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Odense Låseservice A/S
- din nøgle
til større sikkerhed

Mekanisk nøgle
med berøringsfri
teknologi

KVALITETSBEVIDSTHED
Altid opdateret med den sidste nye viden indenfor me-
kanisk og elektronisk sikring. Vi er med i et internationalt
netværk, der medvirker til fortsat udvikling og høj kvalitet.

TROVÆRDIGHED
Vi søger altid de bedste løsninger og gennemtester alle
produkter.

SIKKERHED
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerheds-
løsning, der tilgodeser dit behov.

LEVERING TIL TIDEN
En aftale er en aftale, og aftalt levering er vigtigt for os -
og ikke mindst for dig som kunde. Vores døgnvagt sikrer
dig tryghed i akutte situationer.

Vindegade 31-33
5000 Odense C
Tel.: 6612 6815
E-mail: odense@laas.dk
www.laas.dk

DUO-PRO nøglesystem
EVVA’s patenterede 6-stift
combisystem til sikring i for-
skellige sikkerhedsniveauer,
DUO i SKAFOR blå klasse og
DUO-PRO i SKAFOR
rød klasse.

Steffen,
2. generation
Salg, telefon,
ekspedition

Birthe, 2. generation
Logistik, telefon, indkøb

Thomas, 3. generation
Salg, service, teknikker

Martin, 3. generation
Salg, projekter, indkøb

Vi dækker
hele fyn
- 16 ansatte - 9 servicevogne
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Berøringsfri kort
Den berøringsfri teknologi er
den mest populære teknologi.
Kort eller brik skal bare i nær-
heden af læseren for at blive
læst. Dette er den ideelle tek-
niske løsning til områder med
meget trafik og behov for over-
vågning, såsom hospitaler, be-
skyttede boliger, parkerings-
pladser, boligforeninger etc. Din SALTO og EVVA leverandør

- 21 ansatte - 9 servicevogne

Odense låseservice 
 Side 6

KP Maskinfabrik 
 Side 14

Vintønden 
 Side 35

APJ Paint 
 Side 24

Elbert A/S 
 Side 17

Jens Sandberg 
 Side 18

På Engros-Lagret har vi alt indenfor:

Sikkerhedsudstyr · Sikkerhedsfodtøj · Arbejds- & profiltøj
Håndhygiejne · Papirvarer 
Rengøringmidler · Koste/børster

Rugårdsvej 492 · 5210 Odense NV
Tlf. 65 94 21 08 · 40 83 21 08
www.engros-lageret.dk

Laserinstrumenter, Lasermodtagere,  
maskinstyring mv.

Vi har serviceværksted med over 20 års erfaring 
og reparerer stort set alle typer lasere.

Tlf. 6597 8616 . Mobil 40 26 99 71
www.laserteknik.dk · as@laserteknik.dk

Nyborg: Siøvej 3 · Tlf. 65 31 17 78
Ringe: Industrivej 1 · Tlf. 62 66 17 70
Faaborg: Bygmestervej 4 · Tlf. 62 61 78 70

Åbningstider: Man-tor 06.30-16.30 Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt



Julefest i særklasse
Få en julefest i særklasse. Klassisk og økologisk inspireret 
julebuffet af de bedste råvarer, kreeret fra bunden med kærlig 
hånd. Så bliver jul ikke bedre.

Julebuffet’en omfatter:

Hertil fri servering af øl, vand og husets hvid- og rødvine fra 18.30-21.30.

Pris pr. couv. kr. 495,- 
(Mulighed for eget lokale)

Julefest med musik og dans
Fredag den 9. december udvider vi med musik og dans til kl. 02.00.

Pris pr. couv. kr. 595,-

Marinerede sild – karrysalat
Hjemmekrydret sild – kapers og løg
Cremet porresild – porrer og rødløg
Fisk og skaldyr fra egen røgeovn  
– grov sennepsdressing
Gravet hjortefilét  
– cremet peberrod og tranebær
Æg  – rejer og hj. lavet mayonnaise
Grønkålssalat – æbler og rødløg
Julet fetasalat
Pandestegt fiskefilét  
– hjemmelavet grov remoulade

Bagt torsk – spinat og hummersauce
Leverpostej fra Hanegal 
– svampe og økologisk bacon
Kryddermedister  
– fynsk grønlangkål
Andesteg – svesker og pigeon æbler
Ribbensteg fra Grambogård 
– hjemmelavet rødkål
Udvalg af husets oste 
– dadler, figner og nødder
Ris à la mande – kirsebærsauce
Mokka – godter, knas og sødt

Julearrangement
 med start kl. 18.30,
 afholdes i perioden 

fra 4. nov. til 18. dec. 

Bemærk, fredag den 9. dec.
med levende musik og dans.

Book plads nu på 
telefon 65 94 13 13.

Rugårdsvej 590
5210 Odense NV

Telefon: 65 94 13 13
www.ledernes-konferencecenter.dk

Alle priser er inkl. moms .
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Direct Express – en verdenspremiere i odense
værksted. Hermed ønsker vi 
i højere grad end tidligere at 
markere os på markedet som 
en attraktiv mulighed – også 
for de af vores kunder, der 
har en lidt ældre VW.” 

Glem alt om  
tidsbestilling 

Et af de helt centrale ker-
nepunkter i Direct Express 
konceptet er, at kunden kan 
glemme alt om tidsbestilling 
og blot køre bilen på værk-
sted, når det passer i hans 
eller hendes tidsplan. 

Attraktive priser,  
hurtig ekspedition og 
originale reservedele

Med attraktive reparations 
og servicepriser, hurtig eks-
pedition og brug af originale 
reservedele appellerer Direct 
Express konceptet til såvel 
privat- som erhvervskunder. 

Kør ind fra gaden  
og spar penge

Man kører direkte ind fra ga-
den og får sin bil repareret 
eller serviceret i akutsitua-
tionen. For mange privatkun-
der betyder det en mærkbar 
lettelse i en hverdag, hvor 
familiebilens værkstedsbesøg 
ellers skal planlægges lang 
tid i forvejen. Også i virk-
somhedsregi er der store for-
dele at hente. Først og frem-
mest sparer man både tid og 
penge, idet man som Direct 
Express kunde slipper for at 
have sin vognpark stående på 
stand by, mens den venter på 
at komme på værksted.

Visuel kontakt

”En vigtig del af Direct Ex-
press konceptet er, at vores 
kunder visuelt har mulighed 
for at følge hele reparations 
eller serviceprocessens for-
løb”, beretter Michael Esper-
sen. ”Støder vores mekani-

Med det nye kæde-
baserede værksteds-
koncept fra VW kun-
ne sMc-Biler odense 
den 21. september 
2011 slå dørene op 
for en verdenspremi-
ere, idet konceptet 
her for første gang 
nogensinde blev 
introduceret for VW’s 
erhvervskunder 

”VW’s populære Direct Ex-
press koncept har i nogen tid 
været på banen som repa-
rations og servicemulighed 
for personbiler i Tyskland, 
Sverige og Grækenland”, 
fortæller eftermarkedschef 
Michael Espersen. ”Her hos 
SMC-Biler Odense er det 
imidlertid første gang, kon-
ceptet også omfatter varebi-
ler, og denne pionerstatus er 
vi glade for og stolte over. Ved 
indvielsen den 21. september 
var vi værter for en række af 
VW’s tyske topchefer – heri-
blandt eftermarkedschef for 

varevogne Stefan Neubacher 
og chefen for eftermarkedet 
Frank Hentisch. Åbningen af 
vores Direct Express værk-
sted markerer starten på et 
pilotprojekt, som har stor be-
vågenhed i koncernen.”

Attraktiv  
værkstedsløsning for 
VW’er over 5 år

”Direct Express konceptet er 
målrettet Volkswagen-mo-
deller på over fem år og har 
stort potentiale her i landet. 
Omkring 335.000 danskere 
kører VW, og cirka 80% af 
disse køretøjer er fem år eller 
mere. Her og nu anslås det, 
at cirka halvdelen repareres 
og serviceres på uautorisere-
de værksteder, mens andelen 
kommer op på tre fjerdedele, 
når vi taler om endnu ældre 
biler. 

Med Direct Express koncep-
tet er det første gang SMC-
Biler Odense fokuserer di-
rekte på prisparameteret i 
forhold til reparation og ser-
vice. Via Direct Express kan 
vi tilbyde vores kunder en 
fast lav pakkepris på speci-
fikke reparationer og service-
ydelser, der gennemsnitligt 
ligger omkring 25-40% under 
den gængse pris på et VW-

Middelfartvej 50    ·     5200 odense V     ·     Tlf. 63 11 85 00     ·     odense@smc-biler.dk     ·     www.smc-biler-odense.dk

Eftermarkedschef  
Michael Espersen
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kere under arbejdet på et nyt 
og uventet problem, har kun-
den mulighed for hurtigt at 
beslutte sig for, om det skal 
klares her og nu.”   

Hurtigt tilbage på vejene

”Foreløbig er 4 ud af SMC-
Biler Odenses i alt 30 meka-
nikere fast tilknyttet Direct 
Express. Når de ikke løser 
opgaver i dette regi, vare-

tager de udelukkende funk-
tioner på værkstedet, som de 
uden problemer kan afbryde 
og returnere til efter at have 
løst Direct Express opgaver-
ne. 

Direct Express værkstedet er 
først og fremmest gearet til 
at varetage enkle reparatio-
ner – heriblandt udskiftning 
af bremser, støddæmpere og 
udstødninger. Senest 20 mi-
nutter efter kunden har tjek-
ket sin bil ind på værkstedet, 
påbegyndes reparation eller 
service. De enkelte opgaver i 
reparations eller servicepro-
cessen løses ad hoc. Det be-
tyder, at bilen hurtigt kom-
mer tilbage på vejene, da den 
ikke skal vente på at komme 
til ved værkstedets specialin-
stallationer undervejs. ” 

Gratis vejhjælp

”I forbindelse med service 
kan man i perioden mellem 
serviceeftersynene benytte 
sig af VW’s mobilitetsservice, 
som er en gratis vejhjælp for 
loyale VW kunder. Kunden 
ringer til VW mobilitets 
service, hvis bilen for 
eksempel har motorstop 
eller er punkteret. Så 
sørger vi for, at proble-
met bliver løst”, slut-
ter Michael Espersen. 
”Alle interesserede er 
velkomne til at kon-
takte os og høre mere 
om de mange spæn-
dende muligheder i 
VW og SMC-Biler 
Odenses nye værk-
stedskoncept Direct 
Express.”

Direct Express – en verdenspremiere i odense

Middelfartvej 50    ·     5200 odense V     ·     Tlf. 63 11 85 00     ·     odense@smc-biler.dk     ·     www.smc-biler-odense.dk
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Odense Låseservice A/S
- din nøgle
til større sikkerhed

Mekanisk nøgle
med berøringsfri
teknologi

KVALITETSBEVIDSTHED
Altid opdateret med den sidste nye viden indenfor me-
kanisk og elektronisk sikring. Vi er med i et internationalt
netværk, der medvirker til fortsat udvikling og høj kvalitet.

TROVÆRDIGHED
Vi søger altid de bedste løsninger og gennemtester alle
produkter.

SIKKERHED
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerheds-
løsning, der tilgodeser dit behov.

LEVERING TIL TIDEN
En aftale er en aftale, og aftalt levering er vigtigt for os -
og ikke mindst for dig som kunde. Vores døgnvagt sikrer
dig tryghed i akutte situationer.

Vindegade 31-33
5000 Odense C
Tel.: 6612 6815
E-mail: odense@laas.dk
www.laas.dk

DUO-PRO nøglesystem
EVVA’s patenterede 6-stift
combisystem til sikring i for-
skellige sikkerhedsniveauer,
DUO i SKAFOR blå klasse og
DUO-PRO i SKAFOR
rød klasse.

