An-

ders Martinussen. I dag er fo-
kus energibesparelser i boliger, 
institutioner og virksomheder. 
Døre og vinduer er de store ener-
gidræbere, så der kan man hur-
tigt tjene investeringen i moder-
ne energirigtige døre og vinduer 
hjem igen.
Fra sit værksted på Grønlands-
vej i Kerteminde forbereder 
Anders Martinussen arbejder 
for kunder på det meste af Fyn. 
Ved et møde med en mulig kunde 
aftales arbejdets omfang og der 
afgives et tilbud. Hele arbejds-
processen frem til afleveringen 
står han selv for.

Penge at spare
Der er i dag mange penge at hen-
te i energibesparelser, siger An-
ders Martinussen. Ikke kun di-
rekte i mindre forbrug, men også 
i form af mindre afgifter. Både 
el, fjernvarme, olie og vand er 
der afgifter på, så der er meget 
at spare ved at se på en ejendoms 
vinduer, døre, mure og lofter.
Anders Martinussen vil gerne 
ringes op. Han henviser også til 
sin hjemmeside.

Jeg vil gerne gennemgå en byg-
ning for energibesparelser og 
give tilbud, siger Anders Marti-

Tømrermester Anders Martinussen · Grønlandsgade 15 · 5300 Kerteminde
Tlf: 65 32 18 80 · Mobil nr.: 27 11 07 24 · www.am-byggeri.dk · am@am-byggeri.dk

MESTER I ENERGIBESPARELSER
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klassiske over lakrids og pistacie 
til hindbær og rom. Vores fløde-
bollemaskine er fra 1958, hvor 
ting blev lavet for at holde. På 
årsplan fremstiller vi omkring 
17.000 flødeboller. Når det gæl-
der wienerbrødet, er alle detaljer 
omkring fyld, marcipanindlæg 
og råvarer i orden. Marcipanen 
er fra Odense Marcipan, som 
uden sammenligning er det 
bedste produkt på markedet. Vi 
producerer gennemført kvalitet, 
og det kan folk smage. Kunde-
kredsen er støt voksende. Sam-
tidigt har pænt mange kunder 
handlet hos os siden 1992, og det 
er vi både glade for og stolte af. 
I 2017 har Randi og jeg 25 års 
jubilæum, og det bliver blandt 
andet fejret med 2500 små Sa-
rah Bernard-kager fremstillet i 
samarbejde med Odense Marci-
pan. Mere info om jubilæet følger 
i den lokale presse”, slutter Jes-
per Larsen. 

Den kendte Kerteminde-
bager går frem efter 
egne opskrifter. Bageriet 
anvender kun dansk mel 
uden stråforkortere og 
friske danske råvarer af 
høj kvalitet. At det er en 
stor succes, vidner for-
retningens støt voksende 
kunde kreds om   

”Vi lever af glade kunder”, for-
tæller bagermester Jesper Lar-
sen, som sammen med sin kone, 
Randi Rhod, har drevet den 
kendte bagerforretning siden 
1992. ”Vores fornemste opgave er 
at fremstille markedets bedste 
og mest velsmagende produkter 
- en ambition vi forfølger ved at 
bruge dansk mel og friske dan-
ske råvarer. Dette princip gæl-

der hele processen fra a-å, også 
fyld, flødeskum, creme og tilbe-
hør i form af frugt. Jeg ser med 
glæde frem til at producere vores 
berømte jordbærtærter, hvor vi 
bruger verdens bedste jordbær, 
dyrket af Gunner Steengaard 
i Dræby. Den tilhørende creme 
af mælk, majsstivelse, sukker, 
æg og vanilje koger vi selv. Den 
lækre jordbærtærte er i øvrigt 
en sommerspecialitet som jeg 
i 1992 bragte med mig fra min 
hjemby, Horsens.” 

