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Nordfyns Finans klar til grøn omstilling
Det fynske leasingselskab har i en længere periode været i gang med at 
finansiere elbiler, der gør sit indtog på Taxa-området i København og venter 
nu på, at andre områder i landet følger med. 

Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C  ·  Telefon: 59 48 95 55
www.nordfynsfinans.dk  ·  info@nordfynsfinans.dk

mere betegnet på Dannebrogsgade 
1, findes et firma, der allerede nu 
har taget fremtidsbrillerne på, 
nemlig Nordfyns Finans A/S.
Ja, vi er klar til at deltage i en grøn 
omstilling via bl.a. elbiler. Forelø-
big er vi i gang med et stort projekt 
i København, hvor vi skal leasing-
finansiere elbiler til taxaselskaber. 
Vi er ret sikker på, at vi kommer til 
at gøre det samme i andre områder 
af landet, men i øjeblikket er det Kø-
benhavn, der er længst fremme på 
området, fortæller de to kundeche-
fer, Claus Krog Nielsen og Michael 
Skjellerup. 

Nordfyns finans følger nøje 
udviklingen…
De understreger samtidig, at de er 
klar med rådgivning og konkur-
rencedygtige vilkår for alle andre 

virksomheder, der måtte ønske at 
investere i eldrevne personbiler til 
deres medarbejdere.
Foreløbig har det primært drejet 
sig om personbilsløsninger. Men 
i de kommende år - i takt med at 
der bliver udviklet, forsket og ikke 
mindst investeret i ny elteknologi 
til alle køretøjer – ja, der vil vi 
også være klar til at kunne tilbyde 
vores kunder leasingfinansiering 
af eldrevne turistbusser og last-
biler og helt sikkert meget mere, 
siger kundecheferne. Eldrevne ru-
tebusser er allerede udviklet og så 
småt taget i brug. 
Nordfyns Finans blev etableret i 
1980 og er et 100% ejet dattersel-
skab af Nordfyns Bank. Medarbej-
derne i virksomheden har således 
stor erfaring indenfor den finan-
sielle sektor. 

Leasingbus altid klar til at 
rykke ud

-Vi er et firma, hvor der ikke er 
langt fra tanke til handling. Via et 
minimum af bureaukrati, sikrer 
vi vores kunder korte svartider 
og så gør vi meget ud af den per-
sonlige service og vejledning. Og 
specielt vejledning og ekstra hjælp 
har der været hårdt brug for i 
forbindelse med den store nedluk-
ning grundet COVID19. Det har 
været en udfordrende periode for 
mange virksomheder, men nu for-
nemmer vi, at håbet flere steder er 

ved at vende tilbage i et eller andet 
omfang, understreger Claus Krog 
Nielsen og Michael Skjellerup. 
De gør afslutningsvis opmærk-
som på, at skulle man ønske at få 
Nordfyns Finans A/S ud til et ar-
rangement, så er firmaets leasing-
bus altid klar til at rykke ud til 
messer og udstillinger, åbent hus, 
auktioner m.m., uanset det er en 
eller flere dage og det er omkost-
ningsfrit for den virksomhed, der 
ønsker at gøre brug af leasingbus 
og personale fra Nordfyns Finans. 
Kontakt os og få mere at vide på 
www.nordfynsfinans.dk  

Ingen kan længere være i tvivl 
om fremtidens helt klare mål:  
Danmark skal være et grønt fore-
gangsland. Det er de danske poli-
tikere enige om. 
Et af målene i den forbindelse er, 

at der skal køre flere eldrevne bi-
ler på vores veje, og at der ikke må 
sælges flere nye traditionelle ben-
zin- og dieselbiler efter 2030. Det 
betyder nye tider - ikke mindst for 
erhvervslivet. Men i Odense, nær-

Fruens blomster
v) Mette Leerberg
Hovedgaden 15
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tlf. 65 33 20 13
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Står man og har brug for råd om 
sin allerede opsatte pejs eller har 
man udfordringer omkring købet 
af en ny, så er Pejsemontering Fyn 
den helt rigtige partner at tage 
kontakt til.
Firmaet drives af ægteparret 
Lisbeth og Jørgen Rasmussen fra 
Langeskov på adressen Jernbane-
gade 16. 
Jørgen Rasmussen er uddannet 
tømrer og har i mere end 15 år ar-
bejdet med montering af pejse og 
brændeovne. Han har derfor både 
evnerne og erfaringen til at løse 
selv de mere udfordrende opgaver.
-Ja, vi løser alle former for opga-
ver og inden kunden vælger sin 
biopejs, brændeovn eller pejse-
indsats hjælper vi gerne med vo-
res store viden og erfaring, så vi 

sammen finder den helt rigtige 
løsning, siger Jørgen Rasmussen.
Og ægteparret oplever i øjeblik-
ket, at rigtige mange er interesse-
rede i de såkaldte biopejse.
--Pejsene er specielle, idet de 
hverken kræver nogen skorsten 
eller brænde. Og så sviner de hel-
ler ikke. En biopejs brænder på 
bioethanol, der er et organisk 
brændstof lavet på bl.a. majs og 
kartofler.  Mange er usikre på om 
en biopejs varmer nok i forhold 
til eksempelvis en brændeovn, 
men det gør de altså, fortæller 
Lisbeth Rasmussen, der udover 
at arbejde sammen med sin mand 
også er uddannet stresscoach.
Skulle man i øvrigt have fået 
lyst til at se de produkter Pej-
semontering Fyn tilbyder, så 

har firmaet for at give en endnu 
bedre service åbnet showroom og 
butik på Jernbanegade 16 i Lan-
geskov, hvor man vil møde enten 
Lisbeth eller Jørgen Rasmussen.    

Pejsespecialisterne
Ægteparret Lisbeth og Jørgen Rasmussen er 
klar til alle udfordringer vedrørende pejse  
– lige nu er biopejse yderst populære.

Jernbanegade 16, 5550 Langeskov  ·  elefon: +45 2422 5599
www.pejsemontering.dk  ·  kontakt@dinpejs.dk

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.
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Frygt og usikkerhed var velkend-
te følelser hos adskillige danske 
virksomhedsledere, da Mette Fre-
deriksen i marts måned lukkede 
Danmark ned. Usikkerhed, fordi 
ingen kendte de fremtidige følger 
af COVID19-epdimien og frygt, 
fordi udsigten til at skulle fyre 
dygtig og kompetent arbejdskraft 
aldrig er sjovt. I Nyborg-virksom-
heden STEFFCA A/S havde di-
rektør Martin Steffensen allerede 
varslet hjemsendelser, da en uven-
tet mulighed dukkede op.
- Ja, jeg havde allerede gjort klar 
til at hjemsende, da lægemid-
delstyrelsen pludselig gik i luf-
ten med sin »Danmark hjælper 
Danmark«-kampagne for at skaffe 
værnemidler.  Vi mente det var en 
udfordring vi skulle tage, og så 
gik vi i gang med at indhente de 
nødvendige tilladelser og frem-
skaffe det rigtige materiale til 
at producere visirerne, fortæller 
Martin Steffensen og fortsætter:

Svigersøn bag nyt visir
--For at producere visirerne skulle 
vi bruges plastik og skum – pro-
dukter. Dem havde vi heldigvis 
adgang til i forvejen. Og selve ud-
formningen og produktionen af 
visirerne var ikke noget problem, 
idet UNICEF havde lagt en helt 
klar vejledning op om, hvordan 
man laver et godt visir. Siden har 
vi så udviklet vores eget. Faktisk 
efter ide af min svigersøn, smiler 
Martin Steffensen. 
STEFFCA A/S blev i øvrigt 
grundlagt i 1993 af Kurt Stef-
fensen og er en handels- og pro-
duktionsvirksomhed med speciale 
indenfor tekstilglasteknologien 
og teknisk isolering. Kunderne 
finder STEFFCA A/S i den kemi-
ske procesindustri, fødevarein-
dustrien, kraftværker, varme-
værker, maskinindustri, rederier 
og offshore. Firmaet producerer 
pakninger til utallige former for 
samlinger. Det kan være til rør 
med damp, fødevarer, pulver, væ-
sker - alt, som skal holdes tæt, så 
det ikke lækker.

Viser vejen i en virus-tid
Stor omstillingsparathed, dygtige medarbejdere og et ukueligt gåpåmod var 
kodeordene da Nyborgfirmaet STEFFCA A/S vendte fyresedler til nyansættelser.

Romsøvej 24, 5800 Nyborg  ·  Tlf.: 6531 3102
www.stefca.dk  ·  martin@steffca.dkSTEFCA

Stor ros til personale
Umiddelbart efter Nyborgvirk-
somheden havde fået de nødven-
dige tilladelser til produktion af 
visirer indløb den første ordre 
fra Region Syddanmark, som alt 
i alt endte med at bestille 160.000 
visirer. Siden gik det slag i slag 
med ordrer fra eksempelvis også 
Frankrig.  
Skal Martin Steffensen lave en 
foreløbig status på året, der er 
gået, kan han gøre det med et smil.
--Jeg kan ikke andet end at være 
tilfreds. Vi er vækstet med om-
kring 14 procent det første halvår 
selv om for eksempel metalbran-
chen har været hårdt ramt.  Men 
det er vigtigt for mig i den forbin-
delse at sende bolden videre til mit 
personale, som jeg kun kan rose 
for deres indsats. Alle i virksom-
heden har udvist enorm omstil-
lingsparathed og det har været 
fantastisk at opleve den ånd, der 
har hersket og hersker, trods det 
faktum, at vi lever i en hård tid, 
slår Martin Steffensen fast.  
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  PER OG CARSTEN KEJ   Skovsgårde  •  Telefon 20 28 46 27

Gylleudlægning med Agrometer SDS 8000

 Trimble GPS
 Næsten ingen »gyllesøer«

i marken ved fl ytning – gyllen
pumpes retur inden fl ytning

 Undgå trykskader i marken
 Dæktryksregulering

Arbejdsbredde 24,30 og 36 m

Carsten Kej - Forbered 2017 - 3x86.indd   1 19-07-2019   08:21:25

Vi dækker Danmark med store produktionslandbrug

Palle Jespersen, Indehaver
Mobil 2170 9541

Nybolig Landbrug 
Gørtz og Jespersen

Bredgade 20  ·  5560 Aarup
Tlf. 6611 7755

Dan Gørtz, Indehaver
Mobil 2170 9542

• Kvægejendomme   • Svineejendomme   • Planteavl

Landbrugsejendom - vores speciale - 86x35.indd   1 18-12-2018   09:22:13

Måre Møllevej 10a, Måre • 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 14 96 • www.pm-inst.dk

MÅRE MØLLEVEJ 10 A, MÅRE · 5853 ØRBÆK

• Industri- og landbrugsinstallationer
• Almene el installationer og belysning
• Tele og datatinstallationer
• Overvågning
• Varmepumper •  Energioptimering

- et seriøst og 
kvalitetsbevidst 
el-installationsfi rma

MÅRE MØLLEVEJ 10 A, MÅRE · 5853 ØRBÆK

•• Industri- og landbrugsinstallationer Industri- og landbrugsinstallationer
TILBYDER BL.A.

PM installationer - et seriøst og kvalitetsbevidst - 2x35.indd   1 21-11-2018   10:16:13

Skov - Læhegn - Remiser
Søg tilskud nu!

35 millioner til skovrejsning

- få opfyldt din drøm

SKOVDYRKERNE ØERNE
Tlf. 62 62 47 47

Kontakt os i dag
- kort ansøgningsperiode

Skov - Læhegn - Remiser - 2x35 - forsidespot.indd   1 29-05-2019   08:31:55

Nyborg ElAps
- stedet hvor service er en selvfølge...

Nyborg
Rynkeby
Langeskov/
Ullerslev

www.nyborg-el.dk

Nyborg EL 3x260.indd   1 13-08-2019   08:44:47

Friske fynske varer 
hitter i hovedstaden
Næsten dagligt sender Bjarne Nielsen ofte 100 kasser friske røde 
stilke til københavnske restauranter og forretninger fra sine tre 
hektar med rabarberplanter i Vester Kærby.

Det er friskheden og den gode historie, der tæller fremfor prisen, lyder det fra 65-årige 
Bjarne Nielsen, der siden 1979 har ernæret sig med dyrkning og levering af friske grøntsa-
ger fra den lille ejendom i Vester Kærby. Foruden de tre hektar rabarber har han også tre 
hektar med porrer. Foto: Erik Hansen
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Din lokale installationsvirksomhed
Vi servicerer både virksomheder og private

NYBORG EL aps
- stedet hvor service er en selvfølge

Nyborg
Rynkeby
Langeskov/
Ullerselv

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

NYautomation en del af 
Nyborg El ApS

BILLERS
CYKELFORRETNING

Gormsvej 8 – 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 08 19Tlf. 65 31 08 19

KKør  med g lædeø r  med g læde

ÅBNINGSTIDER: Man-fre: 8:00 - 17:30   Lør: 8:00 - 13:00

Rene ruder til 
rene priser

TM Polering
Thomas Martens
Tlf. 26 92 36 69

overpoleren@gmail.com

Vinduespolering  
med kalkfrit vand.

28 års erfaring
 

Ring for  
uforpligtende 

tilbud

»Det er billigere 
end du tror«

Møder fremtiden med optimisme!
Efter et forår præget af covid-19-nedlukning, er optimismen i behold, 
og de store projekter på vej tilbage i ordrebogen. 

Gl. Byvej 10, Ellinge, 5540 Ullerslev  ·  Telefon: 65 98 12 30  ·  info@ellingesmedie.dk 

bejde, VVS og blik. 
Virksomheden er CE-
certificeret og har 
stor viden og erfaring 
indenfor forskellige 
former for bærende 
stålkonstruktioner, 
trapper, gelændere og 
altaner. 
Samtidig har Ellinge 
Smedie autorisation 
indenfor VVS, og la-
ver alle former for 
VVS og blikarbejde, 
herunder installation 

af varmepumper, stokerfyr og pil-
lefyr. 
”Vi udfører opgaver for privatper-
soner såvel som offentlige og pri-
vate virksomheder - både på Fyn, 
men også i resten af landet” siger 
Karsten Pedersen, der samtidig 
understreger at værdier som kva-
litet, service og kundetilfredshed 
er fundamentet i virksomheden.
Karsten Pedersen indtrådte som 
konstitueret direktør, efter den 
tidligere direktør og medejer Lars 
Peter Degn gik på pension ved ud-
gangen af juni i år.
I samme forbindelse beslut-
tede ejerkredsen at tilknytte 
erhvervsrådgiver Bo Wang fra 
firmaet Simplicon i en periode, 
for at hjælpe med fastlæggelse af 

den fremtidige struktur og stra-
tegi for Ellinge Smedie A/S. 
”Selvom Coronaen stadig fylder 
meget i vores hverdag, ser vi lyst 
på fremtiden. De store projekter 

er på vej tilbage, og der er stor ak-
tivitet og mange forespørgsler fra 
både eksisterende og nye kunder”, 
slutter Karsten Pedersen.  