Steffen,
2. generation
Salg, telefon,
ekspedition

Birthe, 2. generation
Logistik, telefon, indkøb

Thomas, 3. generation
Salg, service, teknikker

Martin, 3. generation
Salg, projekter, indkøb

Vi dækker
hele fyn
- 16 ansatte - 9 servicevogne
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Berøringsfri kort
Den berøringsfri teknologi er
den mest populære teknologi.
Kort eller brik skal bare i nær-
heden af læseren for at blive
læst. Dette er den ideelle tek-
niske løsning til områder med
meget trafik og behov for over-
vågning, såsom hospitaler, be-
skyttede boliger, parkerings-
pladser, boligforeninger etc. Din SALTO og EVVA leverandør

- 21 ansatte - 9 servicevogne

Roersvej 37
5000 Odense C 
Telefon 6612 6815
E-mail: odense@laas.dk
www.laas.dk
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Kokken & co
– firmafrokost med stor  
variation og høj kvalitet

5) Det nordiske køkken
– Med inspiration fra vores 
naboer
Det nordiske køkken er inspi-
reret af vores nabolande. Det 
bedste her fra er sat sammen 
med vores egne lækre danske 
retter. Oplev retter som norsk 
røget laks, torskerognssalat, 
bøf lindstrøm og vikingekøller.    

6) Det grænseløse køkken
– Overraskelser og fornyelser
Det grænseløse køkken sen-
der smagsløgene hele verden 
rundt med retter som for ek-
sempel bombay kylling, tortel-
lini Bologna, chilensk timian-
lam, men også med den helt 
almindelige danske hakkebøf.

*Gælder dog ikke 
”Byg selv smørrebrød”

Overordnet indeholder alle køk-
kenlinjer* følgende: 
•	 1	varm	ret	med	tilbehør
•	 3	slags	kvalitetspålæg	
 med tilbehør
•	 Salatbar	med	3-5	slags	
 toppings 
•	 2	slags	friskbagt	rugbrød	
•	 1	andet	brød	
•	 Smør	og	hjemmelavet	
 dressing

Der er dog stor forskel på, hvil-
ke retter du finder i de forskel-
lige køkkener. Læs eksempler 
på, hvad de tilbyder herunder:

1) Let og lækker 
– Mæt på den lette måde
Lette og lækre retter beståen-
de af friskt slagterpålæg som 
f.eks. roastbeef, kalkunbryst 
og hamburgerryg men også 
delikate retter som varmrøget 
laks og grillet oksefilet. 

2) Middelhavskøkkenet 
– Et tvist af eksotisk livsstil
Inspireret af landende om-
kring Middelhavet, så her 
møder du retter som græske 
frikadeller og rejer på bund af 
hvedekerner med pesto. 

3) Mormor i køkkenet  
– Originalt og traditionelt
Retterne bringer minderne 
tilbage til din mormors kød-
gryder med de traditionelle 
hjemmelavede retter som hak-
kebøf med bløde løg, krebinet 
og brændende kærlighed. 

4) Byg selv 
smørrebrød & sandwich 
– Det kolde køkken
Byg og smør selv dit favorit 
smørrebrød eller din yndlings-
sandwich. Du får et væld af 
lækre pålægsretter, friskbagt 
brød, sandwichs og boller. 

Rolundvej 19 . 5260 odense s . Telefon 29 40 47 43/63 10 71 19 . www.kokkenogco.dk . kundeservice@kokkenogco.dk 
 

Kokken & co lægger stor vægt 
på kvalitet og variation. I deres 
koncept ”6 køkkener i køkkenet” 
får du alverdens valgmuligheder. 
samtidig er du altid velkommen 
til at skifte fra et køkken til et 
andet, så variationen hele tiden 
er optimal. 

Vælg dit foretrukne 
verdenshjørne. 

Ring og bestil 

priser fra kun

38,-
pr. person 

– min. 15 kuverter
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Gulve og Gardiner til erhverv og private

Blangstedgårdsvej 3 · 5220 Odense SØ · 6615 9935 · www.okgulve.dk
Åbningstider : Man-torsdag: 10-17.30 · Fredag : 10-18 · Lørdag : 10-14

Uanset dit ønske og behov, har vi den helt rigtige og professionelle løsning
til din bolig og dit erhverv. Vi har det største udbud af de mest moderne designs,

i de skønneste og mest slidstærke materialer der �ndes.

2.000 m² Udstilling Klinker og vinylgulve Ægte tæpper Gardiner - egen systue

NYBORG VEJ

ODENSE

MUNKERISVEJ
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MOTION

XL

ROSENGÅRD
CENTER

Gulve, tæpper, gardiner og markiser
til erhverv og private

skal du fra A til B…

de pletter, der kommer på sæder 
og tæpper. Bilplejeafdelingen 
har meget fordelagtige tilbud til 
travle bilister.
Odense Biludlejning sælger 
også kvalitetsdæk og fælge via 
www.daektryg.dk. 
Kom ind og få et komplet hjul-
skift fra sommer- til vinterdæk 
for kun 250 kr.

…så lej en bil billigt. 
one2move Biludlejning 
i odense står køreklar 
med person- og kasse-
vogne samt flyttebiler 
og minibusser til rene 
nettopriser.

Hvorfor ikke spare penge til no-
get sjovere, når du skal leje en 
personbil, stationcar eller mini-
bus til arbejdsopgaver eller fri-
weekender – eller en varevogn 

eller flyttebil med lift til større 
udfordringer?

299/1499 kr. pr. dag/uge

One2move biludlejning leverer 
hurtig og kompetent hjælp, så 
du overraskende billigt kører 
afsted til priser fra kun 299 kr. 
pr. dag og 1499 kr. pr. uge. 
Bag one2move i Odense står 
Odense Biludlejning ApS, der 
åbnede 1. marts 2010 og i dag 
har mere end 20 udlejningsbiler.

Bilpleje, dæk og fælge

- I foråret 2011 åbnede vi også 

vores afdeling for bilpleje. Den 
tilbyder ind- og udvendig rengø-
ring og pleje af biler, herunder 
håndpolering, fortæller Glenn 
Due, indehaver af Odense Bil-
udlejning.

Er du klar til vinter?

Vinteren nærmer sig, og det 
betyder, at bilens modstands-
dygtighed overfor udefra kom-
mende påvirkninger som sne, 
salt og grus udfordres.
En grundig lakrens, polering og 
lakforsegling beskytter bilens 
lak mod vejsalt, sol og nedfald.
Det er lige så vigtigt at be-
handle bilens lak, som det er at 
undervognsbehandle bilen, hvis 
den skal holde i mange år.
En ren lak er også lettere at 
holde ren.
En grundig indvendig rengø-
ring med rensning af sæder, 
tæpper, vinyl og plast får bilen 
til at fremstå som ny igen. Den 
bliver meget lettere at holde 
ren, og man undgår mange af 

one2move Biludlejning · Nyborgvej 144 · 5000 odense c · Tlf. 24 61 62 61 · info@odensebiludlejning.dk · www.odensebiludlejning.dk



 9

vestjysk BANK odense
Pr. 1. juli tiltrådte Hen-
rik Lorentzen stillin-
gen som ny afdelings-
direktør i odense sV. 
Henrik Lorentzen har i 
kraft af sin bredspek-
trede baggrund inden-
for bolig- og finanssek-
torerne stor indsigt i 
det fynske økonomi- 
og boligmarked   

”Før jeg tiltrådte stillingen 
som afdelingsdirektør i vest-
jysk BANK, var jeg privatkun-
dechef i Spar Nords Odense 
afdeling, og derudover har 
jeg mangeårig erfaring som 
ejendomsmægler på Fyn”, 
fortæller Henrik Lorentzen. 

”Da boligen er det primære 
omdrejningspunkt i de fleste 
menneskers økonomi, er det 
et godt udgangspunkt for mit 
arbejde, at min hjemmebane 
ligger indenfor dette speciale. 
Kort sagt er jeg godt rustet 
med hensyn til at rådgive kun-
derne om deres helt aktuelle 
muligheder på et marked, der 
hele tiden er under påvirkning 
af skiftende konjunkturud-
sving.”

Få din bankrådgiver 
på besøg 

”vestjysk BANK er et lokalt 
pengeinstitut, der i det daglige 
lægger vægt på begreber som 
god kundeservice, nærhed og 
tilgængelighed. Vores kunder 
kan ringe direkte til deres råd-
givere i banken, og dermed er 
de sikret personlig betjening 
under afslappede og uhøjtide-
lige former. Et andet særken-
de for vestjysk BANK er, at vi 
som det eneste pengeinstitut 

tilbyder vores private kunder 
at besøge dem på deres egen 
hjemmebane. Det er et popu-
lært tilbud, som mange børne-
familier er glade for at kunne 
benytte sig af, da det kan være 
meget svært at få logistikken 
omkring skoler, fritidsakti-
viteter og dagsinstitutioner 
til at gå op i en højere enhed 
med bankens åbningstider. 
Hjemme hos kunden er det na-
turligt at vende spørgsmål om 
tilbygninger og forbrugsgoder, 
mens der i højere grad er brug 
for bankens faciliteter, når der 
skal drøftes komplekse detal-
jer omkring pension, bolig-
budget og investering. Alle er 
velkomne til at kontakte os og 
få en uformel snak om fremti-
dens muligheder på bankom-
rådet.”   

vestjysk BANK · Holkebjergvej 75 · 5250 odense sV · Tlf. 63 23 39 90 · www.vestjyskbank.dk

A
S

Alle opgaver løses til fast tid og pris (også små opgaver)

Tlf. 66 15 40 40 · www.sand-guldborg.dk

Arbejdet udføres af 
faglærte danske håndværkere

Traditionelt murerarbejde

Reparation og ombygning

Trapper og altaner

Facaderenovering og maling

Pudsning og vandskuring

Naturstensgulve og klinkegulve

Betonrenovering

Badeværelser

Tegltage

Bygningsrenovering

Udvendig facadeisolering

Udnyt skattefradraget fra 

1. juni 2011 på håndværkere

Ring og få et 
godt tilbud
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odense-virksomhed med 
store kompetencer

besøge vores hjemmeside og 
kontakte os for nærmere in-
formation om de mange mu-
ligheder Hydraulictools Den-
mark har at byde på”, slutter 
Per Rasmussen. 

Hydraulictools Den-
mark Aps er en salgs 
og servicevirksom-
hed, der forhandler 
løfteudstyr og alle 
former for hydrauliske 
moment og spænde-
værktøjer fra den 
verdenskendte  
amerikanske 
kvalitets producent 
sPX- Power Team 

Hydraulictools Denmark etab-
leredes i 2010 som en selv-
stændig underafdeling af Her-
ning-firmaet EP GROUP, der 
grundlagdes i 1998 og primært 
leverer til vindmølleindustrien. 
”Vores kerneprodukter er løf-
teudstyr samt momentspæn-
deværktøjer af enhver slags”, 
fortæller sælger og kundekon-
sulent Per Rasmussen. ”Fir-
maets daglige drift varetages 
af direktør Ernst Poulsen, 
mens tekniker Jesper Winther 
forestår service og værksteds-
aktiviteterne.”

Power Team er kvalitet 
med livstidsgaranti

”Hydraulictools Denmark er 
autoriseret Partner af pro-
dukter fra SPX Power Team, 

som er et amerikansk kvali-
tetsmærke inden for hydrau-
liske værktøjer. Vi tilbyder 
et bredt program der rækker 
fra små træk- og løftecylindre 
på 5-1200 Ton til hydrauli-
ske momentværktøjer med et 
spændeområde op til 39.000 
Nm. En traditionel hydrau-
likpumpe til standard løs-
ninger kører med et tryk på 
200-300 bar. Vi kan levere 
hydrauliske pumper med en 
trykkapacitet på op til mel-
lem 700 og 5000 bar. Power 
Team dækker worldwide, og 
det vidtspændende produkt-
sortiment, der er udstyret 
med livstidsgaranti, er tilpas-
set en lang række meget for-
skellige branchers behov.”  

specialisering,  
efteruddannelse og  
dokumentation

”Hydraulictools Denmarks 
primære aktiviteter er salg, 
service, udlejning og repara-
tion af hydrauliske værktøjer 
til alle formål. Både på salgs- 
og servicesiden er vi specia-
liseret indenfor Power Team 
produkter, herunder garan-
tireparationer. Vi fokuserer 
på kvalitet og holdbarhed og 
deltager jævnligt i opkvalifi-
cerende kurser, der afvikles 
fra Power Teams europæiske 
hovedkvarter i Holland. Po-
wer Teams produkter er helt 

enestående – for eksempel 
når det gælder fastspænding 
af vindmølle elementer.”