Gennemført kvalitet  
kan smages
”En specialitet fra konditor 
Clausens dage, som flere gene-
rationer af fynboer med speciel 
glæde husker fra deres barndom, 
er vores onsdags-flødeboller. De 
er overtrukket med et tykt lag 
lækker ren chokolade – heraf 
det berømte knæk. I dag fås de 
i flere smagsvarianter – fra den 

Clausens Eftf. · v/Randi Rhod & Jesper Larsen · Langegade 39 · 5300 Kerteminde
Tlf.: 65 32 11 00 · snegl@post9.tele.dk · www.facebook.com/Clausens-Eftf
Tir-fre: 06:00 – 17:30 · Lør-søn: 06:00 – 16:00

Clausen’s EFTF

Vi lever af glade kunder

Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
www.orsted-lastvognscenter.dk

Reparation af:  

l	 Lastbiler
l	Busser
l	Varevogne
l	Aircondition
l	Hydraulik 
l	ABS – EBS

l	 2 års farskriver kontrol
l	 Klargøring til syn
l	 Dæk & Sporing
l	 Lovpligtig kran-hejs-lift 
 eftersyn
l	 Tømning af chaufførkort
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Axel Pedersens Eftf. v/Anni Elkær Jensen
Tavlundsvej 17, 5370 Mesinge

tlf. 6534 1081    Mail: aejbogbinder@dbmail.dk

I en tidsalder præget af elek-
troniske medier og teknologiske  
tigerspring, har bogbinder Anni 
Elkær Jensen nægtet at følge 
med tiden.

I den lille virksomhed i Mesinge 
nord for Kerteminde, arbejder 
Anni i noget der ligner et grafisk 
museum.
Hun overtog værkstedet efter 
sin lærermester Axel Pedersen’s 
død i 1996.

Værkstedet oser af gammel hånd- 
værk. Overalt ligger ældgam-
melt specialværktøj sirligt i or-
den klar til brug.
Opgaverne spænder vidt med om-
binding af Christian III’s bibel 
fra 1550, hvor der bliver special-
fremstillet omslag i ædeltræ - en 
såkaldt »træ-perm« og messing-

beslag, til ny indbundne bøger.
Den seneste opgave var en ny- 
udgivelse om Munke Mølle,  
Danmarks ældste virksomhed.
Bogen skulle indmures i forbind- 
else med, et stort byggeri på den 
grund i Odenses centrum,
hvor Munke Mølle var belig-
gende i de første mange århund-
reder.

Kunstkassetter
Bogbinder håndværket er mere 
end bare indbinding af bøger.
Man marmorerer også papir og 
udfører forgyldning.
Disse færdigheder har en række 
kunstnere og gallerier fået kig  
på. Det begyndte med kunst- 
maleren, Peter Brandes, i Paris.
Når man sælger kostbare kunst-
værker, er det rimeligt, de er so-
lidt og pænt emballeret.

Det er interessante opgaver, for 
der er ikke en kunstner, der vil 
have noget der ligner, hvad en 
anden allerede har fået lavet.

Kursus
Hvis man har løst til at prøve det 
gamle håndværk, tilbyder Anni 
også den mulighed.
Hver mandag og tirsdag formid-
dag er værkstedet åbent, der er 
plads til 8-10 deltagere, så til-
melding er nødvendig.

Håndværk fra en svunden tid

• Fiskegrej
• Beklædning
• Hund
• Gnaver
• Fugl
• Kat

KVALITET TIL GODE PRISER
Fynshovedvej 208

5370 Mesinge
Tlf. 65 34 10 39

Langegade 48
 5300 kerteminde    
Tlf. 65 34 10 39

tropica@mail.tele.dk

KONTAKT

www.aktivhobby.dk

Skal vi hjælpe med boligen?
Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget....Skal vi hjælpe med boligen?

Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget....Et nummer - alle løsninger - ring 64711909

• Nye vinduer og døre
• Nyt tag eller renovering
• Nye gulve eller belægning
• Glarmesterarbejde
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Har du smerter? Mangler du søvn?
Savner du energi? Dårlig fordøjelse?

”Varme, powerfulde hænder giver dig
sammen med Vibekes nærværende væsen en blid og
nænsom massage eller kropsterapi med dybtgående 

virkning på krop og sind; giver dig indre ro og glæde”.

  Intuitiv Healingmassage     Healing og fjernhealing
  Bindevævsmassage     D-Tox og Tarmskylning

       Kostvejledning til D-Tox 
 Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi

Langegade 55  •  Gaardhaven  •  5300 Kerteminde
vibeke@nylivsenergi.dk  •  tlf. 22 77 63 53

BOOK ONLINE
www.nylivsenergi.dk

Velvære - Kropsterapi - Healing

Autoriseret partner

vibeke@nylivsenergi.dk · tlf. 22 77 63 53
Nørregade 2 · 1. sal · 5800 Nyborg

Langegade 55 · Gaardhaven · 5300 Kerteminde

Har et firma medarbejdere, der lider af spændinger i kroppen, hoved-
pine, muskel- og ledsmerter, stress eller andet, der går ud over velværet 
og dermed også medarbejdernes ydeevne, tager daglig leder af Ny Livs 
Energi, Vibeke Kunkel Jensen, gerne ud til firmaet for at afhjælpe 
problemerne.

"Jeg skal blot bruge et rum, hvor jeg kan sætte min briks op, og jeg kan 
også behandle direkte ved arbejdsstedet, f.eks. en kontorstol", fortæller 
Vibeke, der har haft klinik siden 2004 og har flere uddannelser bag 
sig, bl.a. som Registreret Alternativ Behandler inden for Kranio-Sakral 
Terapi.

Godt flow i kroppen
Kranio-sakral terapi er en meget blid behandlingsform, der giver et 
godt flow i kroppen. Det giver mere energi, smertelindring, bedre kon-
centrationsevne og mere effektive medarbejdere.

"I min klinik i Kerteminde kan jeg også som eneste behandler på Fyn 
udføre professionel tarmskylning ved hjælp af Colon Hydro Terapi. 
Dette suppleres med vejledning i kost, afgiftning og spisevaner. Det 
er vigtigt, at der ikke sker en ophobning af affaldsstoffer i tarmen, da 
det kan danne grobund for mange forskellige sygdomme, siger Vibeke, 
f.eks. træthed, stive og ømme led, hovedpine, oppustethed, hudlidelser 
og kræft". Tillige tilbyder Vibeke bindevævsmassage, der skaber fleksi-
bilitet i bindevævet, som ligger lige under huden og giver smerter, når 
det er stift og hårdt. Via hjemmesiden kan man foretage online-booking 
hos Ny Livs Energi eller ringe 2277 6353.

Se kontaktoplysninger i annoncen til højre for denne artikel.

Kan hjælpe firmaer og medarbejdere

Banebrydende plaster-teknologi
Spændende og effektiv plaster-teknologi som arbejder via energi-overførsel, og
hvor der intet skadeligt overføres til kroppen - Plastrene er godkendt som medicinsk 
udstyr!

Plastrene indeholder bl.a. aminosyrer, og er total medicin-, kemikalie- og 
giftfri og fuldstændig uden bivirkninger!
Plastrene er en nano-teknologi, der er udviklet via rumforskningen hos NASA i USA,
oprindeligt målrettet til astronauter, u-bådsbesætninger ol..

Der findes 7 forskellige typer plastre:

www.lifewave.comTestet af Erhverv Fyn
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guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/S

Ny kopi &  
multifunktions- 

maskine?

Landsdækkende 
service med egne 
erfarne teknikere!

Nye kontor- 
møbler og

indretning?

Lagersalg
af indbyttede
kopimaskiner!

Kontakt os – det betaler sig! 