Ligesom mange andre virksom-
heder, var man i Ellinge Smedie 
spændt på konsekvenserne, da 
Danmark i marts lukkede ned 
pga. Corona. Her et halvt år efter 
kan man heldigvis konstatere, at 
virksomheden har klaret sig godt 
igennem.
”Vi har mange gode og loyale kun-
der - både private og profesionelle 
– og det har helt sikkert medvir-
ket til at holde hjulene i gang. Der 
har været en opbremsning i de sto-
re projekter, men til gengæld har 
der været stor aktivitet hos de pri-
vate kunder”, siger Ellinges direk-
tør og medejer Karsten Pedersen.
Ellinge Smedie A/S beskæftiger 
knap 50 medarbejdere og arbejder 
primært inden for stål, smedear-

Trappe & Altangang ved BSB Svendborg i samarbejde med Amstrup & Baggesen A/S

Trappetårn ved 
Haahrs Skole 

i samarbejde med 
TMRB A/S

Solafskærmning ved Ringe Koste & real-
skole i Samarbejde med CW Arkitekter A/S

1-1_EllingeSmed_8-20p.indd   11-1_EllingeSmed_8-20p.indd   1 02/10/2020   14:4902/10/2020   14:49
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Vinafdeling

Bager

Delikatesse  
afdeling

Egen Slagter

Frisk Frugt  
og Grønt

Økologi

SuperBrugsen Ørbæk,  Hovedgaden 21, 5853 Ørbæk, 
Tlf.: 65 33 13 35  ·  06240@coop.dk 

www.superbrugsen.coop.dk/find-butik/superbrugsen-oerbaek/6240/ 

Overskrift

Mellemrubrik

Hos arkitekt Lars Nyland er vi et 
kompetent arkitektfirma med  
speciale i bevaringsværdige og  
fredede bygninger. 

Vi har mange års erfaring som  
arkitekt inden for design,  
nybyggeri, facaderenovering  
og restaurering.

Vi udfører opgaver for private  
boligejere ved blandt andet:

• Nybyggeri

• Bygningsvedligeholdelse

• Om- og tilbygning

• Restaurering

• Og renovering.

Nørrelundsvej 2  ·   5683 Haarby  ·  Tlf.: 21 64 50 41, 
lars@nyland-ark.dk  ·  www.nyland-ark.dk Arkitekt Lars Nyland

Lars Nyland
Arkitekt, Murer & Facadearbejde
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Firmaet DBVVS ApS med belig-
genhed i Svendborg er klar med en 
positiv og usædvanlig nyhed. 

Indehaver Erik Nystrøm har nem-
lig i samarbejde med kinesiske 
producenter udviklet en særdeles 
prisstærk varmepumpe, som nu 
kan erhverves i hans firma. 

--ja, det er selvfølgelig med en 
vis stolthed jeg nu kan præsen-
tere varmepumpen, som kun skal 
forhandles hos os. Navnet er ” 
LANGÅ ECO PLUS+” og den fås 

foreløbig i tre versioner. En 9kW-
model til cirka 30.000 kroner, en 
16-kW-model til ca. 40.000 kro-
ner og endelig en 26.kW-model til 
ca.60.000 kroner. De to første mo-
deller regner jeg med primært at 
sælge til private, mens den sidste 
model både kan gå til private og 
mindre firmaer, siger Erik Ny-
strøm.

Om årsagen til, at han nu vil til-
byde sine kunder varmepumper, 
siger han:

--Fælles for alle varmepumper 
er at man kan spare mange penge 
på sin varmeregning. Derudover 
er alle typer af varmepumper ide-
elle i det danske klima. Det bety-
der, at man som kunde får en kom-
plet varmeløsning skræddersyet 
til ens behov og økonomi.

Erik Nystrøm har en baggrund 
som uddannet civilingeniør, og 
har siden han startede som selv-
stændig i 1999 arbejdet med pille-
fyr og pilleovne, som også er hans 
firmas primære produkter.

Nøjagtig som når Erik Nystrøm 
sender pillefyr og pilleovne ud af 
sin forretning, så bliver også var-
mepumperne checket, testet og 
afprøvet inden de kommer videre 
til kunderne. 

--Service og kvalitet er altafgø-
rende faktorer i DBVVS ApS, 
fastslår indehaveren. 

Svendborg-Firma 
præsenterer ny 
varmepumpe
DBVVS ApS lancerer varmepumpe som 
indehaver Erik Nystrøm selv har været med til at 
udvikle – den prisstærke varmepumpe får navnet, 
” LANGÅ ECO PLUS+”

DBVVS ApS, Svendborg Landevej 42, 5874 Hesselager,  
Tlf. 40 87 22 22, info@dbvvs.dk / www.dbvvs.dk



50 Gang i Fyn

Nyt fra EU
Artiklen er leveret af  
South Denmark European Office

Robotter kan finde anven-
delse i en række af sektorer: i 
sundhedssektoren og i land-
bruget, til vedligehold af infra-
strukturer samt i industrien, 
hvor de kan styrke konkur-
renceevnen og lette arbejds-
gange.

Kunstig Intelligens (AI) skal 
styrkes med tættere forsker-
samarbejder og videndeling 
samt dybere integration med 
industrien og i samarbejder 
med mennesker. AI kan ikke 
stå alene og det skal ikke være 
en kopi af amerikanerne eller 
kineserne, Europa skal finde 

sin egen vej i overensstem-
melse med god anvendelig-
hed og etik.

Det er blot to af priorite-
terne i det nye ICT-arbejds-
program under Horizon 
2020, EU’s flagskib for forsk-
ning og innovation, der skal 
sikre Europas digitale frem-
tid, evne til at løse de sociale 
udfordringer i den voksende 
digitalisering og fremme kon-
kurrencedygtigheden på den 
internationale scene.

Udover robotter og AI 
åbner der også muligheder 
indenfor 5G og fremtidens 
internet, Big Data og data-
infrastrukturer samt fotonik 
til 3D, mixed-reality og scan-
ning. Flere af ICT-indkaldel-

serne er nu åbne, og der kom-
mer flere til november.

Blandt syddanske succeser 
på området finder man bl.a. 
virksomhederne Smooth Ro-
botics og Tendo, som har fået 
plads i acceleratorprogram-
met RobotUnion samt pro-
jektet CovR, hvor Teknologisk 
Institut koordinerer fordelin-
gen af ca. 78 mio. kr. fra Hori-
zon 2020, der skal bidrage til 
at øge sikkerheden for men-
nesker og robotter, som deler 
arbejdsrum i produktionen.

Kontakt gerne Det Syddan-
ske EU-Kontors robotekspert 
Else Dyekjær Mejer for at 
høre, om din projektidé mat-
cher med én af de mange ind-
kaldelser.

Robotter med alsidige evner og  
kunstig intelligens i verdensklasse

Her er de store prioriteter i EU’s ICT-arbejdsprogram.

Se mere på www.msandersen.dk . mail: cm@msandersen.dk . Tlf. 2812 8377

MSA – det er dem der ka´
Lad os hjælpe dig færdig!

Vi sv
arer

24/7

• Håndværker rengøring
• Maler, murer og tømrer opgaver
• Afsyring af fliser i store rum
• Rengøring efter brand
• Tag og facaderens – der virker med det samme.

Ring på
28 12 83 77

www.k�r�nsko�kk�n.nu • Tlf. 51 15 65 34 • info@k�r�nsko�kk�n.nu

• M�d ud �f hus�t
• Skol���d FROKOST-

ORDNING
50 KR. OM DaGeN + MOMS

• Kl�r til s�rv�ring • Vi kl�r�r o�v�sk�n • B�stil d�g�n før
TOTaL aRRaNGeMeNT • FIRMa aRRaNGMeNTeR • MØDeFORPLeJNING

Bion�d�ryd�lig
����ll�g�

KSM Maskinservice
Skovgyden 1, 5540 Ullerslev

Salg af entreprenør maskiner og nedbrydningsudstyr

Kontakt: Henrik Bergholdt
henrik@ksm-gruppen.com, 51 66 60 70

SEW-EURODRIVE A/S
Hovedkontor
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE A/S
Servicecenter Vest
Bødkervej 2
DK-7100 Vejle
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE-Driving the world  

Modernisering
Retrofit
Fra dataopsamling til konvertering
Øget driftspålidelighed og – tilgængelighed

Referenceprojekt

Industri: Rensningsanlæg
Løsning: Retrofit – servicering af skruepumpe
Kunde: Kleinsbach rensningsanlæg 
Kapacitet: 32.000 personækvivalenter

For mere info, kontakt mail: 
sew@sew-eurodrive.dk

MODERNISERING

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, gear, ventilatorer, pumper og elværktøj.

Nye

Professionelt autoværksted  
med mere end 10 års erfaring

Vi servicerer og reparerer alle bilmærker

Fasanvej 20 (indkørsel fra Solholm), 5540 Ullerslev
Telefon: 22 13 96 76  ·  cr@crauto.dk

Vi giver naturligvis altid en grundig rådgivning i, hvad 
der er bedst for dig og din bil.

Vi har stor erfaring med ældre biler, men vi har også 
den rette efteruddannelse til at håndtere den nyeste 

teknologiske udvikling i de helt nye biler.

HARREBEK ARKITEKTER A/S - www.harrebek.dk
skitsering/projektering/bygherrerådgivning/byggeledelse/fagtilsyn m.m.

Harrebek Arkitekter A/S  - Gammel Torv 2 - DK 5800 Nyborg - tlf +45 6531 1618
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- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi 
har plads til alle kunder. Store som små. Vi er 
specialister i at finde skræddersyede løsninger 
til alle former for erhverv. 

Sådan siger butikskonsulent Anita Budde 
Christensen fra TDC Erhvervscenter i Odense. 

Den lokale TDC Erhverv-afdeling er for nylig 
flyttet i nye indbydende omgivelser i Odense 
M – nærmere betegnet Børstenbindervej 6 – 
hvor Anita Budde Christensen står klar sam-

men med resten af teamet til at tage imod såvel 
gamle som nye kunder.

Hos TDC Erhvervscenter kan man se og prøve 
produkterne før man handler og vi hjælper 
gerne med f.eks. klargøring og opsætning af 
smartphones. Vi tilbyder både samlede og en-
keltstående løsninger, og vi er klar til at finde 
en løsning, som matcher alle behov. Og det er 
uanset om det er en stor eller lille virksomhed, 
understreger Anita Budde Christensen.

I det hele taget er TDC Erhvervscenter i Odense 
en indgang til et væld af muligheder inden for 
telefoni, bredbånd, fiber, smartphones - og an-
det udstyr til effektiv kommunikation.

- Og så er vi jo stolte over, at vi repræsenterer 
TDC’s mobilnetværk, der 5 år i træk er blevet 
kåret som Danmarks bedste netværk af Tekno-
logisk Institut, tilføjer butikskonsulenten.  

Ekspertise og service i højsædet
TDC Erhvervscenter i Odense er flyttet i nye omgivelser og glæder sig 

til at finde den helt rette løsning til dig.

Børstenbindervej 6  ·  5230 Odense M  ·  Telefon: +45 76 11 56 47
www.tdcerhvervscenter.dk  ·  odense@tdcerhvervscenter.dk

1-1_TDC_Erhverv_8-20p.indd   11-1_TDC_Erhverv_8-20p.indd   1 02/10/2020   14:1602/10/2020   14:16
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CVR-nr 39510650 
Kertemindevej 160, 5800 Nyborg, tlf: 61 33 17 65

Østfyns El-Teknik
Aut. El-Installatør

KVALITET OG SERVICE ER KODEORDENE
Manden bag det nystartede firma Østfyns El-teknik, Rune Reimund, 
servicerer hele Fyn og står til rådighed 24 timer i døgnet.

Ønsker man at engagere en elektriker, der lægger 
en ære i at forlade sit arbejde til kundens absolutte 
tilfredshed og som samtidig lægger stor vægt på 
service, så er der opstået en ny mulighed på Fyn. 

Nemlig Østfyns El-teknik, der er stiftet af elektri-
ker Rune Reimund.

-- Som autoriseret el-installatør kører jeg rundt 
på hele Fyn og hjælper med alt fra ophængning 
af lamper til større renoveringer eller nybyggeri. 
Jeg har altid drømt om at være selvstændig, og 
da muligheden kom, slog jeg til, fortæller Rune 
Reimund, der har mere end ti års erfaring som 
elektriker.

-Indtil nu har jeg primært serviceret private som 
erhvervskunder i Nyborg og på Østfyn. Derfor har 
jeg også en masse kontakter i disse områder, som 
jeg kan benytte mig af, siger den nystartede elek-
triker, der dog understreger, at han i sit nye firma 
kører på hele Fyn.

-Det vigtigste er vi har glade og tilfredse kunder. 
Derfor er god service og håndværk en selvfølge for 
os, understreger Rune Reimund.

1-2_Østfyns el teknik_8-20.indd   11-2_Østfyns el teknik_8-20.indd   1 29/09/2020   15:2029/09/2020   15:20

ÅBNINGSTIDER
Mandag: 8.00-16.00
Tirsdag:  8.00-16.00
Onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-16.00
Fredag:  8.00-16.00

Weekend: Efter aftale
Følg os www.facebook.com/Ullerslevautoaps/

 Odensevej 11B · 5540 Ullerslev · Tlf. 42 33 25 91 · rep@ullerslevauto.dk · www.ullerslevauto.dk

Indehaveren af det nye multihus, 
Arena Østfyn, Henrik Nielsen 
glæder sig nu over at han er kom-
met godt fra start med sin nye 
investering. Interessen fra såvel 
lokale borgere som borgere fra re-
sten af Fyn har været langt over 
forventet til trods for at Covid19-
krisen har luret i baggrunden. 
--Ja, vi havde jo glædet os til 
blandt andet at komme i gang 
med nogle store loppemarkeder og 
stumpemarkeder, men de er blevet 
lagt på hylden indtil der er styr på 
virussen, siger Henrik Nielsen.
Han kan til gengæld glæde sig 
over, at der har stor interesse for 
hans havecenter, bil- og motorcy-
kelsalg.

DIREKTE IMPORT 
FRA THAILAND
--Ja, vores havecenter med nav-
net, Empramote Havecenter har 
været rigtigt fint besøgt. Her til-
byder vi blandt andet havemøbler, 
krukker, vaser, brugskunst, have-
redskaber og meget mere.  Vi kører 
med direkte import fra Thailand. 
Herudover byder gårdhaven fra 
foråret 2021 også på træer, blom-
ster, slyngplanter, buske, jord og 
træflis, fortæller Henrik Nielsen.