Fra fødevareindustri til 
rensningsanlæg

”Både med hensyn til pro-
dukter og serviceydelser er 
vi målrettet industrivirk-
somheder over en bred kam. 
Parallelt med Power Team 
produkterne er vi leverings-
dygtige i service og repara-
tion af en lang række andre 
mærker indenfor hydraulik, 
momentspænding og diesel-
generatorer. Kort sagt appel-
lerer vi til alle virksomheder, 
der har løft af tunge emner 
og spænding af store bolte 
på programmet. Vi har netop 
repareret en 10 tons donkraft 
for Dalum Papir A/S, leve-
ret løftegrej til SCAN-HIDE 
i Vester Skerninge samt et 
hydraulisk anlæg til Marius 
Pedersen A/S. Omkring råd-
givning, salg og service spæn-
der kundekredsen fra føde-
vare- og metalindustri over 
en bred vifte af smedemestre 
og maskinfabrikker til skibs-
værfter og rensningsanlæg 
over hele landet. Alle inte-
resserede er velkomne til at 

strand Allé 25 · 5240 odense NØ · Tlf. 40 35 56 85 · info@hydraulictools.dk · www.hydraulictools.dk
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MAN odense A/s

tigt får kunden ud at køre 
igen.”

optimistisk syn på  
fremtiden

”I MAN Odense ser vi opti-
mistisk på fremtidens ud-
viklingsmuligheder trods 
den vedvarende økonomiske 
krise og de ændringer, den 
har medført. I tæt samar-
bejde med vores dygtige og 
stabile medarbejderstab har 
vi formået at tilpasse driften 
til de skiftende tider – blandt 
andet gennem en væsentlig 
nedbringelse af vores tom-
gangsperioder. I kraft af det 
gode samarbejde og den gen-
sidige fleksibilitet mellem 
ledelse og medarbejdere er 
MAN Odense mindre sårbar 
overfor branchens konjunk-
tursvingninger end tidligere. 
Vi ser optimistisk på fremti-
den”, slutter Bo Andersen.  

I det store fynske 
lastvognscenter er 
alle funktioner og 
services samlet på 
et sted – salgsaf-
deling, dækcenter, 
vaskehal, testcen-
ter, busværksted og 
specialværksteder til 
kølemaskiner, hy-
draulik, opretning og 
opbygning   

”MAN Odense har samlet 
alle sine funktioner i Total 

Truck Service Centeret efter 
ONE STOP princippet, så 
kunderne kun behøver hen-
vende sig et sted”, fortæller 
værkstedschef Bo Andersen. 
”Folk sparer tid og penge og 
slipper for en masse kørsel 
mellem forskellige leveran-
dører. MAN Odenses domicil 
huser 47 mekanikere, lær-
linge, lager- og administra-
tionspersonale og består af 
5.500 m2 moderne kontor- og 
værkstedsbygninger på en 
30.000 m2 stor grund. Vores 
geografiske placering er ide-
el – kun 300 meter fra afkør-
sel 52 på den fynske motorvej 
A45.” 

Ny moderne  
lastvognsvask

”Den 10. oktober havde vi 
premiere på en populær ny-
anskaffelse – nemlig en top-
moderne vaskemaskine, som 
byder på alle de nyeste fea-
tures indenfor vask af last-
vogne. Blandt andet er den 
højt specialiserede maskine 
udstyret med et nyudviklet 
blødgøringsanlæg, der giver 
særdeles flotte vaskeresul-
tater samt en række grønne, 
miljøvenlige features som 
lavt energiforbrug samt et 
specialudviklet system til 
genbrug af vand. En med-
arbejder, som på fast basis 
er stationeret i vaskehallen, 
sikrer, at kundernes last-
vogne får den helt rigtige 
finish.”

specialopbygninger og 
totalløsninger

”MAN Odense er leverings-
dygtig i fabriksny og brugte 
lastbiler fra 6 til 250 tons to-
talvægt. Vi opbygger blandt 
andet køretøjer med kran, 
hejs og lad samt kundespe-
cifikke ønsker. MAN Odense 
betjener kunder fra stort set 
alle brancher og kan tilbyde 
en lang række attraktive og 

individuelt tilpassede total-
løsninger med indbyggede 
garanti- og serviceordninger. 
Vi har biler i alle prisklasser, 
og udover salg kan vi tilbyde 
leje- og leasingkontrakter.”

Fra dæk til døgnvagt

”MAN Odense lagerfører et 
bredt udvalg af dæk og råder 
over den nyeste teknologi ved 
montering og afbalancering. 
Test/ydelsesbanen råder over 
det nyeste udstyr til slørtest-
ning, sporing, generel fejlfin-
ding og optimering af moto-
rydelsen på både lastbiler og 
busser. Busværkstedet vare-
tager komplet service, repa-
ration og vedligeholdelse af 
alle mærker og modeller. Op-
retningsværkstedet klarer 
alt i opretning af lastbiler, 
anhængere og sættevogne. 
Man Odense er autoriseret 
HMF og ZEPRO servicepart-
ner og kan tilbyde service og 
reparationsarbejde på kra-
ner, hejs og lifte. Til dette la-
gerføres selvfølgelig et stort 
lager af slanger, fittings og 
ventiler. MAN Odense er li-
geledes autoriseret Carrier 
Transicold partner og udfø-
rer eftersyn, reparation og 
servicering af køle- og klima-
anlæg. For alle reparationer 
er der 24-timers vagtordning 
med servicevogn, som hur-

MAN odense A/s · Højmevej 19 · 5250 odense sV · Tlf. 66 17 17 01 · www.man-fyn.dk
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KJK Asfalt 
udfører alle former 
for asfaltarbejde 

INTET FoR sMåT
INTET FoR sToRT

Middelfartvej 367 · 5491 Blommenslyst
 Tlf. 65 96 72 85 · kjk-asfalt@mail.tele.dk

fodring). Man kan selvfølgelig 
også vælge at fodre alene med 
Canidae kornfri eller med den 
almindelige Canidae All Life 
Stages. Sidstnævnte findes også 
med lam og ris, tilføjer Flem-
ming Olsen. 

Forhandlere søges

Vapsi Petfood hører gerne fra 
dyrehandlere, dyrlæger og fo-
derforretninger, der overvejer at 
blive forhandler af produkterne.

Vapsi Petfood Aps, 
dansk importør af 
canidae hundefoder 
og Felidae kattefoder, 
får også forhandling til 
Norge og sverige.

Importøren i sydfynske Oure 
oplever en stor og stigende ef-
terspørgelse på det allergiven-
lige super kvalitetsfoder fra 
Canidae (til hunde) og Felidae 
(til katte). Foderet fremstilles 
af de bedste råvarer og inde-
holder kun naturlige konserve-

ringsmidler. Råvarerne stam-
mer desuden fra fabrikker, der 
er godkendt til at producere 
fødevarer til mennesker. 

Øget fokus

- Med folks stigende bevidsthed 
om hvad vi selv spiser, bliver 
vi også mere opmærksomme 
på foderet til vores kæledyr. 
Og så oplever flere de positive 
effekter, som Canidae hun-
defoder og Felidae kattefoder 
har, herunder en superflot og 
kraftig pels, fortæller Flem-
ming Olsen, indehaver af Vapsi 
Petfood. 
Foderet er så unikt på grund af 
det store kødindhold. Hunde og 
katte er rovdyr, der således ny-
der godt af et stort kødindhold 
med høj optagelighed - som ek-
sempelvis kylling, kalkun, lam 
og fisk. Canidae bruger derfor 

aldrig hvede, majs og soya i de-
res produkter. 

også uden korn

- Canidae laver også en foder-
serie uden korn, fremstillet af 
80 pct. kød fra kylling, kalkun, 
lam og fisk og 20 pct. frugt og 
grønt. Den anden variation af 
kornfri foder indeholder 80 pct. 
laks/andre fisk og 20 pct. frugt 
og grønt. Kornfri produkter der 
bruges sammen med BARF (rå-

Vapsi Petfood Aps · Knarreborg Møllevej 8 · 5883 oure · Tlf. 40 15 88 14 · www.vapsipetfood.dk · info@vapsipetfood.dk

Kvalitetsmad 
til Fido og Garfield

Bogense Hotel
                      Anno 1822-2011

l  Byens ældste hotel med moderne comfort

l  Hyggelig restaurant med varieret a la carte kort

l  Hotellet har 50 værelser samt mange kursus-
faciliteter såsom lokaler specielt indrettet til 
kurser med diverse AV-udstyr såsom TV, video, 
overhead, lærred, whiteboard, flipover m.m.

l  Julefrokost med tag selv bord med musik og dans

l  Weekendophold fra kr. 558,-  
incl. 4 retters menu med kaffe med kringle  
ved ankomst kl. 15.00

Adelgade 56 · 5400 Bogense
Tlf. 6481 1108 · Fax 6481 3604
www.bogensehotel.dk
info@bogensehotel.dk
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Revisorgården i odense
være her. Alders og erfarings-
mæssigt spænder medarbej-
derstaben fra 25-60 år. Det so-
ciale element kommer blandt 
andet til udtryk gennem ar-
rangementer som den årlige 
julefrokost, sommerfesten 
samt diverse sportsbegivenhe-
der. Revisorgården i Odense 
deltager blandt andet i den 
årlige DHL stafet. Sportspræ-
gede aktiviteter som løb spil-
ler en stor rolle i vores trivsels 
og sundhedsprofil. Kombina-
tionen sundhed og sport dan-
ner et fint afsæt for de faglige 
toppræstationer og den gode 
service og kundebetjening, 
vi løbende bestræber os på at 
yde vores kunder. Alle interes-
serede er velkomne til at kon-
takte os for et uforpligtende 
møde om et fremtidigt samar-
bejde”, slutter Bo Bødker. 

Den odenseanske 
revisionsvirksomhed 
står for seriøs og 
kvalificeret rådgivning 
med fokus på den 
enkelte kunde. In-
ternt lægges der stor 
vægt på begreber som 
sundhed og velvære 
samt et godt arbejds-
miljø med plads til 
alle

”Blandt Revisorgården i 
Odenses vigtigste forret-
ningsmæssige pejlemærker 
er god service med fokus på 
den enkelte kunde”, fortæller 
Leif Christensen, der sammen 
med Bo Bødker ejer og driver 
firmaet. ”Når det gælder op-
gaveløsning, arbejder vi ud 

fra princippet om, at intet er 
for småt og kun meget lidt er 
for stort. Hos os bliver kunden 
aldrig et anonymt nummer 

i rækken. Vi står for 
gode kundeoplevelser 
gennem personlig be-
tjening, effektiv op-
gaveløsning og hurtig 
tilbagemelding.  En 
fast kreds af medarbej-
dere følger den enkelte 
kunde hele vejen gen-
nem et opgaveforløb. Vi 
kender vores kunder, 
og de kender os. Med 
Revisorgården får man 
nærhed, stabilitet og 
troværdighed.” 

Positivt  
arbejdsmiljø med 
sundhed og sport

”Internt lægger vi stor 
vægt på det gode ar-
bejdsmiljø”, beretter 
Bo Bødker. ”Vi arbej-

der seriøst og professionelt i 
en positiv, uformel atmosfære 
med mentalt højt til loftet og 
plads til alle. Folk kan lide at 

Revisorgården i odense Aps · Thujavej 27 · Dyrup · 5250 odense sV · Tlf. 66 17 15 00
info@revisorgaarden-odense.dk · www.revisorgaarden-odense.dk

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

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

A/S

www.guldfeldt.com

FÅ KONTANTER FOR DIN GAMLE MASKINE

SKIFT 
STILLING!

HÆVE-/SÆNKEBORD

4.495,-
FRA

EKSKL. MOMS

FÅ Kr. 20.000 KONTANT
VED KØB AF DEVELOP +452

FÅ Kr. 10.000 KONTANT
VED KØB AF DEVELOP +220

Develop +452

• Perfekt print kvalitet
• 78 scan pr. Minut
• 5 kassetter, 3.600 ark
• Kopi, print og scan
• 45 farve & s/h pr. Minut
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk
• Print på 300 gram karton

Tilbudt som vist. Udbygget 
med Efterbehandler til sor- 
tering, hæftning Samt fals 
af brochurer, foldere m.m.

Develop +220

• Perfekt print kvalitet
• 70 scan pr. Minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. Minut
• 3 kassetter, 1.100 ark
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk.

Tilbehør:
• Kassette bank 2 x 500
• Sortering med hæftning
• Brochure efterbehandler

RING I DAG 
FOR BYTTEPRIS

RING I DAG 
FOR BYTTEPRIS
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Fleksibel, hurtig og  
ultrapræcis maskinfabrik

sen er gået lettere hen over 
virksomheden end mange an-
dre steder i dansk erhvervsliv.

Tæt samarbejde

KP Maskinfabrik er dermed 
også vant til at indgå i et tæt 
samarbejde med kundernes 
konstruktører - eller at ud-
vikle og fremstille hele emner 
eller maskiner med udgangs-
punkt i kundernes oplæg.
– Trods det bedste vedligehold 
sker der nedbrud. Når uheldet 
så sker, skal det gå stærkt med 
at blive kørende igen. Vi måler 
op, laver tegninger og frem-
stiller nye dele. Haster det, går 
vi ikke hjem, før vi er færdige. 
Vi er stolte af at servicere en 
række af Fyns store industri-
virksomheder på dette områ-
de, tilføjer Søren Pedersen.

KP Maskinfabrik A/s 
skruer stærkt videre 
på et forrygende 2011 
med ny topmoderne 
femakset cNc-maskine

Siden 1984, hvor indehaver 
Søren Pedersen overtog KP 
Maskinfabrik efter sin far, har 
virksomheden fortsat udviklin-
gen som en særdeles stærk og 
fleksibel medspiller for en lang 
række produktionsvirksomhe-
der og maskinfabrikker på Fyn 
og i resten af ind- og udlandet. 
Blandt andre Albani, Glud & 
Marstrand samt ESO Mün-
chen.

Mere, hurtigere

– Vores nye femaksede og CNC-
styrede maskine gør os i stand 

til at producere flere og mere 
komplicerede emner både hur-
tigere og mere præcist med 
færre opspændinger, fortæl-
ler indehaver Søren Pedersen 
til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.

Allerede ét-to år efter han 
overtog fabrikken, indledte 
indehaveren den nye teknolo-
giske æra med købet af fabrik-
kens første af foreløbigt fire 
CNC-maskiner fra den samme 
tyske topproducent.

Prototyper

– Vi løser mange forskellige 
opgaver for vidt forskellige 
kunder. Mange har vi haft et 
årelangt og tæt samarbejde 
med, også omkring udvikling 
af nye opgaver. Vores nye ma-
skine laver eksempelvis kom-
plicerede prototyper af dele til 
låsemekanismer til en dansk 
kunde, fortsætter Søren Pe-
dersen.
KP Maskinfabrik har dermed 
opbygget store og brede hånd-
værksmæssige kompetencer, 
der også betyder, at finanskri-

Nørregade 16  1. sal - 5000 Odense C

Anni

Velkommen
til min nye
Salon. 
Kom op og 
få en snak  
om, hvad 
vi kan gøre 
for dit hår... 
Åbningstider:
Tir.-fre. 10.00 - 17.00
Lørdag   9.00 - 13.00
I øvrigt efter aftale...

52 390 200
www.salonupstairs.dk
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KP Maskinfabrik A/s · Vilhelminevej 11b · 5000 odense c · Tlf. 65 90 32 80 · www.kp-maskinfabrik.dk · mail@kp-maskinfabrik.dk 

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
– oplev den farverige verden af fleksible kontorløsninger

– løsninger til bedre kontormiljøer...



leje af værkerne og 90 pct. af lejebeløbet 
fungerer som en opsparing, der senere 
kan omsættes til kunstkøb. For mange er 
det en klar fordel at have tid til at se kun-
sten an, inden man beslutter sig for køb.
Gallerie Rasmus udfører udsmyknings-
opgaver for erhvervsvirksomheder over 
hele landet. Virksomhederne nyder godt 
af både kunstværkernes positive signa-
ler og de skattemæssige muligheder for 
at fratrække eller afskrive investeringer i 
kunst. Peter Rasmus Lind tilføjer: Det er 
vigtigt, at kunsten afspejler virksomhe-
den. Derfor tilpasser vi udsmykningen til 
den enkelte virksomhed, både hvad an-
går kunstner og kunstværker. 

Udsmykninger
Det sker også, at virksomhedens opspa-
ring fra lejeaftalen omsættes i en konkret 
udsmykningsopgave. Så finder vi i fæl-
lesskab frem til, hvilken ophængning, der 
fungerer godt. Det vigtigste er, at man 
bliver tilfreds med resultatet. 
 

Kunst er for alle

Gallerie Rasmus
Grenen Kunstmuseum

Fyrvej 40, 9990 Skagen
Tlf: 40 16 88 31

Hauser Plads 14
1127 København K

Tlf: 33 93 88 33

Ny Vestergade 8 & 9
5000 Odense C
Tlf: 65 91 88 33

www.gallerie-rasmus.dk

Kunst og image
I dag vil virksomhederne gerne skabe et 
spændende miljø for deres ansatte, såvel 
som for deres gæster. En ting er det bil-
lede, som virksomheden ønsker at tegne 
overfor omverdenen, men lige så vigtigt 
er det arbejdsmiljø, som virksomheden 
skaber for sine ansatte. God kunst skal 
inspirere og underholde. Men uanset 
hvilken form for virksomhed, der er tale 
om, er en god kunstnerisk udsmykning af 
væsentlig betydning for firmaets image. 

Lejeaftale med opsparing
Hos Gallerie Rasmus, der har hovedsæ-
de i Odense og afdelinger i København 
og Skagen, kan man både købe og leje 
kunst. Galleriets indehaver, Peter Ras-
mus Lind, forklarer: Vi har lejeaftaler med 
cirka 100 virksomheder over hele landet. 
Ved en lejeaftale skifter vi almindeligvis 
kunstværkerne en gang om året. Virk-
somheden betaler et månedligt beløb for 

Udstillinger
Gallerie Rasmus samarbejder med over 
30 danske og udenlandske kunstnere, og 
arrangerer også gerne udstillinger uden 
for galleriet. Om dette siger Peter Ras-
mus Lind: En udstilling i jeres virksomhed 
kunne f.eks. være en separatudstilling 
med en af vore faste kunstnere, eller en 
blandet udstilling, som kan bestå af 3 - 4 
kunstneres værker, sat sammen efter je-
res smag. Vores betingelser i forbindelse 
med udstillinger i firmakunstforeninger el-
ler virksomheder er følgende:
- Gallerie Rasmus sørger for udbringning 
og afhentning af udstillingen.
- Udstillingen løber normalt en måned, 
med udskiftning omkring den 1. i måne-
den.
- Med udstillingen følger en værkliste 
med angivelse af kunstner, værker og 
priser
- Kunstforeningen/virksomheden køber 
for minimum 5000 kr. pr. udstilling, hvis 
ikke andet er aftalt.

Sådan gør du
Hvis en leje- eller udstillingsaftale kan fri-
ste, er du meget velkomne til at kontakte 
Gallerie Rasmus Odense for en uddy-
bende snak. Ring til os på telefon: 65 91 
88 33, eller send os en mail på adressen: 
odense@gallerie-rasmus.dk

Kunst er for alle, mener galleriejer Peter 
Rasmus Lind. Det er bare ikke alle, der 
har opdaget det endnu.



16

Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Tlf: 65 92 75 55 www.huscompagniet.dk

M
odelfoto

Byg 195 m2 kvalitetshus fra
kr. 1.625.000

Betal først 
ved indfl ytning

Alle vore katalogmodeller kan udføres som valm-, gavl- eller boxhus 
samt med ensidigt tag. Har I specielle ønsker til arkitekturen 
eller indretningen, skal I blot kontakte vores byggerådgivere, 

som helt uforpligtende prissætter boligen ud fra jeres ønsker. 

VALMHUS
Pris for 195 m2 H-hus:
kr. 1.625.000,- inkl. moms 

GAVLHUS
Pris for 195 m2 H-hus:
kr. 1.687.300,- inkl. moms  

ENSIDIGT TAG
Pris for 195 m2 H-hus:
kr. 1.917.500,- inkl. moms   

BOXHUS
Pris for 195 m2 H-hus:
kr. 1.922.300,- inkl. moms  

KAMPAGNE:

Køl

Ovn

VM

TT

Opvask

Gruppe-
tavle

Teknik Bad 2
7,15 m²

Bad 1
4,40 m²

Værelse 3
11,85 m²

Værelse 2
11,85 m²

Værelse 1
12,55 m² Bryggers

11,05 m² Entré
5,45 m²

Gang
5,75 m² Køkken/Alrum

38,20 m²

Kontor
8,20 m²

Soveværelse
12,35 m²

Påklædning
6,90 m²

Opholdsstue
28,50 m²

Bestil vores 
nye katalog i dag 
med masser af 
inspiration og 

værktøjer til jeres 
nye bolig!

Velkommen i vores
udstillingshuse hver søndag: 

Odense kl. 13-16: Vinkelhus på 179 m2

Guldæble Have 3, 5210 Odense NV
Langeskov kl. 13-16: Vinkelhus på 149 m2

Hvedevænget 6, Birkende, 5550 Langeskov
Strib kl. 13-16: Vinkelhus på 160 m2

Violinen 1, Strib, 5500 Middelfart 
(Kør efter Abelonelundvej)
Ringe kl. 13-16: Vinkelhus på 165 m2

Platan Alle 52, 5750 Ringe
Sønderborg kl. 13-16: Vinkelhus på 176 m2

Storkemosevej 5, Vollerup, 6400 Sønderborg
Fredericia kl. 13-16: Vinkelhus på 195 m2

Loddet 43, Skærbæk, 7000 Fredericia
Haderslev kl. 13-16: Vinkelhus på 179 m2

Nannasvej 2, 6100 Haderslev
Haderslev kl. 13-16: H-hus på 167 m2 

Nannasvej 47, 6100 Haderslev
Esbjerg kl. 13-16: H-hus på 195 m2

Jomfruens Kvarter 74, 6710 Esbjerg V
Varde kl. 13-16: Knækhus på 155 m2

Troldhøjvænget 10, 6800 Varde

Byggegrunde til salg:
Til opførelse med eller uden hus fra HusCompagniet 
udbyder vi velbeliggende grunde fl g. steder:

Fyn
Æbleparken, Brenderup
Jylland
Erlev Bjerge, Haderslev

Kontakt os for yderligere information om bl.a. priser og 
størrelser.

NYÅBNET

TEMA
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– også når det gælder din virksomhed 

• DETAIL • HÅNDVÆRK 
• PRODUKTION • BOLIGMARKED

Elbert A/s · www.elbert.dk · Tlf. 66 11 01 29

Elbert A/s udvider med 
egen malerafdeling

rådet omkring løsning af min-
dre opgaver. Men med vores 
nye malerafdeling i eget hus 
er denne funktion rent fysisk 
kommet under samme tag som 
tømrer/snedkerarbejdet. I dag-
ligdagen betyder det øget tryg-
hed og hurtigere service til vo-
res kunder. Gennem den nye 
malerafdeling har vi opnået 
en højere grad af fleksibilitet i 
opgaveløsningen end tidligere. 
Elbert A/S optræder ofte i rol-
len som hovedentreprenør, og 
her har vi et godt samarbejde 
med en række dygtige og sta-
bile kolleger i alle fag. Tjek 
hjemmesiden og kontakt os for 
mere info.”