Arena østfyn har fået forrygende opstart
Multihus med havecenter, bil og motorcykel-salg, opbevaring og faciliteter 
til messer og loppemarkeder er faldet i fynboernes smag.

Nyborgvej 11A  ·  Ellestedvej 3A  ·  5853 Ørbæk  ·  Tlf.: 72 30 10 65
www.arenaoestfyn.dk  ·  www.Henrikusa.com  ·  info@henrikusa.comArena Østfyn

Han oplyser endvidere, at rigtig 
mange kunder er kigget forbi hans 
bil- og motorcykelsalg med nav-
net, Empramote Bil og Motorcy-
kelsalg.

--Ja, vi har salgsudstilling i ind-
hegningen ud mod vejen samt i 
den bagerste del af hal A. Indgang 
til udstillingen er igennem have-
centeret. Her er adgang til både 
indendørs samt udendørs udstil-
lingen. Vores biler ligger primært 
i prisklassen fra 30.000 – 80.000 
kroner, oplyser Henrik Nielsen.
En anden ting borgerne har vist 
interesse for i forbindelse med Ør-
bæks nye multicenter er mulighe-
den for opbevaring.

OPBEVARING 
AF KØRETØJER
--Ja, vi tilbyder blandt andet vin-
teropbevaring af bil, motorcykel 
og campingvogn. Her kan ens kø-
retøj, båd eller campingvogn holde 
trygt og godt til den igen skal bru-
ges i foråret. Hele arealet omkring 
vores bygninger er indhegnet og 
indeholder forskellige alarmsyste-
mer, slår Henrik Nielsen fast.
Ud over det nye multicenter i Ør-
bæk er Henrik Nielsen også inde-

haver af en virksomhed uden for 
centret.

EKSPERT I 
AMERIKANER-BILER
Nemlig websiden, www.Henri-
kusa.com, der er Danmarks stør-
ste webshop med alt i reservedele 
til alle amerikanske biler og båd-
motorer fra årgang 1909 og  helt 
frem til årgang 2020.
-- Ja, og desuden repræsenterer 
siden også Danmarks største 
værkstedskæde www.USA-Ser-
vice-Center.dk med reparation, 
klargøring til syn samt vedlige-
holdelse af alle amerikanske bil-
mærker. 

Hvis man ikke kan finde det, som 
man lige står og mangler på vo-
res hjemmeside, så kontakt os, så 
hjælper vi gerne med at finde de 
manglende reservedele. Vi er altid 
klar til nye spændende opgaver. 
Og så har vi i øvrigt direkte im-
port fra USA med luftfragt hver 
uge, fastslår Henrik Nielsen.
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Det kører på skinner i Frørup Sav-
værk & Tømrerfirma.
Trods en hård tid for mange er-
hverv kan den lokale virksomhed 
glæde sig over at have rigeligt at 
lave, ligesom det på tre år er lyk-
kedes for indehaveren, Thomas 
Rasmussen, at udvide sin medar-
bejderstab med ni mand.
Et par af årsagerne til virksomhe-
dens succes handler om træstør-
relser og miljø.
-Ja, vi er i stand til at levere træ 
i alle størrelser. Alle de størrelser 
byggemarkederne ikke kan klare, 
dem klarer vi, siger Thomas Ras-
mussen.
Han understreger samtidig, at 
alt det træ, der bruges hos Frø-
rup Savværk & Tømrerfirma er 
dansk.
--Og i en tid hvor vores miljø er på 
dagsordenen, kan vi mærke, at det 
er noget vores kunder værdsæt-
ter. Vi arbejder med Douglas- og 
Egetræ, når vi eksempelvis laver 
brædder, planker, bjælker, stolper 
og tømmer, siger Thomas Ras-
mussen.

Frørup savværk med vokseværk
På 3 år har Thomas Rasmussen arbejdet sin virksomhed op 
fra at have været en enkelt ansat til nu at have 9 ansatte.

Lundevænget 10 5871 Frørup  ·  Tlf.: 65371035  
www.frørupsavværk.dk  ·  info@froerup-savvaerk.dk

Frørup Savværk & Tømrerfirma 
har de sidste måneder haft travlt 
i Odense Zoologiske Have, hvor 
firmaet har stået for flere renove-
ringsarbejder i chimpanse-huset 
og søløvebassinet. Det er også Frø-
rup-virksomheden, der var med til 
opførelsen af Odense Zoologiske 
Haves ny attraktion, Bøgetoppen.
Thomas Rasmussen købte i øvrigt 
Frørup Savværk & Maskinsned-
keri af Finn Jensen, som begyndte 
på savværket tilbage i 1974. De 
første 20 år sammen med sin far, 
som dagligt viderebragte 3 gene-
rationers viden og erfaring om 
den rigtige håndtering af træ. 
Virksomheden blev startet af 
Finn Jensens oldefar i 1881 på 
samme adresse som i dag.
--Og I dag arbejder vi både med 
forskellige brædder, planker, 
bjælker, stolper og tømmer til bin-
dingsværk, bondehuse og byhuse 
– og vores store erfaring gør, at 
vi også bliver kaldt ud til at hjælpe 
med renoveringer af ældre byg-
ninger, fastslår Thomas Rasmus-
sen.  

Frørup Savværk & Tømrerfirma ApS

Står man og skal have lavet et 
gulv, repos eller en bordplade i ter-
razzo - og måske med specielle øn-
sker om hvad der skal af mønstre 
og farver, - så er Terrazzo Hånd-
værkeren fra Nyborg den helt ret-
te partner at alliere sig med. Det 
er et firma med stor erfaring og 
kærlighed for det gode håndværk. 
- Der er mange muligheder for at 
være kreativ, siger ejer Henrik 
Olsen. Ethvert gulv eller bord-
plade er unikt. Det skal laves i en 
god dialog med kunden, så de får 
det de ønsker. Jeg blander selv og 
har forskellige marmorfarver og 
i samarbejde med kunderne leger 
med farver og nuancer samt hvis 
de har specielle ting, som de gerne 

Det er tidløst og populært med terrazzo
Terrazzo Håndværkeren sørger for et unikt gulv eller bordplade 
med plads til kreativitet efter kundens ønsker

Terrazzo Håndværkeren   ·   Sulkendrupvej 10, 5800 Nyborg  ·  Tlf.: 28 12 56 77  ·  ho@newmail.dk 
www.terrazzohaandvaerkeren.dk

vil have lagt i som f.eks. natur-
sten.
Efter at have haft en meget er-
faren læremester, så gik Henrik 
Olsen selvstændig i 2006 med Ter-
razzo Håndværkeren, og det har 
han ikke fortrudt.
- Det er et spændende arbejde, og 
jeg er fascineret af at arbejde med 
det materiale – lave hårdt mate-
riale om til noget ”blødt”. Et gulv, 
der er lavet og slebet rigtigt, føles 
nærmest blødt at gå på.
- Det er et håndværk man ikke kan 
snyde med. Det skal være grun-
digt og omhyggeligt fra start til 
slut. Har man et gammelt gulv, - 
så kan det også slibes op igen, så 
det står som nyt.  

De kan det med det gode gamle 
håndværk og de har faglig stolt-
hed, når opgaverne skal løses. Der 
er også god efterspørgsel efter det 
velrenommerede firma, Murerme-
ster Aage Pedersen & Søn ApS, 
når der er brug for alle fagets om-
råder, - ikke mindst, når det gæl-
der gamle og fredede bygninger. 
- Vi laver alt indenfor murer og 
tømrerområdet, og for såvel pri-
vate som erhverv, fortæller Frank 
Hjorthaab. Forsikringsskader er 
der også mange af. Vi har opga-
ver over hele landet, men hoved-
sagelig mest i det fynske og sjæl-
landske. Vi renoverer også mange 
kirker, blandt nu med Vor Frue 
Kirke i Nyborg, og vi er også lige 
påbegyndt på Helligåndskirken 

Det gode håndværk 
sætter standarden
Murermester Aage Pedersen & Søn  
har god gang i beskæftigelsen

Murermester Aage Pedersen & Søn ApS    Bækvej 8. Taarup, 5871 Frørup. Tlf 26878222 / 40161448

i Faaborg. Vi er også i gang med 
nyt tag på Vejlby kirke, samt ved 
at afslutte indvendig renovering 
af Søndersø kirke. Ligeledes er vi 
i gang med at kalke 4 kirker for 
Svendborg Provsti.
Firmaet har specialiseret sig i 
fredede bygninger, godser og her-
regårde, og der er god efterspørg-
sel efter deres faglige kunnen, 
hvor alle fagets færdige og ekstra 
finesser skal i brug for at kunne 
løse opgaverne tilfredsstillende. I 
øjeblikket er de også i gang med at 
renovere Nyborg Slot.
- Det er rigtig udfordrende og 
spændende opgaver, når vi er i 
gang med de gamle bygninger, si-
ger Jan Pedersen. Man ved aldrig 
hvad der dukker frem, når man 

fjerner noget et sted, hvis det er 
første gang, der skal laves noget. 
Det giver også lidt ekstra til histo-
rien på stedet, og historie er inte-
ressant.
Jan Pedersen er i øvrigt lige ble-
vet fejret med dobbelt rundt ju-
bilæum. Det er nu blevet til 50 
år som murer og heraf 40 år som 
selvstændig.
- Her på Nyborg Kirke er vi ved at 
lægge nyt tag på, siger Jon Bak. 
Øjet ser det ikke lige umiddelbart, 
- men det er faktisk fire forskelli-

ge nuancerede sortglaserede tegl-
sten, som når lyset falder rigtigt 
på giver et helt specielt skær.
I firmaets nuværende form, har de 
eksisteret siden 1965, og har nu 
omstruktureret og gjort klar til 
generationsskifte. I dag ejes fir-
maet af Frank Hjorthaab, Jan Pe-
dersen samt sønnen Jon Bak, der 
ud over at være murer også har en 
uddannelse som håndværkstaksa-
tor.
Firmaet beskæftiger i dag 25 mu-
rere, tømrere og entreprenører.  
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Står man med et smykke, der 
trænger til en reparation, skal 
laves om eller man ønsker et nyt 
smykke, så er det godt at alliere 
sig med Jan Ove Guld & Sølvværk-
sted, der har både erfaring og eks-
pertise samt ikke mindst kærlig-
hed for det gode håndværk.
Efter at være udlært guldsmed 
i 2014, startede Jan Ove op som 
selvstændig med eget værksted 
i 2018, og det har han ikke for-
trudt.

- Det er gået rigtig godt fra star-
ten, siger en glad Jan Ove. Jeg har 
mange reparationer, og reparerer 
også for andre erhvervskunder. 
Jeg har også fået erhvervskunder 

Smykkegave til enhver speciel lejlighed
Jan Ove Guld & Sølvværksted løser enhver opgave 
for såvel private som erhverv

Strandvejen 12, 2. sal, 5800 Nyborg, Tlf.: 22 64 24 07, janove@sport.dk /  
www.janoveguldogsølv.dk 

stort set over hele landet. Sam-
tidig underviser jeg også guld-
smedene på Teknisk Skole. Ellers 
laver jeg meget på bestilling, som 
blandt andet vielsesringe, smyk-
ker og firmagaver.
- Jeg er oprindelig uddannet al-
mindelig smed, og da der skulle 
ske noget nyt, - så tog jeg en ud-
dannelse som guldsmed, så det 
stadig har med metal at gøre og 
som er et godt solidt håndværk.
- Jeg holder meget af at lave spe-
cialsmykker til private kunder, 
- hvor det hele afpasses efter kun-
dens ønsker. Det er unika smyk-
ker, hvor det hele laves fra bunden, 
- og det giver en god tilfredshed at 
skabe noget helt nyt.  

PIND J DESIGN
ET AF DANMARKS STØRSTE - MIDT I SVENDBORG, 
OG MED MERE END 35 ÅRS ERFARING
- GULDSMEDBUTIK, WEBSHOP, GULDSMEDE- OG URMAGERVÆRKSTED - ALT I ÉT OG SAMME HUS

PIND J. DESIGN GULDSMEDIE 
Vi er en familiefortagende guldsmed med butik, værksted og 
webshop, som har mere end 35 års erfaring med håndværket. 
Vores store passion er godt håndværk og personlig service.  
På adressen, i hjertet af Svendborg, har vi fagudlærte 
guldsmede som kan lave reperationer og unika smykker.  
Vi har også egen fagudlært urmager som laver alle former for 
urreperationer, trykprøver og batteriskift. Vi har butik med de 
største smykke- og urbrands i verden. Pind J. Design er en af 
landet største guldsmedie med webshop, www.pindj.dk og  
egen produktion af håndlavet kvalitets smykker, Pind J.

.. OG ENDNU FLERE BRANDS

SKAL VI HJÆLPE JER MED ÅRETS FIRMAGAVER?
KONTAKT CHRISTINA@PINDJ.DK ELLER TLF. 62 21 12 92 - SÅ LAVER VI ET GODT TILBUD TIL JER
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Populært julepynt fra design-firma
Laybourn Design tilbyder og leverer unikke produkter til både julen og 
til haven til såvel private som erhverv

Laybourn Design, Vormark Allé 5, 5871 Frørup, Tlf.: 21 80 73 09, info@laybourn-design.dk / www.laybourn-design.dk 

der emmer af atmosfære og kær-
lighed til arbejdet.
Med en baggrund som uddannet 
anlægsgartner og kunsthånd-
værkslærer stiftede Stine Lay-
bourn i 2013 firmaet Laybourn 
Design, og det har udviklet sig 
meget siden da.
- Jeg startede firmaet som en webs-
hop med specielt julepynt og kugler, 

og som en gros firma. Jeg syntes, at 
det var sjovere at være ude hos folk. 
Jeg har altid nydt at stå ude med en 
bod og være på messer. For mig er 
julepynt en eventyrverden.
Der var god efterspørgsel på pro-
dukterne fra Laybourn Design, og 
i 2015 blev også en butik færdig, - 
som siden er blevet udvidet til dob-
belt størrelse.

Det er nu heller ikke kun juleting, 
som kunderne kan finde hos Lay-
bourn Design. Sortimentet er ud-
videt med også pynt til haven, vel 
at mærke pynt, der har en funk-
tion, som blandt andet vejrhaner, 
vindmøller, vandmålere og lig-
nende.
Har man specielle ønsker eller 
drømme, som ikke er i butik eller 
webshop, - så sørges der for, at det 
kommer hjem, og ellers designes 
det i eget hus.
- I et samarbejde med Team Ryn-
keby - Trekanten fik jeg en helt 
speciel spændende opgave. Det var 
med at designe en helt ny racercy-
kel. Det var design med både form 
og farver, og en interessant opga-
ve, der jo også støtter det gode for-
mål med Børnecancerfonden.  

Det er ikke kun til kunder rundt 
i Danmark, - men også til Norge 
og Sverige, at Laybourn Design 
leverer unikt pynt til såvel julen 
som også til haven. Kunderne nø-
jes heller ikke kun med at besøge 
webshoppen, men aflægger også 
gerne besøg i butikken på Østfyn, 
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dens ønsker. Det er unika smyk-
ker, hvor det hele laves fra bunden, 
- og det giver en god tilfredshed at 
skabe noget helt nyt.  
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Når man træder ind i Rema 1000 for at hand-
le, så træder man ind i en veldrevet og indby-
dende butik, hvor købmand Jacob Larsen har 
været med fra starten. Butikken kører nu på 
sit femte år og er i fortsat fremgang.
- Der har lige siden vi åbnede været en sti-
gende vækst, siger Jacob Larsen. Vi kan 
sagtens fornemme, at flere og flere kunder 
finder frem til os for at handle. At drive en 
dagligvarebutik kræver tillid fra kunden til 
os, og det tager lang tid at opbygge.
Såvel Jacob Larsen som personalet gør meget 
i, at det er en flot og velorganiseret butik, som 
kunderne er glade for at komme og handle i. 
Det gøres ikke kun ved det velassorterede va-
resortiment, at der er rent og pænt, - men også 
ved at medarbejderne i butikken har det godt.
Rema 1000 er en indbydende butik med stor 
fokus på ferskvarer og med en god service 
på alle områder. Kunderne skal føle sig vel-

komne og godt behandlet af såvel medarbej-
dere som af købmanden, der sammen udgør 
et godt stærkt team til at give kunderne en 
god oplevelse.

Fra flaskedreng til købmand
Jacob Larsen har hele sit arbejdsliv været til-
knyttet Rema 1000 i en eller anden funktion.
- Jeg startede som flaskedreng, da jeg var 
14 år, og så blev det til at jeg fortsatte som 
elev. Da mulighederne var der, så blev til, 
at jeg fortsatte min arbejdskarriere i or-
ganisationen frem til, at jeg i dag står som 
købmand. Selvom jeg stadig gerne vil have 
en finger med i meget, så gælder det også 
om, at skabe det gode og stærke personale, 
så vi sammen kan drive en god butik. Det 
sker blandt andet gennem fælles sociale ak-
tiviteter, men også ved at give ansvar ved 
at uddelegere opgaver.  

Godt gang i butikken
Rema 1000 i Svaneparken i fortsat stigende vækst

Svaneparken 2, 5800 Nyborg, Tlf.: 88 53 88 59, 
www.rema1000.dk 
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AutomatikLandbrug

Grøn energiLadestandere

DørtelefonAntenne

WiFiVarmepumper

Sikring og overvågningBelysning

Hvidevare salg & serviceEl-installation

65 31 07 27 www.axel-pedersen.dk

CVR 29771995

24/7Døgnvagt
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Da København i 2011 blev ramt af 
et voldsomt skybrud, endte store 
dele af den indre by med at stå un-
der vand. Ødelæggelserne var så 
voldsomme, at eksperter hurtigt 
blev enige om, at der måtte lægges 
en national strategi for sikring 
imod skybrud. I den forbindelse 
blev der udført et eksperiment, 
hvor Nyborg-firmaet, DUCO ApS 
kom til at spille en afgørende rolle.
-- Det startede egentlig lidt som 

et eksperiment, hvor hovedstads-
områdets Forsyningsselskab 
(HOFOR) gik sammen med entre-
prenørfirmaet, M.J. Eriksson og 
installerede vores afløbsrender 
forskellige steder i København. 
Da der på et senere tidspunkt kom 
et nyt skybrud, kunne det konsta-
teres, at de steder, hvor der var 
opsat DUCO-afløbsrender, ja der 
var ingen oversvømmelser. Eks-
perimentet var en overvældende 

succes og siden har vi leveret mere 
end 6 kilometer afløbsrender til 
hovedstaden, forklarer Erik Due-
dal, der er direktør i DUCO ApS.
Direktøren lægger ikke skjul på, 
at han hjemme i Nyborg er omgi-
vet af en flok nørder, der vil gøre 
alt for finde de rigtige løsninger, 
når det drejer sig om afvandings-
teknikker og skybrudsløsninger.
--Og findes løsningerne ikke, så 
skaber vi dem, fastslår han.

DUCO ApS, der blev etableret i 
1998 af Erik Duedal, udvikler som 
skrevet afvandingstekniske løs-
ninger til både private og offent-
lige projekter, og råder i dag over 
et særdeles kompetent salgs- og 
rådgivningsteam, der dagligt ar-
bejder målrettet for at skabe nye 
metoder og produkter, som kan 
løse fremtidens vandafledning. 

NYBORG-FIRMA SIKRER INDRE 
KØBENHAVN MOD OVERSVØMMELSER

Det, der startede som 
et eksperiment, er endt 
som en kæmpe succes 
for DUCO ApS, der i dag 
har leveret mere end 
seks kilometer afløbs-
render til hovedstaden.

Tlf. 66 18 08 94 
----  duco.dk ----

”SIKRER BY OG LAND IMOD  
OVERSVØMMELSER VED SKYBRUD”

MAXI 300 PRO  
AFLØBSRENDE MED MASKERIST

Ekstra stort  
indløbsareal 

1.576 cm2/m

Fiberforstærket beton 
(betonstyrke C35/45)

Støbejernsrist 
(belastningsklasse E600)

Påboltet rist
Stort indløbsareal 
(1.576cm2 / m)

KLIMASIKRING

*leveres i halv- og én-meters rende,  
med eller uden ø200 mm bundafløb.

Pakning (anti-klap) 
(mellem karm og rist)

Belastning 
E600 Lauses Grill ApS er en seriøs familie drevet virksomhed, 

der udfører alle de opgaver vores kunder ønsker.
Vi lægger stor vægt på personlig 

betjening og god atmosfære. 
Se mere på Facebook Lausesgrill

 Åbningstider:
 Mandag-Søndag  
 kl. 9.00 - 20.00

Bestilling på
tlf. 23 61 36 53
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Hvis logistik, tilgængelighed  
og samarbejde er vigtigt 
for dig og din virksomhed …
Så skulle du overveje Nyborg Kommune

Erhverv&Vækst  .  Nørregade 1  .  5800 Nyborg 
www.nyborg.dk/erhverv https://linkedin.com/10150483

Babak Djarahi Stig Bøgh
Erhvervs- og  Chefkonsulent 
udviklingschef stb@nyborg.dk
bdj@nyborg.dk mobil: 6155 6600
mobil: 2762 0757 

Vi hjælper dig videre
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At sende medarbejdere på kursus 
kan give fornyet arbejdsglæde 
samt et løft i kommunikationen 
og i de daglige opgaver, der udfø-
res på virksomheden.
FVU-kurser er grundlæggende 
undervisning i dansk, matematik, 
engelsk og digitale kom-
petencer. Undervis-
ningen tilrettelæg-
ges med afsæt i 
virksomheden og 
medarbejdernes 
arbejdsopgaver. 

Kurser specialdesignet til virksomheden
FVU er gratis og fleksible kurser, hvor både tilrettelæggelse og indhold 
kan tilpasses virksomheden og den enkelte ansattes behov.

Vestergade 7, 5800 Nyborg  ·  Tlf: 62 65 66 60 
vucfyn.dk/nyborg  ·  E-mail: nyborg@vucfyn.dk

Undervisningsmaterialet udvikles 
fx ud fra nyhedsbreve, manualer el-
ler e-mails. Kursusforløb kan sam-
mensættes med et eller flere fag.
Kurserne kan enten afholdes som 
korte intensive forløb hvor med-

arbejderne er på kursus hele 
dage eller som et længere 
forløb, med faste ugentlige 
undervisningslektioner - 
dag eller aften.

Undervisningen kan gennemføres 
på virksomheden eller på på HF & 
VUC FYN - eller tilrettelagt som 
online-undervisning.
Kurser og efteruddannelse for 
medarbejderne behøver ikke være 
dyrt. Selve FVU-kurserne er gra-
tis og der kan samtidig søges løn-
kompensation/kompetencefonde 
samt SVU.
Processen starter med et planlæg-
ningsmøde. Herefter informeres 
og testes medarbejderne. Før kur-
susstart skal der gennemføres en 
afklaring med de enkelte medar-
bejdere, for at vurdere om han/
hun er i målgruppen og i givet fald 
på hvilket trin. Hvert trin kan af-
sluttes med en prøve.
Styrk medarbejdernes kompetencer 
- til gavn for hele virksomheden!  

De FVU-kurser som tilbydes er:

FVU-dansk:
Læse- stave og skrive-kompeten-
cer ud fra et hverdagsperspektiv. 

FVU-digital:
It og digitale værktøjer, brug af 
mailsystemer, internet, informati-
onssøgning og databehandling.

FVU-matematik:
Talforståelse, regning og basale 
matematiske begreber - alt sam-
men med udgangspunkt i eksem-
pler fra hverdagen. 

FVU-engelsk:
Styrkelse af medarbejdernes 
engelskfærdigheder, mhp. bedre 
kommunikation med kollegaer og 
samarbejdspartnere i engelsk tale 
og skrift.

FVU-start:
Danskundervisning for tosprogede, 
hvor medarbejdere med anden 
sprogbaggrund end dansk, kan få 
et større ordforråd og blive bedre til 
at føre en samtale på dansk.

- Det er vigtigt for os, at kunderne 
har tillid til deres lokale værksted, 
så det har vi stort fokus på. Vi ar-
bejder ud fra Din Bilpartners kva-
litetsprogram Den Høje Standard 

Den høje standard er sat
Din Bilpartner Nyborg servicerer alle bilmærker til private og erhverv

Din Bilpartner Nyborg ApS, Vestergade 33C, 5800 Nyborg, Tlf.: 28 11 65 45, 
info@bilpartnernyborg.dk / www.bilpartnernyborg.dk 

– et sæt af værdier og forpligtel-
ser, der tilsammen sikrer dig og 
din bil den bedst mulige service. 
Den Høje Standard omfatter krav 
til alt fra uddannelse, udstyr og 

udseende til kundeservice, råd-
givning og tilgængelighed, for-
tæller Max Rasmussen, der sam-
men med Peter Christensen driver 
værkstedet i fællesskab.
Max Rasmussen er udover at være 
uddannet mekaniker også uddan-
net med en teknikeruddannelse 
indenfor VW gruppen.
- Vi servicerer og reparere alle 
bilmærker efter fabrikkens for-
skrifter, så de biler, der stadig har 
garanti, også beholder garantien, 
siger Peter Christensen. Al service, 
vi udfører, indfører vi også digitalt 
i de originale servicebøger, så de 
autoriserede også kan se, hvad der 
er blevet lavet. Vi gennemgår reg-
ningen, når kunden henter bilen, så 
vi kan forklare, hvad der er blevet 
lavet og hvorfor.

Max og Peter følger med kunder-
nes behov, og derfor kan man bl.a. 
få en gratis lånebil og booke tid 
online. Man kan også vælge tegne 
en serviceaftale på sin bil, så man 
betaler et fast lavt månedligt be-
løb og dermed slipper for uforud-
sete serviceomkostninger. 
Din Bilpartner Nyborg har også 
køb og salg af person- og varebiler, 
leasing af biler samt sørge for den 
rette finansiering af køretøjet.  
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Strynø slået i 
opløbet om 
"Årets Ø"
Trods vedholdenhed til øens skole og 
børneliv, så måtte Strynø nøjes med en 
delt andenplads. Vinderen blev Endelave, 
men strynboerne holder modet oppe.

Christian Moegreen Hjortshøj
chmhj@jfmedier.dk

STRYNØ: Det var tæt på, men
Strynø måtte se sig besejret i
kampen om "Årets Ø". Dom-
merkomitéen endte med at
vælge Endelaves aktive livsstil
fremfor Strynøs børneliv.
Strynø hædres dog sammen
med Aarø, som 2. og 3. plads
med en sidegevinst på 25.000
kr.

Kirsten Havemann fra bo-
sætningsgruppen, som send-
te ansøgningen til prisen, og
arrangerede komitéens be-
søg, ærgrer sig, men holder
modet oppe.

- Vi er selvfølgelig glade
over sidegevinsten, men også
lidt skuffede, da vi gerne ville
have vundet. Vi fik beskeden
i går, men måtte ikke sige no-
get før den officielle melding.
Jeg skal lige have snakket
med de andre, men jeg tror, vi
prøver igen næste år, fortæl-
ler Kirsten Havemann.

Dommerkomitéen har ik-
ke haft nemt ved at træffe be-
slutningen om hvilken ø, der
skulle vinde. I sidste ende var
det dog Endelave og deres
idrætsforening Aktiv Ø, som
vandt.

- Vi har besøgt tre helt fan-
tastiske øer og mødt engage-
rede og passionerede beboe-
re alle tre steder. Det har væ-
ret en svær beslutning at væl-

ge en vinder, men Endelave
har særligt imponeret os med
en klar og realistisk tilgang til
øens udvikling, efter skolen
lukkede, fortæller formanden
for dommerkomitéen Jens
Otto Størup i en pressemed-
delelse

Lukkede og åbne skoler
Det er øens børneliv, som har
fået Strynø med i spillet til
Årets Ø. Modsat Endelave
som har lang færgetid og in-
gen skole, så nyder Strynø
godt af begge dele. Da dom-
merkomitéen kom forbi, blev
flere dele af øen vist frem.

Kirsten Havemann erken-
der, at de nok skulle have
vinklet skarpere på skolen.

- Jeg har læst kriterierne, og
måske skulle vi have gjort lidt
mere ud af, at vi har forhin-
dret, at skolen blev lukket.
Det har vi nok taget for givet,
men det er det jo slet ikke.
Det har vi kæmpet for de sid-
ste 10 år, fortæller hun.

Kirsten Havemann uddy-
ber desuden, at bosætnings-
gruppen regner med at bruge
præmiepengene til at frem-
me bosætningen. Her er det
fortsat børnefamilier, som er
i fokus.

Komitéen roser øen
Om det bliver en udvidelse af
legepladsen ved havnen eller
andet, er ikke besluttet end-
nu.