Den kendte odensean-
ske tømrer/snedker-
virksomhed udvidede 
pr. 1. januar i år med 
egen malerafdeling. 
samtidig overtog en 
ny generation virksom-
heden; nemlig Jesper 
Jørgensen og ulrik 
Heide, der i dag deler 
ejerskabet til firmaet

”Vi ser fremadrettet på fir-
maets udviklingsmuligheder 
såvel inspirationsmæssigt som 
teknologisk”, fortæller Jesper 
Jørgensen. ”Dermed repræ-

senterer vi en ny styrke i El-
bert A/S med en frisk vinkel 
på tingene, og parallelt her-
med holder vi virksomhedens 
fokus på stabilitet, erfaring og 
godt håndværk i hævd. Elbert 
A/S servicerer både virksom-
heder og en stor kreds af pri-

vate kunder, og vekselvirknin-
gen mellem de to segmenter 
fungerer utroligt godt.” 

Tryghed, service  
og fleksibilitet

”Gennem tiden har vi ofte haft 
underentrepriser på malerom-

TEMA TEMA

Anlægsopgaver
Brolægning
Jord & gravearbejde
Anlæg af græs
Belægning
Entreprenør

Vi lægger stor vægt på kvalitet og finish, så det 
færdige resultat bliver både holdbart og smukt.

Kornmodvænget 40 · 5210 Odense NV
Mobil 20 60 95 55 
hm@heba-anlaeg.dk
www.heba-anlaeg.dk
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Direktørskifte hos  
Jens sandberg A/s

tilbud på et stort rensningsan-
læg. Når det gælder totalentre-
priser og hovedentrepriser, udfø-
rer vi i egen produktion murer, 
anlægs, kloak og betonarbejde. 
Også her er der tendens til øget 
aktivitet. Blandt andet har vi 
netop leveret en testhal og en 
administrationsbygning til 
MENETA i Stige. Over hele lin-
jen lægger vi vægt på god kom-
munikation. Vores kunder er 
således sikre på altid at kunne 
kommunikere med den samme 
kreds af dygtige og servicemin-
dede medarbejdere gennem hele 
byggeprocessen. Centrale nøgle-
ord for den måde vi griber opga-
verne an på er kvalitet, ordhol-
denhed og levering til tiden. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte firmaet for et uforbin-
dende tilbud”, afrunder Claus 
Grønholdt.     

1. september gik fir-
maets grundlægger og 
direktør Jens sandberg 
på pension og over-
drog direktørposten til 
claus Grønholdt, der 
kommer fra en stilling 
som afdelingsleder i 
Hansson & Knudsens 
byggeafdeling. Jens 
sandberg fortsætter 
som freelancekonsu-
lent omkring kunde-
kontakt og rådgivning 
i forhold til firmaets 
projekter indenfor fø-
devareindustrien.  

”Virksomheden Jens Sandberg 
A/S er inddelt i en byggeafdeling, 
der styrer vores entrepriser og 
udfører betonarbejde i egenpro-
duktion, samt en murer & byg-
ningsserviceafdeling, der tager 
sig af murerarbejde, betonskæ-
ring, kloak og anlægsarbejde”, 
fortæller Claus Grønholdt. ”Vi 
beskæftiger 25 murere, beton-, 
kloak- og anlægsfolk. Vores ak-
tiviteter omfatter fag, hoved-, 
og totalentrepriser og en lang 
række servicearbejder på virk-
somheder samt tilbygninger og 
badeværelser hos private. Jens 
Sandberg A/S har netop påbe-
gyndt betonarbejdet på nyt lager 
til DLF i Odense. 

Øget fokus på beton

”På det seneste har vi øget vores 
aktiviteter indenfor betonarbej-
de, og har blandt andet afgivet 

Jens sandberg A/s · Knullen 16 · Højby · 5260 odense s · Tlf. 65 95 70 93 · info@jenssandberg.dk · www.jenssandberg.dk

Nybyggeri og renovering
Betonskæring og ditto boring

serviceopgaver
specialopgaver

Autoriseret kloakmester
Fag, hoved- og totalentrepriser

Farvel til beskidte ruder…

Brændekilde Bygade 36 · 5250 Odense SV · info@epkh.dk · www.epkh.dk

ERHVERVSPOLEREREN APS
TLf. 64 75 23 06

Skal de have rengjort 

vinduer i Deres virksom-

hed i en professionel 

kvalitet, leveret til tiden 

og til en konkurrencedyg-

tig pris, så er Erhvervspo-

lereren Deres samarbejds-

partner. Vores dyg tige og 

engagerede personale kla-

rer alle opgaver i en profes-

sionel kvalitet, med miljørig-

tige rengøringsmidler!

TEMA
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især til tre typer erhvervs-
kunder – hus- og byggefirmaer 
samt tømrermestre, andels- og 
boligforeninger og projektsalg.
Et godt eksempel på at Svane 
Køkkenet Odenses erhvervsaf-
deling har fået godt fat også i 
sidstnævnte kundetype er, at 
flere af landets større typehus-
firmaer i dag er køkkencen-
trets gode kunder.

Finansiel styrke

»Samtidigt har Svane Køk-
kenet Odense en anden stor 
– og ganske væsentlig – fordel 
i en tid, hvor flere køkkenfir-
maer er krakket som følge af 
finanskrisen. Svane Køkke-
net har således en meget stor 
finansiel styrke, da fabrikken 
ejes af den finansielt stærke 
kapitalkæde Acxel«, slutter 
indehaver Carsten Eriksen, 
Svane Køkkenet Odense.

Erhverv under 
vingerne

svane Køkkenet 
odense har et år efter 
åbningen af sit 900 
kvm. store køkkencen-
ter fået rigtigt godt fat 
i en stor og voksende 
gruppe erhvervskun-
der.

»Svane Køkkenets profil ligger 
kvalitets og designmæssigt i 
den øverste ende af middel-

Rødegårdsvej 180 · 5230  odense M · Tlf. 66 17 56 78 · www.svane.com

klassen – men vi dækker meget 
bredt. Derfor er det muligt at få 
et lækkert, flot og tidløst Svane 
Køkken til en rigtig god pris – 
også som erhvervskunde«.
Sådan forklarer Svane Køk-
kenet Odenses indehaver Car-
sten Eriksen, der overtog for-
retningen i maj sidste år og i 
det følgende efterår åbnede 
Fyns flotteste køkkencenter 
på 900 kvm. på Rødegårdsvej 
180, tæt på Rosengårdcentret 
og Ikea.

Flyvende erhvervsstart

»Svane Køkkenets erhvervsaf-
deling er også kommet rigtigt 
godt fra start. Det seneste år 
har vi opbygget et rigtigt godt 
samarbejde med en stabil og 
voksende gruppe erhvervs-
kunder. Det skyldes selvfølge-
ligt Svane Køkkenets grund-
læggende kvaliteter – men 
også det faktum, at vi har stor 

fokus på erhvervskundernes 
individuelle situation og be-
hov. Vi bruger kort sagt me-
get energi på at skabe et godt 
samarbejde også med vores 
erhvervskunder«, fortsætter 
indehaver Carsten Eriksen.

Velkendt ekspert

Hos Svane Køkkenet Odense 
arbejder Carsten Eriksen nu 
sammen med blandt andre 
salgschef Ole Aastrup Sø-
rensen, der er en mangeårig 
stærk og velkendt køkkeneks-
pert – ikke mindst hos Svane-
køkkenets erhvervskunder.
»Svane Køkkenet har som 
nævnt en rigtig stærk og flot 
kvalitets- og designprofil. Vi 
har det rigtige sortiment til 
meget konkurrencedygtige 
priser – og så får vi stor op-
bakning fra en meget velfun-
gerende fabrik med god logi-
stik og fejlfrie leverancer ”til 
tiden” «, supplerer salgschef 
Ole Aastrup Sørensen.

Ny situation

Da Svane Køkkenet Odense 
åbnede dørene sidste år, måtte 
køkkencentrets erhvervskon-
sulenter bruge mange kræfter 
på opsøgende salg, når de ger-
ne ville give en pris på større 
udbudsopgaver. Denne situa-
tion er nu markant ændret!
Salgschef Ole Aastrup Søren-
sen: »Nu bliver vi opfordret til 
at give et bud, og det skyldes 
især, at vores erhvervskunder 
har fundet ud af, at vi leverer 
til de rigtige priser og den rig-
tige kvalitet og service – med 
fuld og konsekvent fokus på 
en fin og dynamisk dialog med 
kunderne«.

Tre kundetyper

Svane Køkkenet Odenses er-
hvervsafdeling henvender sig 

TEMA TEMA
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solen nedkøler  
varmeregningen

ux-vinduer med flotte lysindfald 
til både værelser og trapper.

Byggaranti

Tingkærgaard Tømrer og 
Snedker leverer troværdig og 
kvalitetsbevidst tømrer- og 
snedkerarbejde via knap ti 
håndværkere, der konsekvent 
arbejder med kundernes og byg-
ningernes stil for øje.
Tingkærgaard Tømrer og Sned-
ker er også medlem af Dansk 
Byggeri og omfattet af Bygga-
ranti-ordningen – en ekstra ga-
ranti for, at det firmaet udfører 
er i overensstemmelse med love 
og regler for dansk byggeri.

– Et tag er ikke mere bare et tag. 
I dag monterer vi eksempelvis 
et topmoderne og effektivt sol-
fangeranlæg, som forhandles 
gennem STARK Odense, der 
smart og elegant integreres i ta-
get, fortæller tømrermester Lars 
Nymark, Tingkærgaard Tømrer 
og Snedker til Erhverv Fyn.
Anlægget forvandler solvarmen 
til varmt brugsvand og eksem-
pelvis gulvvarme, der nedsæt-
ter varmeregningen i husstan-
den.

Grøn el modregnes også

Sammen med muligheden for 
tilsvarende paneler, der omdan-

ner solens stråler til grøn el, 
selv på en gråvejrsdag, kan bo-
ligejere altså i dag få et flot tag, 
der samtidigt er en energimæs-
sig overskudsforretning.
– Solpanelerne laver grøn CO2-
neutral el hele året rundt, og 
det er vel at mærke strøm som 
boligejeren modregner i sin el-
regning – både hvad angår selve 
strømmen og den tilhørende el-
afgift, fortsætter tømrermester 
Lars Nymark.

Altaner og kviste

Tingkærgaard Tømrer og Sned-
ker udfører selvfølgeligt også 
en lang række andre klassiske 

tømrer- og snedkeropgaver for 
husejerne.
De inkluderer også opsætning 
og montering af nye altaner, 
tilpasset stilen hos det enkelte 
hus.
– Boligejeren får dermed en 
større brugsværdi, lige som 
husets kvaliteter og udseende 
forbedres – eventuelt også ved 
montering af én eller flere nye 
kviste eller eksempelvis Velux-
vinduer.
Tømrermester Lars Nymark 
er for øjeblikket i gang med en 
større renoveringsopgave på et 
1960’er-hus. Der bliver blandt 
andet monteret hele ni nye Vel-

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

Tingkærgaard Tømrer og snedker Aps · Tlf. 63 12 00 50 · www.tingkaergaard.dk · lars.nymark@mail.dk

Tingkærgaard Tømrer og snedker Aps monterer topmoderne 
solfanger anlæg, smart og elegant integreret i hustaget

TEMA
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• Forsikringsskader

• Pladearbejde

•  Rudeskift - stenslags 

reperationer

•  Autotransport med eget 

fejeblad

• Mulighed for lånebil

•  Komplet sporing med 

4 hjuls udmåling

• Gratis synstjek

•  Til større virksomheder 

tilbyder vi 
medarbejderordninger 

- ring og hør nærmere

•  Trailerreperation 

(lys, bremserstik,dæk, 

klar til syn)

•  Salg af gode brugte og 

nye biler

Som 
autoriseret 
AutoMester 
værksted 
tilbyder vi 
professionel 
udførsel af 
alle former 
for service 
og reperatio-
ner på både 
nye og
brugte biler.

For at 
kunne yde 
vore kunder 
den bedte 
service 
er vort 
værksted 
udstyret 
med det 
mest 
moderne 
testudstyr, 
ligesom vore 
medarbej-
dere løbende 
bliver skolet 
i den nyeste 
teknik.

Service og reperation af alle bilmærker

- også indenfor garantiperioden
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Klæd bilen på til vinter

syn, lige som ruderne bliver 
lettere at gøre rene. Glastec 
danner en kemisk kobling 
med glasset og holder samti-
digt i lang tid.

serviceaftaler

Rengøring af aircondition 
og klimaanlæg, der fjerner 
bakterier, samt montering af 
solfilm mod solens skadelige 
ultraviolette stråler er andre 
tilbud hos Bilplejegruppen. 
Favorable serviceaftaler giver 
nye biler mulighed for lak- og 
interiørgaranti på op til 10 år. 