Det er dog ikke uden ro-

Fredag 4. september bød lærer Susanne Nielsen og pædagog Finn Jørgensen sammen med bosætningsgruppen priskomitéen velkommen til 
Strynø Skole. Foto: Christian Moegreen Hjortshøj

Måske skulle vi have gjort lidt mere ud af, at vi 
har forhindret, at skolen blev lukket. Det har vi nok 
taget for givet, men det er det jo slet ikke. Det har 
vi kæmpet for de sidste 10 år.
KIRSTEN HAVEMANN

”

sende ord, at Strynø i dag må
nøjes som enten ø nummer
to eller tre i landet. Forman-
den for komitéen og admini-
strerende direktør i DGI, Jens
Otto Størup, havde følgende
at sige i dagens pressemed-
delelse:

- Jeg vil også gerne rose de
to andre nominerede øer:
Strynø, som gør noget helt
unikt for øens børn med den
lokale skole som ramme for

en masse fællesaktiviteter, ly-
der det fra formanden.

Et par opmuntrende ord
kommer også med på vejen,
så både Strynø og Aarø ved, at
de har en chance næste år.

- Selvom de to ikke løber
med titlen i år, så er jeg sikker
på, at fællesskaberne her fort-
sat vil sikre øernes udvikling,
og jeg glæder mig til at besø-
ge dem igen, slutter Jens Otto
Størup.

ERSTAT OLIEFYRET MED DAIKIN ALTHERMA 3
– SÅVINDER BÅDE PENGEPUNG OGMILJØ!

Miljøvenlig enhed
Lavere CO2-udledning takket være Bluevolution-teknologien

Topydelse
Højere energibesparelser og bedste energiklasser

Styringskunst
Nem opsætning, overvågning og vedligeholdelse via intuitive platforme

Redefineret design
Helt nyt design, der passer perfekt ind i ethvert hjem

65° C Fantastiske fremløbstemperaturer
Driftsområde helt op til 65° C

3Erstat dit gamle oliefyr med den miljøvenlige Daikin Altherma
3 luft-til-vand varmepumpe, som drives af de gratis vedvarende
ressourcer i luften, så slipper for slid og slæb med olietanken og
opnår store besparelser på varmeregningen, samtidig med at du
gør noget godt for miljøet.

Vil du i øvrigt have lækkert design og en enkel styring er Daikin
Altherma 3 det helt rigtige valg for dig!

Allround Allround anvendelse
Perfekt til både renoveringsprojekter og nybyggeri

5,10
op til

D
C
B
A
A+
A++

A+++

Kontakt os for mere info:

info@simonrisbjerg.dk • www.risbjerg-elogkøl.dk

Ellehaven 4 A • 5900 Rudkøbing • Tlf. 62 50 10 72
Abildvej 3 • 5700 Svendborg • Tlf. 62 22 10 72

FestligPardans
Søndag den 27. september 2020 i Tåsingehallen

Sæsonstart kl. 15.30 - 20.00
Alle med lyst til at danse er
velkomne, også uden partneer

Se mere på
www.festligpardans.dk

og Facebook

Bestyrelsen

BRUG DIN
LOKALE SLAGTER
Så er du sikker på kvalitet og
godt traditionelt håndværk.

PØLSER
Fra eget røgeri og

pølsemageri

TORVET 6, 5900 RUDKØBING | TLF. 62 51 10 72 | WWW.DENGODESLAGTER.DK
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Rejsearrangør Anders Bager Erik-
sen studerer sit gamle kort over 
Tyskland, hvortil hans historiske 
rejser går til i resten af 2020.
Foto: Michael Thorbjørnsen

af vinentusiaster havde glæ-
det sig til franske vine og en-
delig måtte en rejse til Bayern
aflyses, da München er en by
på over 750.000 indbyggere.
Den eneste tur, der stod tilba-
ge, var en rejse med fokus på
Genforeningen af Sønderjyl-
land, der gik til grænselandet
på begge sider, oplyser An-
ders Bager Eriksen.

Hvilket han personligt er
glad for, da Anders Bager
Eriksen synes, at Sønderjyl-
land er blevet frataget deres
store fest.

- Så alt, hvad der kan lade
sig gøre, er dem vel undt, me-
ner han.

Anders Bager Eriksen fin-
der en vis historisk besynder-
lighed i, at grænserne lukke-
de på 100-års-dagen 14.-
marts for den afstemning,
hvor Flensborg ikke kom til
at høre til Danmark, og at de
åbner igen den 15. juni, der er
100-års-dagen for da Kong
Christian X. red over grænsen
på den hvide hest og marke-
rede Genforeningen tilbage i
1920.

Fra fransk til tysk vin
Selvom det var positivt, at Hi-
storiske Rejser kunne komme
afsted på denne rejse, så tog
Anders Bager Eriksen ifølge
pressemeddelelsen fat og
kontaktede turdeltagerne på

de øvrige rejser, om der kun-
ne være nogle af Tysklands
skønne steder, der kunne fri-
ste dem i stedet for de oprin-
delige rejseplaner. Langelæn-
derne var klar til Dresden,
ærøboerne var friske på en
tur til Franken med perler
som Würzburg og Bamberg
og de franske vinfolk byttede
gerne for tyske vinområder
som Mosel og Altenahr.

- At så forholdsvis mange
sagde ja til at komme på rej-
se til nye destinationer skyl-
des nok, at folk havde glædet
sig til at komme afsted, og
fordi de kender mig person-
ligt, da jeg er med på turene
som rejseleder. Det giver folk
en nærhed og tryghed. Tryg-
hed skal der være, og vi gør
ekstra meget ud af hygiejne
og afstand, siger Anders Ba-
ger Eriksen, der glæder sig
over, at der siden pressemø-
det er kommet nye kunder
med på rejserne.

Anders Bager Eriksen er
klar på at arrangere flere hi-
storiske rejser til Tyskland i
år, hvis de positive tendenser
fortsætter.

HANDL LOKALT
I SVENDBORG

HANDL LOKALT
I SVENDBORGHANDL LOKALT I SVENDBORG OG OMEGN

Hos Nyt Syn Wichmann Optik kan du lease moderigtige 
briller  til alle dine behov og til en lav månedlig pris fra kr. 
95,- pr. md. for enkelt-styrke og  fra kr. 199,- pr. md. for 
flerstyrke*. Prisen pr. måned er den samme, uanset hvor 
mange par briller du 
vælger. Så bliver det ikke

nemmere at skifte briller, så tit du har lyst. Og  vi har 
masser af lækre briller at vælge imellem: 
Modebriller,  læsebriller, skærmbriller, sports-
briller, solbriller eller hvad du har behov for.

Kig ind i butikken og hør mere 
om leasing af briller.

Hvorfor nøjes med 1 par briller, når du
kan lease flere til samme pris pr. måned?

Briller med
enkeltstyrkeglas
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Briller med
flerstyrkeglas

pr. md.*
uanset antal

fra199,-
Briller med

flerstyrkeglas

fra199,-
pr. md.*

uanset antal
Briller med

enkeltstyrkeglas

fra95,-
pr. md.*

uanset antal

Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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!

JH Automatdrejning
Vi tilbyder:

cnc drejning og fræsning
drejning fra Ø6 – Ø200 mm
stangautomat op til Ø70mm

fræsning X900mm – Y530mm – Z550mm

Stål · Rustfrit Stål · Messing               
Aluminium · Plast

Ferritslevvej 48  ·  5540 Ullerslev  ·  +45 40 82 22 57         
jhautomatdrejning.dk

Det, der startede som et ordre-
mæssigt roligt år hos Ørbæk-virk-
somheden, Danværktøj ApS, ser 
nu ud til at have taget en positiv 
drejning.

--Ja, vi manglede lidt i ordrebø-
gerne i starten af året, men da Co-
vid19-krisen gjorde sit indtog, så 
blev vores ordrebøger lynhurtigt 
fyldte med større projekter. Jeg 
glæder mig i dag over, at vi har 

klaret os så fint, at virksomheden 
nu næsten er gældfri, således at 
vores omkostninger i fremtiden er 
pænt reducerede, siger Jens Pet-
ter Fregerslev, der ejer Danværk-
tøj ApS sammen med Jens Møller 
Pedersen. 

Den midtfynske virksomhed pro-
ducerer blandt andet bukkeværk-
tøj, stanseværktøj, kantpresse-
værktøj, sprøjtestøbeforme og 

trykstøbeforme, og produktionen 
foregår i en moderne og alsidig 
maskinpark, hvor fremstilling er 
forbundet med en høj integration 
af CAD/CAM. 

En stor del af produktionen 
går til eksport.
Trods den  øjeblikkelige succes 
har virksomheden dog ikke noget 
ønske om at vækste ukontrolleret.
--Det skal være en naturlig og lidt 

forsigtig vækst. Som situationen 
er i dag er vi tæt på vores kunder 
i hele produktionsfasen og det 
vil vi blive ved med at være. Det 
betyder nemlig, at vores kunder 
hele tiden er i kontakt med folk, de 
kender og det giver både dem og os 
en vigtig tryghed, fastslår Jens 
Petter Fregerslev.
Danværktøj modtog i øvrigt både 
i 2007 og 2008 Dagbladet Børsens 
Gazelle pris.

GRUND TIL GLÆDE
I DANVÆRKTØJ
I takt med Covid19-krisen voksede, voksede også ordrebogen hos 
Danværktøj ApS, der nu kan glæde sig over et uventet fint år.

Refsvindinge Byvej 36  ·  5853 Ørbæk
Tlf.: 63 33 05 41  ·  www.danvkt.dk  ·  jpf@danvkt.dkDanværktøj ApS 
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Det er et godt sted at handle og 
en god arbejdsplads. Siden Kir-
stine Petersen i 1898 var med 
til at etablere brugsforeningen i 
Ørbæk, har der, inklusiv nuvæ-
rende, kun været fire uddelere 
på 122 år.
Brugsforeningen har gennem-
gået en stor udvikling gennem 
årene og senest i 2017. Her fik 
butikken en større tidssvarende 
renoveringsudvidelse, herunder 
også en udvidelse af såvel slagter 
som delikatesseafdelingen. 
- Vi er stadig en selvstændig 
brugsforening, - så det er med-
lemmerne, der ejer SuperBrug-
sen Ørbæk, fortæller uddeler Ole 
Hansen. Vi har så lavet en fran-

122 år og super aktiv i det lokale
SuperBrugsen Ørbæk fortsætter den stigende gode udvikling

SuperBrugsen Ørbæk,  Hovedgaden 21, 5853 Ørbæk, Tlf.: 65 33 13 35  ·  06240@coop.dk 
www.superbrugsen.coop.dk/find-butik/superbrugsen-oerbaek/6240/ 

chise-kontrakt med Coop, hvor vi 
følger SuperBrugsens koncept. 
Det betyder også, at de penge der 
bliver tjent i butikken, - de bliver 
også brugt til moderniseringer, 
så butikken hele tiden er tidssva-
rende og fuldt moderne. 
Butikken er stærkt lokalt for-
ankret og har et bredt og velas-
sorteret udbud af varer. De lo-
kale støtter godt op, og butikken 
har oplevet en stor vækst, som 
kun har været stigende siden den 
seneste store renovering.
- Vi er meget lokale og stærkt for-
ankret i lokalsamfundet. Det be-
tyder også, at vi er meget aktive 
i lokalområdet med sponsorater 
til klubber og foreninger.  

Strandvejen 12, 2. sal, 5800 Nyborg, Tlf.: 22 64 24 07
janove@sport.dk / www.janoveguldogsølv.dk 

Unikasmykker
I sin tid hos C. Antonsen har Jan Ove bl.a. specialiseret  

sig i design og opbygning af Unikasmykker.

Fattearbejde
Udover unikasmykker har Jan Ove også specialiseret  

sig i stensætning og håndlavede fatninger.

Omsmeltning af smykker
Jan Ove kan også hjælpe dig, hvis du ønsker at få  

et smykke omsmeltet til et nyt.

Katharina og Thomas Christiansen 
Assensvej 22, Kirkeby l 5771 Stenstrup

www.sydfynslak.dk l info@sydfynslak.dk l 27 88 50 19

En verden i farver

Storvogne  ·  Sandblæsning  ·  Metallisering
Industrilakering  ·  Epoxybelægning 
– din sikkerhed for faglig ekspertise 

i overfladebehandling og lakering 
Grundlagt 1956
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MAD UD AF HUSET
TIL ALLE ANLEDNINGER:

Mad til fest og farver:
Fødselsdag • Bryllup • Konfirmation • Barnedåb • Reception

og meget mere!

Aftenbuffet
Fra Kr. 390,- pr. person

Min. 25 personer

3-retters menu
Fra Kr. 345,- pr. person

Min. 15 personer

Brunchbuffet
Fra Kr. 295,

Min. 25 p

Frokostbuffet
r. 375,- pr. person
in. 25 personer

PÅLÆGSMAND
NOK TIL 8 PERSONER
PR. STK.......................425,-

Forret
Lakseroulade med dildcreme på bund af salat pyntet med rejer og
asparges samt flutes og smør.

Hovedret
Helstegt oksemørbrad med små ristede krydderkartofler, hele ristede
champignon, glaseret rødløg, lækker salat og skysauce.

Dessert
Hjemmelavet islagkage
med jordbærpuré.

PÅLÆGSDAME
NOK TIL 10 PERSONER
PR. STK.......................525,-

STENSTRUP SVENDBORG

SE ALLE VORES TILBUD PÅ FACEBOOK!

Alle 3 retter kun

kr.325.-
Min. 10 personer
Gælder tom. 31. okt. 2020

MAD UD AF HUSET
Se www.slagterpigerne.dk

DET 
SKER PÅ 
SYDFYN
Få dit arrangement 
på det sker-listen. 
Skriv det ind på 
www.faa.dk/even-
tinfo

ONSDAG D. 30. 
SEPTEMBER
09.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Naturamas naturguider
er i huset hele dagen - klar med
svar og spændende historier. Arr.:
Naturama. Arrangementet er for
alle.
09.00 Svendborg, Dyrekredsen 4,
5700. Gå Dig Glad Rantzausminde.
Arr.: Gå Dig Glad. Arrangementet er
for alle.
10.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Vilde vidunderlige Dan-
mark i børnehøjde. Arr.: Naturama.
Arrangementet er for børn.
10.30 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Drop in - Højtlæsning. Arr.: Svend-
borg Bibliotek. Arrangementet er
for voksne.
11.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Hør historierne om de
eventyrlige fisk i "Hemmeligheder
i dybet". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
12.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Vaskebjørnene fodres -
Kom helt tæt på:). Arr.: Naturama.
Arrangementet er for alle.
14.00 Svendborg, Dronningemaen

30, 5700. Oplev "Invasive arter -
nye dyr". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
15.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Vilde vidunderlige Dan-
mark i børnehøjde. Arr.: Naturama.
Arrangementet er for børn.

TORSDAG D. 1. 
OKTOBER
13.00 Svendborg, Havnegade 3,
5700. Gå dig Glad - på 1 time. Arr.:
Gå dig Glad. Arrangementet er for
alle.
16.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Læseklub for børn og unge. Arr.:
Svendborg Bibliotek. Arrangemen-
tet er for børn.
20.00 Arne B, Vestergade 10A,
5700. The Tangofied Ensemble. Ar-
r.: Giant Steps. Arrangementet er
for alle.

FREDAG D. 2. 
OKTOBER
21.00 Harders, Møllergade 36A,
5700. JOYCE - dansk punk-pop. Ar-
r.: Spillestedet Harders. Arrange-
mentet er for alle.

LØRDAG D. 3. 
OKTOBER
10.00 Svendborg, Kongebakken
24, 5700. Genoplev din ungdoms
bål og lejrture. Arr.: Fyns Spejder-
& FDF Museum. Arrangementet er
for alle.
10.00 Rema 1000, Bregningevej
58, 5700. Er du klar til mere af-
faldssortering?. Arr.: Vand og Af-
fald. Arrangementet er for alle.
10.30 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Eventyr-lørdag på dansk og ame-
rikansk. Arr.: Svendborg Bibliotek.
Arrangementet er for børn.
20.00 Arne B, Vestergade 10A,
5700. Dobbeltkoncert m/ Joa-
niquet/Soniano/Tom og She Trio.

Arr.: Giant Steps. Arrangementet er
for alle.
20.00 Svinget, Svinget 1 st, 5700.
Poesibanko i Svinget. Arr.: Kultur-
fabrikken. Arrangementet er for
alle.
21.00 Harders, Møllergade 36A,
5700. Skammens Vogn. Arr.: Spille-
stedet Harders. Arrangementet er
for alle.

SØNDAG D. 4. 
OKTOBER
10.00 Svendborg, Frue Kirkestræ-
de 8, 5700. Gudstjeneste i Vor Frue
v/Gitte Meyer Jørgensen. Arr.: Vor
Frue kirke. Arrangementet er for
alle.
10.00 Vejstrup, Brudagervej 6,
5882. Gudstjeneste. Arr.: Vejstrup
Valgmenighed. Arrangementet er
for alle.
10.00 Svendborg, Gerritsgade 5,
5700. Gudstjeneste i Sct Nicolai
kirke ved Mette Jørgensen. Arr.: Sct
Nicolai kirke. Arrangementet er
for alle.

MANDAG D. 5. 
OKTOBER
13.00 Svendborg, Havnegade 3,
5700. Gå dig Glad - på 2 timer. Arr.:
Gå dig Glad. Arrangementet er for
alle.

TIRSDAG D. 6. 
OKTOBER
10.00 Svendborg, Havnegade 3,
5700. Gå dig Glad - på 2 timer. Arr.:
Gå dig Glad. Arrangementet er for
alle.
17.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Brætspilscafe. Arr.: Svendborg Bi-
bliotek. Arrangementet er for alle.
18.45 Vejstrup, Landevejen 26,
5882. Livestream: Rejsen ud i
rummet. Arr.: Vejstrup Forsam-
lingshus. Arrangementet er for al-

le.
19.00 Thurø, Bergmannsvej 25,
5700. Livestream fra Aarhus Uni-
versitet: Rejsen ud i rummet. Arr.:
Svendborg Bibliotek. Arrangemen-
tet er for voksne.

ONSDAG D. 7. 
OKTOBER
10.30 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Drop in - Højtlæsning. Arr.: Svend-
borg Bibliotek. Arrangementet er
for voksne.
17.00 Svendborg, Frue Kirke, 5700.
Bremer/McCoy (ekstra). Arr.: Spille-
stedet Harders. Arrangementet er
for alle.
17.00 Vejstrup, Brudagervej 6,
5882. Oktobersang. Arr.: Vejstrup
Valgmenighed. Arrangementet er
for alle.
20.00 Harders, Frue Kirke, 5700.
Bremer/McCoy (udsolgt). Arr.: Spil-
lestedet Harders. Arrangementet
er for alle.

TORSDAG D. 8 
OKTOBER
13.00 Svendborg, Havnegade 3,
5700. Gå dig Glad - på 1 time. Arr.:
Gå dig Glad. Arrangementet er for
alle.
19.00 Skallen, Møllergade 99,
5700. Farmor og de andre faldne
kvinder. Arr.: Danske Slægtsforske-
re Sydfyn. Arrangementet er for
alle.
20.00 Arne B, Vestergade 10A,
5700. Tobias Wiklund Quartet. Arr.:
Giant Steps. Arrangementet er for
alle.
20.00 Harders, Møllergade 36A,
5700. Jazz Jam - fri entre. Arr.:
Spillestedet Harders. Arrange-
mentet er for alle.

Tobias Wiklund tryller bløde 
toner frem på kornetten

Nanna Lørup Buch
nalbu@jfmedier.dk

Kornettisten Tobias Wiklund og 
hans kvartet kigger forbi Giant 
Steps torsdag 8. oktober klokken 
20 på Arne B. PR-foto

SVENDBORG: Jazztrompetisten
og -kornettisten Tobias Wik-
lund er svensker, men det er
i Danmark, han har slået sine
musikalske folder. Efter sin
uddannelse på Rytmisk Mu-
sikkonservatorium har han i
flere år været en fast bestand-
del af det københavnske jazz-
miljø. Han er almindeligvis
kendt som trompetist. Og det
er da også trompet han spil-
ler, når han blandt andet vi-
karierer i DR Big Band eller i
Stockholm Jazz Orchestra,
men spiller Wiklund i min-
dre grupper, for eksempel i
den norsk/danske trom-
meslager Snorre Kirks kvin-
tet, sammen med Kira Skov
eller i eget regi, er det fore-
trukne instrument den bløde
og varme kornet.

Torsdag 8. oktober klokken
20 besøger Tobias Wiklund
Giant Steps med sin egen
kvartet. Her får publikum ser-
veret musik fra debutpladen
"Where the Spirits Eat", hvor
kapelmesteren har blandet
kortene med egne komposi-
tioner, der består af både in-
tens minimalisme, smukke
ballader og udadvendt swin-
gende jazz, krydret med Song
of the Vipers samt Weather

Bird, begge udødeliggjort af
Armstrong - en af heltene.

- Tobias Wiklunds store
tekniske kunnen og flotte
klang er en nydelse og bliver
bestemt ikke ringere af sam-
spillet med hans tre eminen-
te og fortrolige musikere,
blandt andet Svendborg-bas-
sisten Lasse Mørck, som nu er
tilbage i Danmark efter flere
år i Mexico, skriver Giant
Steps i en pressemeddelelse.

Desuden medvirker Simon
Toldam og Daniel Fredriks-
son på henholdsvis klaver og
trommer.

Det energiske rockband Joyce 
gæster Harders

Diane Marguerita Roland
dimro@jfmedier.dk

Det energiske rockband Joyce 
skulle have spillet på sommeren 
aflyste festivaler. Nu er de på de-
res første store danmarksturné, 
og lægger vejen forbi Harders i 
Svendborg.

SVENDBORG: Der bliver lagt op
til en aften af de store, når det
fremadstormende band Joy-
ce gæster Harders.

Den igangværende dan-
marksturne, har sit afsæt i
succesfulde singleudgivelser
og rosende omtaler, fra
blandt andre GAFFA, Sound-
venue og Politiken, der gav fi-
re- og femstjernede anmel-
delser på Joyces mini-tour
tidligere på året.

Hvis du endnu ikke har op-
levet bandet live, så har du
måske hørt dem i radioen.
Singlen Djævlen var Ugens
Uundgåelige på P3, og er også
blevet spillet på P6 Beat. Des-
uden har de givet koncerter
på Stengade og Loppen i Kø-
benhavn, og skulle desuden
have givet koncert på diverse
festivaler denne sommer,
herunder blandt andre
Roskilde Festival og Smuk-
fest.

I en pressemeddelse skri-
ves der om bandet:

-På scenen er Joyce en
energiudladning uden lige,
hvilket også har været en cen-
tral del af bandets udvikling
og udtryk.

Du kan opleve Joyce på
Harders i Svendborg, Møller-
gade 36, fredag den 2. okto-
ber klokken 20. Dørene åb-
ner klokken 19, og billetter
sælges både i døren og i for-
salg.

Skal vi passe dine udendørs arealer?
Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!
· Totalservice
· Brolægning/ fliselægning
· Etablering af
græsplæner
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∙ Træfældning
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pælebor og meget meget mere f.eks. havefræser, stenrive,
pladevibrator, mosfjerner, flishugger

Salg af
∙ Granit skærver grå og sort
∙ 0,6 grus ∙ Vasket grus
∙ Støbemix ∙ Perlesten ∙ Muldjord
∙ Stenmel ∙ Strandsand ∙ Flis

Scan coden

og Se filmen.....

Alt i
beton!!!

Tlf: 40 27 59 53 - 64 82 19 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup
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• Delikatesseafdeling
• Vareudbringning
• Egen blomsterbinding
• Pakkeshops

et bredere sortiment også af for-
skellige varianter, - også i grønt 
afdelingen. Det er en dyd for os.

Spar har også mange service-
aktiviteter. Ud over tips og lotto 
kan man også både sende og 
hente pakker, og det er gennem 
Post Nord, GLS og DAO. Det er 
en industri i vækst, da hele net-
handelen er i voldsom stigning.

Vareudbringning  
og bus til butikken
Fra butikken leveres også varer 
ud til pensionister og institu-
tioner i området samt andre, der 
gerne vil have bragt varerne, - og 
det gør Spar i hele kommunen.

Hver onsdag har vi en taxabus, 
der kører rundt i området for at 
hente kunder til butikken for at 
handle. Det er en ordning vi har 
haft de sidste 20 år, og de der 
benytter den er meget glade for 
det, og det gælder også kunder, 
der måske er gangbesværet el-
ler lignende. På denne dag har 
vi udover vores eget personale 
også kundehjælpere til rådighed 
for dem som har brug den ekstra 
hånd på deres indkøb.

Spar´s flytning gav både 
øget omsætning og 
større medarbejderstab

Ullerslev har siden 1929 haft en 
veldrevet Købmand, og indtil for 
ca. ti måneder siden altid belig-
gende på Svendborgvej. Men 
de er nu rykket til nye lokaler i 
Ullerslev-Centret, hvor de har 
fået en god stor åben, lys og kun-
devenlig butik med en god vare-
placering – ikke mindst til glæde 
for butikkens mange kunder.

Spar i Ullerslev er en familiedre-

vet købmandsvirksomhed, der i 
dag drives af ægteparret Ingrid 
& Eggert Christiansen, som er 
tredje generation. Planerne om 
flytningen har de haft længe, - 
men det var først nu, at den rig-
tige lejlighed bød sig, og med god 
planlægning blev den gamle bu-
tik lukket en fredag aften og den 
nye åbnet lørdag morgen.

Vores tidligere placering var 
ikke tidsaktuel, den lå forkert i 
forhold til byudviklingen, siger 
Eggert Christiansen. Vi har haft 
området her i tankerne før, og da 
det så blev muligt, så slog vi til, 

- og det har vi ikke fortrudt. Det 
var i høj grad den rigtige beslut-
ning, - og vi har kunnet mærke 
fremgang med en pæn vækst i 
omsætningen. Vi har nu også en 
placering og tidssvarende butik, 
der afgjort kan køre et generati-
onsskifte, så den er til overtage.

Spar har øget medarbejdersta-
ben, så der nu er 18 ansatte, og 
der er kommet ekstra mandskab 
i delikatesse afdelingen, der 
har stor fremgang i det daglige. 
Her tilbydes kunderne alt fra 
håndmadder, smørrebrød, lune 
dagligretter, anretninger, på-
lægsfade og så har de mad ud af 
huset som f.eks. højreb med flø-
dekartofler.

Vi er ikke begrænset på et sorti-
ment, - men det kunderne gerne 
vil have og det delikatessen kan 
lave.

Blomsterafdelingen, som har 
fået en opblomstring, har to 
blomsterbindere, der sørger for 
dagens buket og hvad kunderne 
ellers kunne ønske sig samt na-
turligvis tidens blomster til en-
ten en gave eller til hjemmet.

I hele butikken har vi et relativt 
stort sortiment, som hele tiden 
bliver tilpasset kundernes be-
hov. Vi gør meget ud af at have 

FLYTNING MED POSITIV UDVIKLING

Spar – Ullerslev-Centret 30 – 5540 Ullerslev – Tlf.: 65 35 14 71
0722041@spar.dk – www.spar.dk/butik/spar-ullerslev

et bredere sortiment også af for-
skellige varianter, - også i grønt 
afdelingen. Det er en dyd for os.

Spar har også mange service-
aktiviteter. Ud over tips og lotto 
kan man også både sende og 
hente pakker, og det er gennem 
Post Nord, GLS og DAO. Det er 
en industri i vækst, da hele net-
handelen er i voldsom stigning.

Vareudbringning  
og bus til butikken
Fra butikken leveres også varer 
ud til pensionister og institu-
tioner i området samt andre, der 
gerne vil have bragt varerne, - og 
det gør Spar i hele kommunen.

Hver onsdag har vi en taxabus, 
der kører rundt i området for at 
hente kunder til butikken for at 
handle. Det er en ordning vi har 
haft de sidste 20 år, og de der 
benytter den er meget glade for 
det, og det gælder også kunder, 
der måske er gangbesværet el-
ler lignende. På denne dag har 
vi udover vores eget personale 
også kundehjælpere til rådighed 
for dem som har brug den ekstra 
hånd på deres indkøb.

Spar´s flytning gav både 
øget omsætning og 
større medarbejderstab

Ullerslev har siden 1929 haft en 
veldrevet Købmand, og indtil for 
ca. ti måneder siden altid belig-
gende på Svendborgvej. Men 
de er nu rykket til nye lokaler i 
Ullerslev-Centret, hvor de har 
fået en god stor åben, lys og kun-
devenlig butik med en god vare-
placering – ikke mindst til glæde 
for butikkens mange kunder.

Spar i Ullerslev er en familiedre-

vet købmandsvirksomhed, der i 
dag drives af ægteparret Ingrid 
& Eggert Christiansen, som er 
tredje generation. Planerne om 
flytningen har de haft længe, - 
men det var først nu, at den rig-
tige lejlighed bød sig, og med god 
planlægning blev den gamle bu-
tik lukket en fredag aften og den 
nye åbnet lørdag morgen.

Vores tidligere placering var 
ikke tidsaktuel, den lå forkert i 
forhold til byudviklingen, siger 
Eggert Christiansen. Vi har haft 
området her i tankerne før, og da 
det så blev muligt, så slog vi til, 

- og det har vi ikke fortrudt. Det 
var i høj grad den rigtige beslut-
ning, - og vi har kunnet mærke 
fremgang med en pæn vækst i 
omsætningen. Vi har nu også en 
placering og tidssvarende butik, 
der afgjort kan køre et generati-
onsskifte, så den er til overtage.