Bilplejegruppen i 
odense gør firma- og 
privatbilen klar til 
vinterens skrappe på-
virkning med marke-
dets bedste bilpleje. 
Topmoderne vaskehal 
med gratis støvsuger 
og pusleplads tar’ 
imod på odensevej 
101 i odense.

Sidste vinter kom hård og 
ubarmhjertig for mange travle 
firma- og privatbiler. De kunne 
ikke bare blive i de lune gara-
ger, da snesjap, vejsalt, grus og 
gnister fra sneryddende ma-
teriel dukkede op i november 
2010. Nu står Bilplejegruppen 
i Odense igen klar til at ser-
vicere firma- og privatbilerne 
og deres ejere, der måske kun 
er få dage fra en ny hård vin-
ter.

Vaskehal på odensevej

På Odensevej 101 forkæler 
Bilplejegruppens topmoderne 
Kärcher bilvaskeanlæg med 
gratis støvsuger og pusleplads 
også firma- og privatbilister-
ne. Bilplejegruppen står dog 
klar med masser af ekstra vin-
terbeskyttelse til bilerne. 
– Både nye og brugte biler 
har godt af en omgang med 
markedets bedste bilpleje. 

Bilplejegruppen er autorise-
ret Ditec-forhandler med Di-
tec-produkter, der har været 
på markedet i over 30 år og 
blandt andet er gennemtestet 
og anbefalet af FDM, Jyllands-
Postens motorredaktion og 
Teknologisk Instituts svenske 
kollega, forklarer Finn Ras-
mussen, Bilplejegruppens dag-
lig leder.
Bilplejegruppens dygtige og 
professionelle medarbejdere 
efteruddannes løbende i Di-
tecs produktprogram, endnu 
en garanti for behandling i 
topkvalitet til kundernes biler.

Leasingbiler  
– som nye igen 

Behandlingen kan inkludere 
vask og indvendig rengøring, 
lakforsegling, udbedring af 
stenslag på ruder, smart-
reparation af sæder, interiør, 
buler og ridser – også på fælge 
– samt klargøring af nye og 
brugte biler.
– Der kører flere og flere lea-
singbiler på vejene. Her er 
det oplagt, at Bilplejegruppen 
bringer leasingbilen tilbage 
til tilnærmelsesvis samme 
tilstand, som bilen havde, da 
den var spritny. Det giver også 
en langt mindre regning, når 
bilen returneres til leasingsel-
skabet efter endt leasingperi-
ode – fri for småskader, ridser 
og buler – også på fælgene, til-
føjer Finn Rasmussen, Bilple-
jegruppen.
DITEC lakbehandling, også 

kaldet lakkonservering, be-
skytter bilens lak optimalt. 
Lakken styrkes mod ydre på-
virkning, og da behandlingen 
ikke indeholder silikone, tåler 
overfladen maling og er let at 
vaske.

smart Repair

Mindre buler og lakskader 
repareres hurtigt og effektivt 
med Smart Repair. Det gæl-
der også ridsede fælge, der 
har været for tæt på kantsten 
eller lignende. Protec behand-
ling gør stof- og lædersæ-
der mere modstandsdygtige 
over for snavs. Behandlingen 
hæmmer desuden bakterier, 
giver frisk duft og gør det let-
tere at rense kabinen. 
Glastec behandling af bilru-
der giver større og bedre ud-

Bilplejegruppen A/s · Middelfartvej 50 · 5200 odense V · odensevej 101 · 5260 odense s
åbningstider for stationerne: Mandag -torsdag 8.00-16.15 og fredag 8.00-14.30

Tlf. 66 12 27 00 · ditec@bilplejegruppen.dk · www.bilplejegruppen.dk
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For mere info, gå til: www.scanlaser.dk

Kom godt i gang
2D-løsninger fra Scanlaser

Fordelene ses tydeligt – lige fra det øjeblik du møder på 
arbejde om morgenen. Med 2D har operatørerne altid 

fuld kontrol over deres arbejde. 

Maskinstyring - hvorfor?	

•	 Driftssikker,	robust	og		

gennemprøvet	sensorteknologi	

•	 Enkel	betjening	–	nem	dataindlæsning	

•	 Undgå	at	grave	for	meget,	spar	materialer	

•	 Reduceret	brændstofforbrug	og	slid		

på	maskiner	

•	 Total	kontrol	over	skovlskær		

i	enhver	position

Øg hastigheden, reducér behovet for 
arbejdskraft og styrk kvaliteten og 
nøjagtigheden af dit gravearbejde. 
Reducér behovet for landmålere og 

udnyt færdigheder og ressourcer 
mere effektivt. 

Den driftsikre og nøjagtige 
2D-maskinstyring fra Scanlaser, 

der understøttes af vores enestående 
kundeservice, gør det nemt at gå  
i gang med at gøre tidskrævende 

opgaver til nemt arbejde.

TEMA
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områdesikring  
med kvalitet i højsædet

En typisk softballbane er om-
kranset af et 6 meter højt pa-
nelhegn, der med en skrå over-
bygning når en samlet højde 
på 7,20 meter. 
De solide bander omkring 
multibanerne måler normalt 
1,25 meter i højden og er 
fremstillet af kraftig finer af 
samme type, som anvendes til 
lastvognslad. Efter behov kan 
banerne udføres med bander, 
med eller uden overbygning. 
De kan også opbygges af pa-
nelhegn alene, og her når de 
typisk en højde på omkring 
4 meter. Kundekredsen på 
dette specialområde omfatter 
kommuner, sportsklubber og 
boligforeninger i hele landet. 
Odense Traadvarefabrik har 
senest leveret multibaner med 
bander, bold- og panelhegn til 
et lege-/sportsanlæg i Århus 
og en boligforening i Skt. Kle-
mens.” 

Markedsførende  
håndværksløsninger

”Odense Traadvarefabrik står 
for godt håndværk og mar-
kedsførende kvalitetsproduk-
ter på hele sikringsområdet”, 
slutter O.K. Nielsen. ”Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte os for mere informa-
tion om de mange løsningsmu-
ligheder, vi kan tilbyde inden-
for moderne områdesikring.”   

siden starten i 1915 
har gennemført kva-
litet i såvel arbejde 
som produkter kende-
tegnet virksomheden, 
der i dag er en af lan-
dets førende specia-
lister i allround sik-
ringsløsninger – bl.a. 
hegn, skydeporte, 
automatdøre, boman-
læg og pullerter

”Odense Traadvarefabriks 
overordnede koncept hedder 
kvalitet”, fortæller direktør 
O.K. Nielsen. ”Områdesikrin-
gen er den første skanse, en 
udefra indtrængende person 
støder på, og vi udfører kun 
opgaver, hvis løsning indenfor 
de givne økonomiske rammer 
lever op til de høje kvalitative 
krav, vi stiller til os selv. I kraft 
af vores mangeårige erfaring, 
store tekniske knowhow og 
konstant opdaterede specialvi-
den kan vi tilbyde vores kun-
der et bredt udvalg af marke-
dets bedste og mest moderne 
sikringsløsninger. Odense 
Traadvarefabriks omfattende 
sortiment spænder fra de klas-
siske grå og grønne trådhegn 

til alt det nyeste i elektrisk om-
rådesikring.”

Individuelle løsninger 
med fornuftig økonomi

”Odense Traadvarefabrik har 
eget smedeværksted og be-
skæftiger sig således ikke kun 
med standardprodukter i faste 
mål”, fortsætter O.K. Nielsen. 
”Tværtimod er vi med hele ve-
jen fra rådgivningsfasen til im-
plementeringen af den færdige 
løsning i tæt dialog med vores 
kunder. Odense Traadvarefa-
brik er en god sparringspart-
ner med en bred reference-
ramme, når det gælder løsning 
af specialopgaver. Vores sme-
deværksted tilpasser og spe-
cialfremstiller en lang række 
produkter, så de dimensions- 
og materialemæssigt matcher 
kundens fysiske omgivelser og 
individuelle ønsker og behov. 
Endelig har vi stor erfaring 
med hensyn til at benytte de 
mest rationelle produktions-
metoder, der sikrer kunden en 
økonomisk fornuftig løsning.” 

specialprodukter til  
softball og multibaner

”Netop nu genererer special-
produkter som bander, bold- og 
panelhegn omkring softball- 
og multibaner stor aktivitet 
i firmaet. De asfalterede el-
ler gummibelagte multibaner 
optræder ofte i forbindelse 
med skoler, andre offentlige 

institutioner og sportsanlæg. 
På multibanen kan man ét og 
samme sted afvikle en række 
forskellige sportslige aktivi-
teter, der traditionelt kræver 
separate anlæg – heriblandt 
fodbold, håndbold, tennis og 
basketball. Blandt vores helt 
store artikler i forbindelse med 
disse baneanlæg er opsvejste 
mål, bander samt bold- og pa-
nelhegn i forskellig højde og 
materialer.” 

Bander, bold- og  
panelhegn

”Bold- og panelhegn er desig-
net til at modstå kraftig fysisk 
påvirkning. Hegnet består af 
5-8 mm tykke ståltrådsstave 
og er dermed en kraftig, værn-
agtig løsning med mange an-
vendelsesmuligheder. 

odense Traadvarefabrik A/s · Håndværkervangen 3 · 5792 årslev · Tlf. 66 15 15 15 · www.odensetraad.dk · mail@odensetraad.dk
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fordeler APJ Paints kunde-
gruppe sig næsten ligeligt mel-
lem private og erhvervskunder. 
Erhvervskunderne består pri-
mært af autoforhandlere, udlej-
nings- og leasingvirksomheder. 
Private kun der henvender sig 
som regel direkte til os – dvs. 
”kommer forbi” eller ringer/
mailer til os, får vurderet ska-
den og får et tilbud på repara-
tion.” 

Fordelagtige  
virksomhedsordninger

”Derudover har vi mange virk-
somheder, som opnår store 
besparelser på reparationer af 
deres firmabiler. Som noget nyt 
har vi indført en såkaldt virk-
somhedsordning, som betyder, 
at virksomhedens medarbejde-
re endvidere tilbydes en fordel-
agtig medarbejderrabat på alle 
vores ydelser. ”

Efter at have arbejdet 
i chipsAway-kæden i 
odense siden 1999, 
valgte Jakob Havndrup 
at starte egen virk-
somhed i 2007 under 
navnet APJ Paint.  

I 2008 fik han så mulighed for 
at overtage ChipsAway’s afde-
ling i Odense, som derfor nu 
drives under navnet APJ Paint. 

I 2010 indtrådte Jakob Havn-
drups søster – Birgit Havndrup 
Larsen – i virksomheden. 
I dag er APJ Paint én af de fø-
rende indenfor SMART repair.
”Den primære aktivitet i APJ 
Paint er alle former for SMART 
repair”, fortæller Jakob Havn-
drup. ”SMART betyder Small 
to Medium Area Repair 
Technique. Opgaverne spænder 
vidt – lige fra revnede og bulede 
kofangere, ridser i karosseri og 
fælge til mindre huller i instru-
mentbord og sæder samt sten-
slag på forruden.”

Hurtig service  
og høj kvalitet

”Blandt APJ Paints større op-
gaver er reparation af teknisk 
avancerede kofangere. I en tid 
hvor bilerne udstyres med mere 
og mere avanceret teknologi 
og udstyr, er der store bespa-

relser at hente på denne type 
reparation. Vi håndterer også 
forsikringsskader og sørger for, 
at bilen bliver takseret. For alle 
opgavetyper gælder det, at APJ 
Paint er garant for god og hurtig 
service og høj kvalitet i arbejdet. 
Vi reparerer det skadede områ-
de og lader resten af bilen være. 
Virksomhedens gode service 
og høje kvalitet skyldes især de 
dygtige medarbejdere – Mike og 
Dennis. Det er yderst vigtigt, at 
vi hele tiden sikrer, at virksom-
heden har velkvalificerede og 
veluddannede medarbejdere”, 
fortæller Jakob Havndrup.