Spar har øget medarbejdersta-
ben, så der nu er 18 ansatte, og 
der er kommet ekstra mandskab 
i delikatesse afdelingen, der 
har stor fremgang i det daglige. 
Her tilbydes kunderne alt fra 
håndmadder, smørrebrød, lune 
dagligretter, anretninger, på-
lægsfade og så har de mad ud af 
huset som f.eks. højreb med flø-
dekartofler.

Vi er ikke begrænset på et sorti-
ment, - men det kunderne gerne 
vil have og det delikatessen kan 
lave.

Blomsterafdelingen, som har 
fået en opblomstring, har to 
blomsterbindere, der sørger for 
dagens buket og hvad kunderne 
ellers kunne ønske sig samt na-
turligvis tidens blomster til en-
ten en gave eller til hjemmet.

I hele butikken har vi et relativt 
stort sortiment, som hele tiden 
bliver tilpasset kundernes be-
hov. Vi gør meget ud af at have 

FLYTNING MED POSITIV UDVIKLING

Spar – Ullerslev-Centret 30 – 5540 Ullerslev – Tlf.: 65 35 14 71
0722041@spar.dk – www.spar.dk/butik/spar-ullerslev

SPAR Ullerselv - din lokale købmand

Det er et godt sted at handle og 
en god arbejdsplads. Siden Kir-
stine Petersen i 1898 var med 
til at etablere brugsforeningen i 
Ørbæk, har der, inklusiv nuvæ-
rende, kun været fire uddelere 
på 122 år.
Brugsforeningen har gennem-
gået en stor udvikling gennem 
årene og senest i 2017. Her fik 
butikken en større tidssvarende 
renoveringsudvidelse, herunder 
også en udvidelse af såvel slagter 
som delikatesseafdelingen. 
- Vi er stadig en selvstændig 
brugsforening, - så det er med-
lemmerne, der ejer SuperBrug-
sen Ørbæk, fortæller uddeler Ole 
Hansen. Vi har så lavet en fran-

122 år og super aktiv i det lokale
SuperBrugsen Ørbæk fortsætter den stigende gode udvikling

SuperBrugsen Ørbæk,  Hovedgaden 21, 5853 Ørbæk, Tlf.: 65 33 13 35  ·  06240@coop.dk 
www.superbrugsen.coop.dk/find-butik/superbrugsen-oerbaek/6240/ 

chise-kontrakt med Coop, hvor vi 
følger SuperBrugsens koncept. 
Det betyder også, at de penge der 
bliver tjent i butikken, - de bliver 
også brugt til moderniseringer, 
så butikken hele tiden er tidssva-
rende og fuldt moderne. 
Butikken er stærkt lokalt for-
ankret og har et bredt og velas-
sorteret udbud af varer. De lo-
kale støtter godt op, og butikken 
har oplevet en stor vækst, som 
kun har været stigende siden den 
seneste store renovering.
- Vi er meget lokale og stærkt for-
ankret i lokalsamfundet. Det be-
tyder også, at vi er meget aktive 
i lokalområdet med sponsorater 
til klubber og foreninger.  
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VIP Konferencebus
Transport til erhvervsformål såvel 
som til de mere sociale 
arrangementer.

Bussen er veludstyrede med faciliteter af 
højeste kvalitet, for at kunne give dig og dine 
gæster de mest eksklusive og professionel 
anvendelige omgivelser under transporten.

Konferencebussen er ideel i forbindelse med:

• Besigtigelsesture
• Lufthavnstransport
• Virksomhedsbesøg og rejser
• Studieture, konferencer og 

personalearrangementer

Få et godt tilbud

Persontransport & Rejsebureau

Nyborg-rejser.dk
Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – Tlf.: 65311369

”Angelbo smede- & maskinservice 
er en lokalt funderet virksomhed 
med aktiviteter i hele Danmark”, 
fortæller Emil Angelbo Rasmus-
sen. ”Entreprenør og skovbrug er 
vores største fokusområder, og i 
den travle hverdag betjener vi vo-
res kunder der, hvor de er. 
Firmaet råder over tre rullende 

service- og værkstedsbiler. De er 
udstyret med værktøj og materiel 
til service, eftersyn og reparation 
af maskiner, hydraulisk udstyr og 
anlæg i hele vores typemæssigt 
vidtspændende kundekreds. Vi 
rækker lige fra landbrugs- og en-
treprenørmaskiner over traktorer, 
kraner, grave- og skovningsmaski-

ner til aircondition og klimaanlæg
Når det gælder opgaveløsning, er 
der ikke to dage, der er ens. Vores 
dygtige og servicemindede medar-
bejdere trækker på en bred vifte af 
faglig viden og kompetencer.
Over hele linjen står Angelbo sme-
de- & maskinservice for god kunde-
rådgivning og høj leveringssikker-

hed. Der er fine fremtidsudsigter 
i branchen, og vi arbejder løbende 
på at udvikle nye, spændende til-
tag og initiativer til glæde for vo-
res kunder”, slutter Emil Angelbo 
Rasmussen.   

Angelbo smede- 
& maskinservice

Den dynamiske servicevirksomhed, der har til huse 
tæt på motorvejsnettet ved Nyborg, grundlagdes i 2016 
af indehaver Emil Angelbo Rasmussen og beskæftiger 
p.t. tre smede og mekanikere 

Nederbyvej 15, Aunslev  ·  5800 Nyborg 
Tlf.: 20 96 34 99  ·  info@angelboo.dk  ·  www.angelboo.dk
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På vej mod nyt kapitel I marineeventyr
Samson Marine Service i Nyborg er tæt på at åbne fysisk butik med marineudstyr.

Samson Marine Service - Lystbådevej 10, 5800 Nyborg. Tlf.: 60636898
www.samsonmarineservice.dk  ·  trp@samsonmarine-service.dk

Sejlere med kendskab til Nyborgfirmaet, Samson Marine Service, 
er ikke i tvivl om, hvad firmaet står for i dag: Servicering af inden-
bords- og udenbordsmotorer, stort udvalg af marineudstyr i populær 
webshop, kajakudlejning og løsning af selv de mest indviklede spe-
cialopgaver. 
Men snart kan firmaet føre endnu et kapitel til sin portefølje af tje-
nesteydelser.

- Det er korrekt. Vi er meget tæt på at åbne en fysisk butik, hvorfra vi 
vil sælge marineudstyr i alle afskygninger, fortæller indehaveren af 
virksomheden, Stefan Ravn. 
Han åbnede Samson Marine Service i juni måned i år og lige fra dag 
1 strømmede kunderne til.
- Ja, det var meget positivt at åbne. Vi har haft virkeligt travlt hen 
over sommeren. Og nu hvor ferien er slut for mange, gør vi klar til et 
stort rykind af sejlere, der skal have lavet servicetjek af deres mo-
torer. Dette inkluderer eksempelvis skift af olie, skift af oliefilter, 
frostsikring og impeller fortæller Stefan Ravn og tilføjer i samme 
åndedrag, at firmaet råder over en såkaldt ”diagnose tester”. 
- Evnen til at udføre diagnostik på lystbåde eller andre skibe kræver 
professionelle diagnostiske værktøjer til marinebrug, der er kompati-
ble med både indenbords- og påhængsmotorer. Og det er lige nøjagtigt 
sådan en tester vi har, fastslår Stefan Ravn. 
Han oplyser endvidere at klargøring og søsætning af både, mindre 
glasfiberopgaver, specialopgaver med fræsning, drejning og svejs-
ning også er nogle af de ydelser Samson Marine Service tilbyder.  
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”Angelbo smede- & maskinservice 
er en lokalt funderet virksomhed 
med aktiviteter i hele Danmark”, 
fortæller Emil Angelbo Rasmus-
sen. ”Entreprenør og skovbrug er 
vores største fokusområder, og i 
den travle hverdag betjener vi vo-
res kunder der, hvor de er. 
Firmaet råder over tre rullende 

service- og værkstedsbiler. De er 
udstyret med værktøj og materiel 
til service, eftersyn og reparation 
af maskiner, hydraulisk udstyr og 
anlæg i hele vores typemæssigt 
vidtspændende kundekreds. Vi 
rækker lige fra landbrugs- og en-
treprenørmaskiner over traktorer, 
kraner, grave- og skovningsmaski-

ner til aircondition og klimaanlæg
Når det gælder opgaveløsning, er 
der ikke to dage, der er ens. Vores 
dygtige og servicemindede medar-
bejdere trækker på en bred vifte af 
faglig viden og kompetencer.
Over hele linjen står Angelbo sme-
de- & maskinservice for god kunde-
rådgivning og høj leveringssikker-

hed. Der er fine fremtidsudsigter 
i branchen, og vi arbejder løbende 
på at udvikle nye, spændende til-
tag og initiativer til glæde for vo-
res kunder”, slutter Emil Angelbo 
Rasmussen.   

Angelbo smede- 
& maskinservice

Den dynamiske servicevirksomhed, der har til huse 
tæt på motorvejsnettet ved Nyborg, grundlagdes i 2016 
af indehaver Emil Angelbo Rasmussen og beskæftiger 
p.t. tre smede og mekanikere 

Nederbyvej 15, Aunslev  ·  5800 Nyborg 
Tlf.: 20 96 34 99  ·  info@angelboo.dk  ·  www.angelboo.dk

1-2_Angelbo_8-19p.indd   1 08/10/2019   11:05

Bjærgning til alt erhverv

Egelundsvej 3, Brangstrup  ·  5750 Ringe  ·  Telefon: 20 61 18 00  ·  assistancen@email.dk

Hos Au2assistancen, 
arbejder vi os frem til at 
kunne løse alle opgaver. 

Derfor har vi fået et nyt medlem, 
til besætningen af køretøjer 
(UNI-MAN)

Til fritrækning af større 
køretøjer, som traktor, lastbil 
og entreprenør/skov maskiner.

Hvis uheldet skulle opstå, 
står vi klar 24 timer i døgnet. 
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Professionel rådgivning og høj kundetilfredshed
Birks Entreprise udfører alle for entreprenørarbejde for private og erhverv

Faaborgvej 45, 5854 Gislev, Tlf.: 42 25 73 66, 
birksfaktura@gmail.com / www.birks-entreprise.dk 

Står man og skal have løst en min-
dre eller større opgave indenfor 
entreprenørområdet, så kan man 
roligt alliere sig med Birks Entre-
prise, der har mange års god og 
bred erfaring med alle former for 
entreprenørarbejde. 
Firmaet har også rigtig meget 
mandskabsudlejning, og er lige-
ledes meget med som underleve-
randør til forskellige projekter. De 
har blandt andet været med til at 
brække broen ned over motorvejen 
og i øjeblikket er de for Munch i 
gang med at grave op til letbanen.

- Vi dækker og løser opgaver over 
hele landet, og vi tilbyder alt in-
denfor entreprenørbranchen, si-
ger Tommy Birk Sørensen, der 

stiftede firmaet for godt 2 år si-
den, og som i dag har yderligere 
tre erfarne medarbejdere.

- Jeg havde haft tanken i nogle år 
om at starte selvstændig, og bygge 
noget op for mig selv. Så kom den 
passende mulighed, at nu skulle det 
være nu, fortæller Tommy Birk Sø-
rensen. Her gælder det om at skabe 
en god arbejdsplads, hvor medar-
bejderne også føler sig godt tilpas. 
Det er grundlæring, at tilfredse 
medarbejdere arbejder bedst.

En vigtig ting for Birks Entre-
prise er, at de aldrig kører fra en 
opgave før kunderne er tilfredse. 
De bliver på opgaven indtil den er 
løst tilfredsstillende.

Man er naturligvis altid velkom-
men til at kontakte firmaet for et 
uforpligtende tilbud.   

Service Manager ved Bjerne Jensen A/S

Bjerne Jensen A/S  ·  Hans Egedes Vej 10, DK-5210 Odense NV  ·  Tel. 66 11 28 02  ·  info@bjernejensen-as.dk

Jesper Sakko er tiltrådt som Ser-
vice Manager hos Installations-
firmaet Bjerne Jensen A/S. I sin 
nye stilling får han ansvaret for 
den fremtidige udvikling af ser-
viceafdelingen med hovedsage-
ligt relation til industrikunder 
og datacenter-branchen. 
Jesper Sakko kommer fra Coro-
matic A/S, hvor han var en af 
hjørnestenene i deres service-
afdeling som han drev i 28 år. 
Han har stor erfaring og teknisk 
viden indenfor serviceaftaler, 
UPS-anlæg, generator, kølean-
læg, ventilation, samt brand og 
alarmanlæg.
Med ansættelsen af Jesper øn-
sker Bjerne Jensen A/S at styrke 
samt udvikle relationer til sine 
servicekunder hvor kvalitet, 
kundepleje, kompetence samt 
teknikerens engagement er ken-
detegnet for Bjerne Jensen A/S.  

28



Stillads-montør med 
MEGA-succes
Efter kun 10 måneder med egen virk-
somhed har stillads-montør Kim Hvass 
udvidet sit firma og har i dag så travlt, at 
han ofte må sige nej til opgaver.

Skellerupvej 3, 5540 Ullerslev  ·  Tel: 29995802  ·  kim-hvass.dk  ·  kontakt@kim-hvass.dk

Ja, det har været et fantastisk 
år, hvor firmaet er vokset og jeg 
har fået nogle gode kunder. Så 
Corona-krisen har ikke været en 
krise for mig, siger han. Opsæt-
ning af stilladser er det primære 
arbejdsfelt hos Kim-Hvass.dk, 
men også byggepladsindretning 
fylder meget. 
Ja, vi gør simpelthen byggeplad-
serne klar til de professionelle 
håndværkere, således at de kan 
koncentrere sig om deres arbej-
de, siger Kim Hvass, der tilby-
der ydelser for såvel private som 
virksomheder på hele Fyn.  

I en tid, hvor Covid19 fylder i 
danskernes bevidsthed og nega-
tive bølger har ramt dansk øko-
nomi er det positivt, at der stadig 
findes igangsættere med succes. 
Og en sådan er netop 35-årige 
Kim Hvass, der den 1. oktober 
sidste år besluttede sig for at 
blive selvstændig. Sandheden 
er nemlig, at stilladsmontøren 
på det år, der er gået, har gjort 
sin virksomhed, Kim-Hvass.dk 
til en dundrende succes. Således 
har firmaet i dag otte ansatte og 
det er ikke usædvanligt, at Kim 
Hvass må sige nej til opgaver 
grundet travlhed. 