Harmonisk sammensat 
kundegruppe

”Da jeg startede i ChipsAway-
kæden i 1999, udgjorde stør-
stedelen af kundegruppen au-
toforhandlere”, fortæller Jakob 
Havndrup videre. ”Her i 2010 

Egegårdsvej 3B · 5260 odense s · Tlf. 65 91 17 60 · Mobil 31 55 30 30 · odense@apjpaint.com · www.apjpaint.com
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Kunstnerisk  
ånd også i flasken
specialforretningen 
Kunst & Håndværk 
emmer af kunstnerisk 
sjæl med værker af 
omkring 100 kunst-
nere – og udvalgte 
topmærker i kaffe, 
the, chokolade, rom 
og anden fin spiritus. 
oplagt til firmagaver.

I hjertet af det gamle Odense, 
midt i H.C. Andersen kvar-
teret, finder kunstelskere og 
livsnydere frem til specialfor-
retningen Kunst & Håndværk. 
Her har indehaver Lars Peder 
Marcussen siden 1996 kombi-
neret sit spændende kunstgal-
leri med en gourmetbutik for 

udvalgte lækkerier i kaffe, tee, 
chokolade og – ikke mindst – 
topmærker inden for rom og 
anden fin spiritus. Populære 
romsmagninger er jævnligt på 
plakaten.
– Kunst & Håndværk har skif-
tende udstillinger med kunst-
værker, der spænder fra maleri 
og anden billedkunst til glas, 
keramik og træ. Kunstnerne 
er både kendte, meget kendte 
og dem, der er på vej, fortæller 
indehaver Lars Peder Marcus-
sen.
Udstillingerne løber en kalen-
dermåned med fernisering den 
første lørdag i måneden. Inde-
haveren er også repræsenteret 
med egne akvareller.
Kunst & Håndværk er et op-
lagt besøg værd på turen i 
Odense City. Også ved gavekøb 
op til jul.

Egegårdsvej 3B · 5260 odense s · Tlf. 65 91 17 60 · Mobil 31 55 30 30 · odense@apjpaint.com · www.apjpaint.com Kunst & Håndværk · claus Bergs Gade 5A · 5000 odense c · Tlf. 65 91 42 42 · www.artandcrafts.dk · artandcrafts@gmail.com

*  Priserne er ekskl. moms og leveringsomkostninger. Bilen er vist med 
ekstraudstyr. Brændstofforbrug med partikelfi lter ved blandet kørsel: 
13,3 km/l, CO2 emission 198 g/km. Ret til ændringer forbeholdes. 
Tilbuddet er gældende til den 31.12.2011.

En ægte Mercedes-Benz oplevelse 
fra 2.090 kr. pr.  måned.
Du kender bilen og kvaliteten. Og dog.    Den nye Vito er endnu 
stærkere, har endnu bedre økonomi og endnu mere komfort.  
Kort sagt: Der er meget mere af alt det, Vito er så kendt for. 
Giv den noget arbejde. Det klarer den problemløst i en fart. 
Læs mere på www.pchristensen.dk

Mercedes-Benz VitoMercedes-Benz Vito
Pris fra: 156.995 kr.*
Leasingperiode: 48 mdr.
Pr. måned, fra: 2.090 kr.
Udbetaling: 20.000 kr.
Garanti: 2 år

Restværdi ved udløb 44.971 kr. jf. 
gældende regler

Den nye Vito.
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cykelholdet har gjort  
concordia Forsikring kendt…

Den store eksponering udnyt-
ter vi nu til at styrke Con-
cordia Forsikrings brand og 
derigennem øge kendskabet til 
forsikringsselskabet. 

Concordia Forsikring blev dan-
net tilbage i 2009 på baggrund 
af en naturlig fusion mellem 
FYNBO Forsikring og søster-
selskabet NORD Forsikring. 
FYNBO Forsikring tegnede 
privat- og landbrugsforsikrin-
ger, mens NORD Forsikring 
tegnede erhvervsforsikringer. 
Concordia Forsikring kan så-
ledes i dag tilbyde kunderne 
”hele paletten”. 
I det nye selskab overvejede vi 
straks, hvordan vi skulle gøre 
Concordia Forsikring kendt.
En del af løsningen blev et 
markant cykelsponsorat. Vi 
blev navnesponsor for et den-
gang ikke særligt kendt cy-
kelhold, som fik navnet Team 
Concordia Forsikring.

Igennem vores samarbejde 
med cykelholdet forsøgte vi 
straks at udnytte nye mulig-
heder. I dag forbinder mange 
cykelholdet med Concordia 
Forsikring. 
Det absolutte højdepunkt i 
vores samarbejde med cykel-
holdet fandt sted i Nyborg den 
23. juni i år. Den blot 21-årige 
Rasmus Quaade fra Team 
Concordia Forsikring satte 
alt og alle til vægs, da han i 
en fantomtid kørte sig ind på 
en sensationel førsteplads og 
vandt det danske mesterskab 
i enkeltstart. Den efterføl-
gende morgen var forsikrings-
selskabets mailboks fyldt med 
lykønskninger fra kunder og 
samarbejdspartnere. 
Samme Rasmus Quaade vandt 
den 19. september Danmarks 
første medalje nogensinde ved 

VM i enkeltstart for herrer. 
Rasmus vandt en sølvmedalje 
ved VM for U23. Den dag glæ-
dede hele Danmark sig over 
den flotte kørsel af Rasmus 
Quaade.

Af Poul Jørgensen, 
Concordia Forsikring:

Tietgens Allé 112-114 · 5230 odense M · Tlf. 63 14 44 44 · www.concordia.dk

Peder Wessels Vej 21B - 5220 Odense SØ

l Print
l Streamers
l Auto-dekoration
l Foliebeklædning  
 af biler

l 3M solfilm
l Taxareklame

fp@reklame-montage.dk
Ørstedsgade 5 B · 5900 Rudkøbing

Tlf. 2244 1745 · gulvboisen@hotmail.com · www.gulvvognen.dk

Spar momsen på
TAPET

kig ind og se vort udvalg 
- du sparer momsen

Få besøg af vort mobile showroom
- det er gratis og det kan give dig 

inspiration i dit eget hjem.

Spar momsen på 
EGETÆPPER
på alle egetæpper i butikken 

sparer du momsen - kom ind og se 

det store udvalg i Ege-tæpper.

TÆPPER RESTRULLER
FRIT VALG 
pr. kvm. ..................119.-
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Festligt mødested i  
nye klæder

handler om familiefester, fir-
mafester og møder.

Endnu mere, også  
erhvervsmøder

– Nu tackler vi finanskrisen 
ved at fastholde vores priser. 
Vi investerer i fremtiden med 
renoverede og udvidede loka-
ler – og vil blive endnu skar-
pere på service og mad. Vi vil 
også være kendt for vores per-
sonlighed, den gode personlige 
kontakt med kunderne, fort-
sætter Søren Grønning. 
Møllekroen står også klar til 
at arrangere flere erhvervs-
møder, receptioner og lignende 
for det fynske erhvervsliv. 

åbent hus

Den kommende åbent hus dag 
6. november åbner alle Mølle-
kroens døre og serverer forslag 
til bordopdækning, smagsprø-
ver på mad og gode vine, øl, 
vand samt kaffe og sødt. Alle 
nysgerrige får dermed mulig-
hed for en uforpligtende snak 
med værtsparret, der natur-
ligvis står klar med råd, vej-
ledning og bud på kommende 
arrangementer. Vi har åbent 
fra kl. 13-16.00.

Julefrokost, mad ud  
af huset

Møllekroen åbner traditionen 
tro dørene til otte festlige ju-
lefrokoster med musik og dans 
i november og december. Alli-
gevel er det ikke mindst mad 
ud af huset, der skaber stedets 
stadigt voksende popularitet.
– Vi bygger på knap 20 års fag-
lig erfaring og laver al vores 
mad fra bunden af friske råva-
rer i et kreativt køkken. Sam-
tidigt leveres vores mad ud af 
huset i kølebil, så maden er 
frisk og lækker, når kunderne 
sætter den på bordet, tilføjer 
Søren Grønning.

Ægteparret Helle og Søren 
Grønning inviterer dermed 
alle interesserede inden for 
på Møllekroen, så de selv kan 
se den store forvandling, som 
værtsparret har gennemført, 
siden det overtog Møllekroen 
i 2008. 
Forvandlingen inkluderer nye 
toiletter, nyt køkken, nyt ind-
gangsparti samt senest udvi-
delsen af ét af tre festlokaler 
med plads til i alt 200 gæster. 
Aktuelt laves også p-arealet, 
mens det nye haveanlæg laves 
færdigt i det kommende forår. 
Den nye udvidelse på 500 kvm. 
gælder køkken, lager og perso-
nalerum.

Rekordår 2009 og 2010

– Vi forpagtede Møllekroen i 
1999, og faktisk er både 2009 
og 2010 blevet hidtidige re-
kordår for os, fortæller Søren 
Grønning til Månedsmagasi-
net Erhverv Fyn.
Fokus på mad og fleksibel 
kundeservice af høj kvalitet 
til konkurrencedygtig pris 
danner fortsat en hjørnesten 
i succesen for Møllekroen. 
Arbejdspladsen har i dag ti 
fastansatte samt endnu flere 
løst tilknyttede kolleger, der 
tiltrækker kunder fra hele 
odenseområdet. Uanset det 

Møllekroen · Brolandvej 7 · Bullerup · 5320 Agedrup · Telefon 65 93 87 07 · www.moellekroen.dk · admin@moellekroen.dk

Møllekroen trodser 
finanskrisen med 
åbent hus søndag 
6. november.  
Anledning er  
stedets elegante 
renovering og  
ekstra 500  
nybyggede kvm
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* Tilbuddet dækker service i 36 mdr. og max 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for 
at få et skarpt tilbud. Serviceaftale dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Tilbuddet kan ikke kom 
kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Ekstraordinær leasingydelse er 30.000 kr. plus finansieringsomkostninger 4.845 kr. 
Tilbuddet gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr. 
Alle priser er excl. moms. Tilbuddet er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.09.2011. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og 
renteændringer.
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Bedemanden stenhuggeren

som gravstenen og begravel-
sen er det. Vi giver begrebet 
trædesten mening i mere end 
én betydning. Alle vore sten 
kan og vil mest af alt skabe 
glæde.”

Den ny forretning 
i odense

”Rustvognen og alt det vi bru-
ger omkring begravelse kan 
vi ikke have  samme sted som 
stenhuggeriet, pga. for meget 
støv. Vi fandt det naturligt at 
placere os i Odense og var hel-
dige at kunne starte i Hjallese, 
på Egegårdsvej 1, kun et sten-
kast fra motorvejen. Det giver 
os mulighed for unik inden-
dørs udstilling af gravsten, så 
vore kunder midt i vinterens 
kulde kan besøge bedemanden 
og gå og se på gravsten uden at 
fryse” slutter Sally Kelbøl.

Kundekredsen påskønner ty-
deligvis at stenhuggeren føl-
ger med tiden og at der sættes 
vægtige nye milesten med be-
demandserhvervet. 

Med tunge rødder i  
lokal historie

I starten af forrige århundre-
de hed virksomheden Sten- og 
Billedhuggeri og lå midt i Ot-
terup nær kirken. Produktud-
viklingen har været konstant 
gennem årene. Mange smukke 
unikke stenprodukter er kom-
met til. De ses på Ørkebyvej 5 
i Otterup. Herfra produceres 
og leveres sten til hus og have, 
til glæde og sorgfulde stunder. 
Det gamle håndværk kende-
tegner stadig virksomheden. 
I dag bruges store maskiner, 
godt løftegrej og personligt 
værn, som gør arbejdet min-
dre tungt, mere sikkert og 
miljømæssigt meget bedre.