KIM-HVASS.DK

Gå ikke glip af den gode 
oplevelse

Vi byder på rejser, udflugter og events 
sammensat af unikke og kulturelle 
oplevelser. Vi rejser i Danmark og vore 
nærmeste nabolande - så det er bare at 
stige ombord.

Læs mere om vores aktuelle rejser og 
udflugter på vores hjemmeside: 
www.nyborg-rejser.dk

Står du som arrangør af arrangementer, 
rejser eller bustransport for en forening 
klub eller virksomhed, så tag en 
rejsesnak med os. Sammen finder vi en 
løsning for din gruppe. 

Persontransport & Rejsebureau

Nyborg-rejser.dk
Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – Tlf.: 65311369
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Industrivej 7 
5792 Årslev

Telefon: 25 31 01 55
E-mail: shc@hallerentreprise.dk 

I Haller Entreprise monterer vi betonelementer  
over hele landet. 
Blandt mange spændende projekter har vi monteret:

• - et rundt p-hus på Hannemanns Allé i Ørestaden
• - en udvidelse af Lactosan i Ringe
• - Campus Hillerød med butik og boliger
• - DTU Skylab i Kongens Lyngby
• - Butik og kontor på Ravnsøvej i Lisbjerg
• - Ebrofrost i Ørbæk

Har du også spændende projekter 
du skal have monteret,  
står vi til rådighed for 

en dialog og et godt tilbud.

Kontakt: 
Søren Haller Clausen

Tlf.: 25 31 01 55
 shc@hallerentreprise.dk 
www.hallerentreprise.dk

ELEMENTMONTAGE TILBYDES 
AF ERFARNE MONTØRER

Byggeri med omtanke   |   Specialist i elementmontage   |   Medlem af Dansk Byggeri   |   25 års erfaring

P-hus Hannemann

DTU, Skylab Ravnsøvej, Lisbjerg

Lactosan

Ebrofrost, Ørbæk

Campus Hillerød

1-1_Haller enterprise_10-19aindd.indd   11-1_Haller enterprise_10-19aindd.indd   1 06/10/2020   11:0506/10/2020   11:05
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Hos Kene Gulve & Gardiner kan du udforske nye og mo-
derne muligheder inden for gardinløsninger. Sidste nye er 
motoriserede gardiner der kan styres via din smartphone 
uanset hvor du befinder dig, eller via en fjernbetjening. 

Vi har allerede haft fornøjelsen af, at levere motoriserede 
løsninger til flere erhverv, som har opdaget funktionalite-
ten og som opfatter sig selv som trendsætter.  

Vores yderst kompetente medarbejdere står klar med en 
demonstration og faglig vejledning i vores Luxaflex shop. 

Luxaflex er så sikker på kvaliteten af deres danskproduce-
rede produkter, at de yder 5 års garanti. Tydeligere kan 
det næppe udtrykkes. 

Ring til (fra venstre) Arne, Dennis, Henrik eller Jens og du 
vil opdage, at de er der for din skyld. 

 

Hos Bilplejen.dk udfører 
vi professionel bilpleje af 
personbiler, veteranbiler, klas-
siske/vintage biler, sportsbiler, 
leasingbiler, luksusbiler og 
specialbiler. Vores kunder er 
hovedsaligt private, samlere, 
bilentusiaster og erhverv. Vi er 
et frit værksted, og løser også 
specialopgaver for mange 
bilforhandlere samt forsik-
ringsskader.
Vores speciale er tør/vådslib-
ning af hele biler, restaurering 
af originallakker high-end 
polering samt langtidsbeskyt-
telse af lakken med keramisk 
coating.
Vi tilbyder alle behandlinger 
inden for kvalitetsbilpleje,  
-herunder bl.a. polering, klar-
gøring, indvendig og udvendig 
rengøring, lakforsegling og 
langtidsbeskyttelse med kera-

misk coating, vi er det førende 
godkendte og autoriserede 
værksted på Fyn med Opticoat 
samt Ceramic Pro coatinger. 
Vi har coatinger med livstids-
garanti.
Så lige meget om din bil er en 
Tesla, familiebil eller sports-
vogn, så kan du sikre den 
optimal pleje og beskyttelse 
hos os. Du finder vores værk-
sted på Rugårdsvej 259, 5210 
Odense NV.
Vi har mange kunder fra hele 
landet og udlandet, men ser-
vicerer selvfølgelig også vores 
lokale Fyn

Kig ud og få et uforpligtende 
tilbud og en god snak om mu-
ligheder lige netop for din bil, 
der er altid kaffe på kanden, 
kontakt os på telefon 4014 
4100 eller info@bilplejen.dk.

Rugårdsvej 259- 5210 Odense NV
Tlf.: 40144100  /  www.bilplejen.dk  /  info@bilplejen.dk
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LUNDSGAARDS AUTO      
Rudmevej 25  ·  5750 Ringe

Tlf.: 40273991  ·  www.lundsgaardsauto.dk
lundsgaardsauto@outlook.dk

Hyggestemning med
hjerte og fornuft

Miljøvenlige hybridpejse 
til alle hjem

Dalvænget 10B  ·  5610 Assens  ·   63 71 51 00
www.livingflames.dk  ·  info@livingflames.dk

Living Flames A/S

Går du med overvejelser om ud-
skiftning eller nyindkøb af f.eks. 

Persienner 

Rullegardiner 

Lamelgardiner 

Afpassede tæpper 

Insektnet 

Væg-til-væg tæpper 

Linoleum 

Vinyl 

Laminatgulve 

Trægulve 
 

Står vores fagligt kompetente personale til din rådighed. 

Vi kommer naturligvis gerne hjem til dig og drøfter muligheder.  

Og det skal du selvfølgelig ikke betale for. 

Vores flotte og inspirerende butikker  kan også være et godt afsæt for 
din inspiration, og så kan du nyde en kop frisk kaffe samtidig. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 
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Da Eske Manfeldt-Kongstad i 2019 
fik chancen for at bytte et stille-
siddende erhverv som IT-mand ud 
med et langt mere fysisk job som 
altmuligmand slog han prompte 
til. Lysten til at bruge sine hæn-
der og krop i det daglige arbejde 
var blevet så stort, at valget ikke 
var svært. Målt var at etablere en 
lille virksomhed, hvor han kunne 
tjene til føden. 
- Men det viste sig efterspørgslen 
var så stor, at jeg slet ikke kunne 
følge med. Der var simpelthen 
ikke hænder nok i virksomheden. 
Det er der til gengæld nu, hvor jeg 
har ansat medarbejder nummer 
fire, siger Eske Manfeldt-Kongs-
tad, for hvem en arbejdsuge på 70 
timer ikke er unormal.
-Det, der driver værket i dag, er 
tilfredsheden ved at levere et or-
dentligt udført og færdigt styk-
ke arbejde til en glad kunde. Om 
det er havearbejde, opsætning af 
møbler, anlægning af fliser eller 
noget helt andet, giver det mig 
en stor glæde at hjælpe kunder 
med projekter, som de ikke selv 
har tiden eller kompetencerne 
til., fortæller Eske Manfeldt-
Kongstad, der samtidig gør op-
mærksom på, at kodeordene i 

Forrygende succes for Askebæk ApS

Eske Manfeldt-Kongstad ville bare starte en lille enkeltmandsvirkomhed, 
hvor han kunne tjene til føden – men han ramte et hul i markedet og nu 
står han overfor at skulle ansætte medarbejder nummer fire.

Askebæk 11, 5874 Hesselager  ·  Telefon: 44 22 99 10
www.askebaek.dk  ·  Eske@askebaek.dkAskebæk ApS

Askebæk ApS er pålidelighed, 
ansvarlighed og tillid.
Eske Manfeldt-Kongstad udfø-
rer opgaver for såvel private som 
virksomheder.
-For private kunder udfører vi 
alle små og mellemstore opgaver 

inden for hus og have, som ikke 
kræver faglærte håndværkere. 
Hvad angår arbejde for virksom-
heder sørger vi eksempelvis for 
at håndværkervirkomhedernes 
fagfolk kan bruge deres tid mest 
effektivt.   Vi gør byggepladserne 

klar til håndværkerne, hjælper 
med diverse, opgaver mens projek-
terne er igangværende og rydder 
op på pladsen, når opgaven er fær-
diggjort, oplyser Eske Manfeldt-
Kongstad.  
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Havneingeniør klar med nyt firma
Per Aaskov, der har specialiseret sig i alt med vand og bølger, 
er manden bag Ingeniørfirmaet Aaskov ApS.

Ingeniørfirmaet Aaskov Aps
Børges Alle 3, 5700 Svendborg  ·  Telefon: 3087 8730
per@aaskoving.dk

Aaskov, der tidligere har arbej-
det 14 år i firmaet, M.S. Rosbæk 
ApS.

--Indehaveren af dette firma går 
på pension nu, men jeg har sikret 
mig, at han stadig vil være til-
knyttet min virksomhed. På den 
måde sikrer vi, at knap 50 års er-
faring indenfor denne niche ikke 
går til spilde, siger Per Aaskov. 
Han er ikke i tvivl om, hvorfor 
han op igennem årene har skaf-

fet sig en solid og trofast kunde-
kreds. -Jeg er et lille firma, så 
kunden ved altid hvem de arbej-
der med. Desuden ligger jeg alle 
kræfterne i opgaverne, og er me-
get omhyggelig med at finde den 
rette løsning / den rette ide, som 
tilgodeser de fremlagte budget-
ter fra bygherren. Det er nemlig 
ikke altid standardløsningen 
der er mest fordelagtig, under-
streger Per Aaskov. Generelt 
varetager Per Aaskov også andet 

Er man på udkig efter en inge-
niør, der har erfaring indenfor 
havnebygning, kystbeskyttelse, 
højvandssikring, færgelejer, af-
vanding og geoteknik, så er nav-
net Per Aaskov svært at komme 
udenom.

--Ja, jeg tilbyder tilstandsvur-
dering, rådgivning, skitsefor-
slag, projektering, udbudsfor-
retning og fagtilsyn indenfor de 
overnævnte områder, siger Per 

anlægs- og afvandingsarbejde. 
Ligeledes kan han også være 
behjælpelig med statisk doku-
mentation til mindre bygninger 
mv.  

Bygma Ringe
Østre Ringvej 37
5750 Ringe

Kontakt
Telefon 88 32 30 35
ringe@bygma.dk

Åbningstider
Mandag - fredag 6.30 - 17.00
Lørdag 9.00 - 13.00
Søndag Lukket

Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt 
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og 

tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.

Det er derfor, vi siger:  

Vi leverer 
fra dag til dag, 
hvor, hvornår 

og hvordan det 
passer dig



Tlf. 62 21 44 88  ·  E-mail: fomo@fomo.dk  ·  Odensevej 8A  ·  5700 Svendborg

FOMO Erhverv - det handler 
om dig og din virksomhed 

Erhvervs-
assurandør 
Søren Rahbek 
Mobil 40 60 08 38

Erhvervs-
assurandør 
Marianne Skøtt 
Mobil 40 60 08 44

2020 har indtil nu været et forandringernes år.
Når meget omkring din virksomhed og dine rutiner 
forandres, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på,
at dine erhvervsforsikringerne dækker præcis det, 
du regner med. 
Kontakt os. Så får du en professionel gennemgang  
af din virksomheds forsikringsbehov.

Havneingeniør klar med nyt firma
Per Aaskov, der har specialiseret sig i alt med vand og bølger, 
er manden bag Ingeniørfirmaet Aaskov ApS.

Ingeniørfirmaet Aaskov Aps
Børges Alle 3, 5700 Svendborg  ·  Telefon: 3087 8730
per@aaskoving.dk

Aaskov, der tidligere har arbej-
det 14 år i firmaet, M.S. Rosbæk 
ApS.

--Indehaveren af dette firma går 
på pension nu, men jeg har sikret 
mig, at han stadig vil være til-
knyttet min virksomhed. På den 
måde sikrer vi, at knap 50 års er-
faring indenfor denne niche ikke 
går til spilde, siger Per Aaskov. 
Han er ikke i tvivl om, hvorfor 
han op igennem årene har skaf-

fet sig en solid og trofast kunde-
kreds. -Jeg er et lille firma, så 
kunden ved altid hvem de arbej-
der med. Desuden ligger jeg alle 
kræfterne i opgaverne, og er me-
get omhyggelig med at finde den 
rette løsning / den rette ide, som 
tilgodeser de fremlagte budget-
ter fra bygherren. Det er nemlig 
ikke altid standardløsningen 
der er mest fordelagtig, under-
streger Per Aaskov. Generelt 
varetager Per Aaskov også andet 

Er man på udkig efter en inge-
niør, der har erfaring indenfor 
havnebygning, kystbeskyttelse, 
højvandssikring, færgelejer, af-
vanding og geoteknik, så er nav-
net Per Aaskov svært at komme 
udenom.

--Ja, jeg tilbyder tilstandsvur-
dering, rådgivning, skitsefor-
slag, projektering, udbudsfor-
retning og fagtilsyn indenfor de 
overnævnte områder, siger Per 

anlægs- og afvandingsarbejde. 
Ligeledes kan han også være 
behjælpelig med statisk doku-
mentation til mindre bygninger 
mv.  
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www.vans.mercedes-benz.dk og facebook.com/Mercedes.Varebiler

Ordentligt kram for pengene. 
ServiceLeasing fra 1.695 kr./md.
Mercedes Sprinter er klasselederen. Rummelig, behagelig og først og fremmest bygget til at holde. Hvis du foretrækker at arbejde med ordentligt kram, så er 
det Sprinter, du skal køre. 
Nu kan du få Sprinter 211 for kun 1.695 kr. i månedlig ydelse, inkl. service og vedligeholdelse med stjerneudstyr som 9-trins automatgear, tyverialarm, 
semiautomatisk A/C, aktiv bremseassistent, fartpilot, regnsensor, multifunktionsrat, DAB-radio med Bluetooth og meget mere. Og med en førstegangsydelse 
på kun 35.000 kr. 

ServiceLeasing: Mercedes-Benz Sprinter 211 A1 (lavt tag). Energiklasse E. Forbrug ved blandet kørsel fra 11,2 km/l*, CO2-emission fra 233 g/km. Grøn ejerafgift 4.470 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. 
service og vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 1.695 kr./md. over 48 måneder, kmforbrug 60.000 km og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. 
Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Begrænset kampagneperiode, registrering inden 31.12.2020. Prisen er vejl. og inkl. levering. 
Bilen er vist er med højt tag samt ekstraudstyr. *WLTP.

E

ServiceLeasing (Erhverv)
Mercedes Sprinter 211 A1 (lavt tag)
Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

 1.695 kr./md.

Krumtappen 20, 5260 Odense
pchristensen.dk - 70 202 203