Produkter der ikke  
forsvinder
Gravsten og mindesten til fa-
miliens kære er stadig hoved-
hjørnesten for virksomhedens 
drift. Det faldt naturligt at 
fortsætte virksomheds-udvik-
lingen med en bedemandsfor-
retning under navnet Sten-
huggeri Begravelse.
”Vi har altid med omhu og 
respekt taget hånd om vore 
kunders ønsker”, siger Sally 
Kelbøl, der i dag styrer virk-
somheden.
Virksomheden har i alle 100 
år hjulpet utallige familier på 
Fyn med at vælge dén person-
lige gravsten, som de ønskede 
at sætte efter deres kære.
Stenhuggeren skal kunne sit 
fag – og råvaren skal være god
fortæller Sally Kelbøl. ”Vi 
har og uddanner selv dygtige 
håndværkere, og selvfølgelig 
skal der gode råvarer til.

Jeg er ofte selv med når vi ta-
ger sten ud i bruddene i Skan-
dinavien og ved importørerne. 
Årene har lært mig at se den 
rigtige kvalitet.” 

Køkkenbordpladen  
og rustvognen skal skabe 
glæde

”Salg af gravsten sammen 
med glade ting til haven er 
ikke et problem. Glæde og sorg 
veksler livet igennem for alle 
mennesker. Hos os omgives vi 
af naturens smukkeste sten.  
Vi giver ro og tryghed til at 
træffe gode valg til livets man-
ge milepæle, hvad enten det er 
bordpladen til det nye køkken 
eller gravstenen til en af fami-
liens kære.
Kister og begravelsesting står 
aldrig fremme. Vor nye smuk-
ke rustvogn er altid diskret 
gemt til siden. Køkkenbord-
pladen er en del af livet lige-

Produktion og udendørs udstilling · Ørkebyvej 5 · 5450 otterup · Døgnåben telefon  64 82 10 71
Indendørs udstilling · Egegårdsvej 1 · Hjallese · 5260 odense s · Døgnåben telefon 66 14 89 81

www.stenhuggeri-begravelse.dk · mail@stenhuggeri-begravelse.dk  

otterup stenhuggeri justerede for nylig firmanavnet til at være 

”stenhuggeri Begravelse” og udvidede dermed stenhuggeraktiviteterne med en  

begravelses forretning. I over 100 år har virksomheden udviklet sig løbende. 
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Direct Express.

Nu i Odense!
Har din Volkswagen mere end fem år på bagen, og søger du et sted, hvor du 
kan få udført reparationer efter strenge kvalitetskrav, men samtidig også 
til en god pris? Og hvor du kan komme uden at skulle bestille tid i forvejen, 
og undgå lange ventetider? 

Så besøg Direct Express i Odense – det nye værksted til dig med en lidt 
”ældre” Volkswagen! 

Bremseklodser foran, inkl. montering!

Polo årgang  1995 – 2006       Kr. 990,-

Golf årgang  1991 – 2006        Kr. 1.190,-*  

Passat årgang  1996 – 2005       Kr. 1.290,- ** 

Touran årgang  2003 – 2006        Kr. 1.290,-

Bremseklodser og skiver foran, inkl. montering!

Polo årgang  1995 – 2006       Kr. 1.990,-

Golf årgang  1991 – 2006        Kr. 2.290,-* 

Passat årgang  1996 – 2005       Kr. 2.590,- ** 

Touran årgang  2003 – 2006        Kr. 2.590,-

Transporter T4 årgang 1991 – 2003      Kr. 2.950,- (inkl. moms)

Transporter T5 årgang 2003 – 2006      Kr. 2.950,- (inkl. moms)

*(gælder ikke V5, V6, R32 og GTI)   **(gælder ikke W8)

Direct Express Odense
Original service til faste, lave priser.

ODENSE: Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 3800
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Grøn el – lune fordele
skamby El vejleder 
erhvervs- og privat-
kunder om miljørigtige 
løsninger, der luner 
budgettet. Energitjek 
og kundeseminar 
blandt andre fordele. 

Stærk, lokal og hurtig service 
når det gælder industri, land-
brug, gartneri, bolig og hvideva-
rer er fortsat Skamby El’s sikre 
varemærke.
Nu forstærker indehaverne Ro-
bin Saager Jakobsen og Annika 

Nydal den gode service med 
Skamby El’s nye medlemskab af 
det landsdækkende samarbejde 
i TS-Gruppen med 26 lokale el-
installatører og 36 afdelinger 
landet over.

Grøn energi

- Det handler om at styrke vores 
viden og kompetencer. Og en af 
de attraktive nye fordele for vo-
res erhvervs- og privatkunder er 
de muligheder, der ligger i ud-
nyttelsen af grøn energi. I form 
af eksempelvis varmepumper, 
jordvarme og små husstands-
vindmøller, fortæller medinde-
haver Robin Saager Jakobsen til 
Månedsmagasinet Erhverv Fyn.
Skamby El lægger stor vægt på, 
at firmaets produkter holder et 
højt kvalitetsniveau. Det bety-
der, at eksempelvis varmepum-
per, der udnytter luftens varme, 
lever op til de lovede specifika-
tioner. 

Økonomisk gevinst

- En investering i grøn energi lu-
ner på mere end én måde. Dels 

giver det lys og et sundt indekli-
ma. Dels nedsætter det brugen 
af Verdens ressourcer – også gi-
ver det en økonomisk gevinst, så 
vores kunder kan bruge pengene 
til noget sjovere, tilføjer Annika 
Nydal.
Skamby El har netop selv inve-
steret i en ny husstandsvind-
mølle. Dermed får virksomhe-
den sine egne erfaringer med 
moderne og grøn vindenergi – til 
glæde for kunderne. 

God dialog

TS-Gruppens nordfynske med-
lem lægger samtidigt stor vægt 
på god dialog og tæt samarbejde 
med alle kunder. Det inkluderer, 
at medarbejderne sammen med 
de enkelte kunder afstemmer 
faktorer som tid, pris og forvent-
ning, før opgaverne løses. 

skamby EL Aps
Bredgade 14
5485 skamby 
Telefon 64 85 12 74 
www.skambyel.dk
info@skambyel.dk

Fremgang på alle fronter
Folk får optimal service
Hos Lange Jørgensen finder man et af landets største produktudbud indenfor 
BOSCH, BLAUPUNKT, WEBASTO og EBERSPÄCHER bilvarmere. »Vi er specialister på 
disse områder«, siger Erling Christensen. »Vi kan klare alt indenfor rådgivning, salg 
og reparation af disse produkter. Vores højt uddannede personale sikrer sam-
men med det nyeste prøveudstyr, at folk får optimal service.«

Lange Jørgensen
Ove Gjeddes Vej 14 · 5220 Odense SØ

Tlf. 66 15 88 88
langejorgensen@boschcarservice.dk . www.boschcarservice.dk/langejorgensen
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Ledige lejemål hos Odense Bolig:
 l  2-vær. lejligheder i Odense
 l  3-vær. lejligheder i Odense 
 l  4-vær. lejligheder i Odense
 l  Værelser i Odense
 l  Erhvervslejemål i Odense
 l  Lejligheder i Nyborg

Se mere på www.odensebolig.dk

leDana Furniture har igennem 23 år været leverandør af 
møbler og inventar til den offentlige sektor. 

Nu har de bredt sig til også at omfatte salg til erhvervs livet. 
Med et bredt udvalg af personalegarderober, kontor-, kanti-
ne- og konferencemøbler, samt skabe til opbevaring af bl.a. 
bærbar PC - giver dette leDANA Furniture mulighed for at 
dække en bred kundegruppe.

Støjdæmpning er også et område leDANA Furniture be-
skæftiger sig med. Udover at levere til kontorer, møde-
lokaler, montagehaller, skoler og daginstitutioner, er de nu 
også blevet leveringsdygtige i lydflåder og skærmvægge til 
industrien. 

leDANA Furniture’s store force er specialinventar til den 
kræsn e forbruger. I et tæt samarbejde med deres leverandører 
kan leDANA Furniture levere efter kundens behov og ønske. 

leDANA Furniture kan tillige være behjælpelig med indret-
ningsforslag.

Lunden 1  ·  DK 5540 Ullerslev  ·  Telefon +45 70 22 25 24  
info@ledana-furniture.dk  ·  www.ledana-furniture.dk

Telefon 70 100 919 
secura@secura.dk · www.secura.dk

Odense SØ
Cikorievej 15 
DK- 5220 Odense SØ

Tlf: 66 14 78 82 
Fax: 66 14 69 77

Svendborg
Ørbækvej 13 
DK- 5700 Svendborg

Tlf: 62 22 44 90 
Fax: 62 22 45 81

Ringe
Jernbanegade 5 
DK- 5750 Ringe

Tlf: 62 63 30 14 
Fax: 62 63 30 15

Odense SV
Brogårdsvej 12
DK- 5250 Odense SV

Tlf: 65 96 24 22

Brønshøj
Frederikssundsvej 350 
2700 Brønshøj 

Tlf: 43 45 95 97

Rudkøbing
Ørstedsgade 9
5900 Rudkøbing

Tlf: 31 58 53 63

www.farvexperten.dk

Servicecentre: OBS ny Butik

www.sigmacoatings.dk Et PPG varemærke

Facadebehandling 
ned til 2°C og 90% RF 

tilsættes 
Sigma Siloxan 
for at arbejde 
ude ned til 2°C 
og 90% RF

Kvalitetsløsning 
til facademaling
Yderst diffusionsåben, smudsafvisende 
og vejrbestanding. Efterlader et flot 
kalkmat udseende.

Pr. stk. v/1 spand 599,-

Sigma Siloxan topcoat 
10 liter alle farver

579,-
Pr. stk. v/10 stk.

Sigma Continu additiv 
0,5 liter

119,-
pr. stk.

Tilbuddene gælder fra den 1/10 - 18/11 2011. I tvivlstilfælde gælder de i teksten nævnte tilbud. Billeder skal opfattes som illustrative. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Alle priser er eksklusiv moms 25% samt eventuelle afgifter.

40%
RaBat

Guldberg 
pensler

pr. kasse

30%
RaBat

pr. stk.

Guldberg 
pensler

Junckers ProFinish 
Mat & Halvblank

Lakering
Slidstærk lak til trægulve
Junckers udvalg af gulvlakker 
fast-holder og udbygger dit 
gulvs skønhed år efter år. 
Lakken tilfører den glans og 
glød, du ønsker, og gulvet får 
på en og samme tid både den 
nødvendige slidstyrke og den 
eksklusive udstråling, som kan 
gøre dig ekstra glad og stolt 
over dit hjem. Du kan vælge 
vores vandbaserede lakker i 
forskellige glansgrader - alt 
efter opgaven.

Vandbaseret  Akryl-PU boliglak. 
Leveres i 5 & 10 liter plastdunk. 
Avendes som grund- og færdig-
lakering, ialt 3 lag. Kan også anvendes 
til overlakering af Junckers GulvOlie 
efter 24 timer fra påføring af olien.

Junckers ProFinish 
Mat & Halvblank

Lakering
Slidstærk lak til trægulve
Junckers udvalg af gulvlakker 
fast-holder og udbygger dit 
gulvs skønhed år efter år. 
Lakken tilfører den glans og 
glød, du ønsker, og gulvet får 
på en og samme tid både den 
nødvendige slidstyrke og den 
eksklusive udstråling, som kan 
gøre dig ekstra glad og stolt 
over dit hjem. Du kan vælge 
vores vandbaserede lakker i 
forskellige glansgrader - alt 
efter opgaven.

Vandbaseret  Akryl-PU boliglak. 
Leveres i 5 & 10 liter plastdunk. 
Avendes som grund- og færdig-
lakering, ialt 3 lag. Kan også anvendes 
til overlakering af Junckers GulvOlie 
efter 24 timer fra påføring af olien.

Junckers ProFinish 
Mat & Halvblank

Lakering
Slidstærk lak til trægulve
Junckers udvalg af gulvlakker 
fast-holder og udbygger dit 
gulvs skønhed år efter år. 
Lakken tilfører den glans og 
glød, du ønsker, og gulvet får 
på en og samme tid både den 
nødvendige slidstyrke og den 
eksklusive udstråling, som kan 
gøre dig ekstra glad og stolt 
over dit hjem. Du kan vælge 
vores vandbaserede lakker i 
forskellige glansgrader - alt 
efter opgaven.

Vandbaseret  Akryl-PU boliglak. 
Leveres i 5 & 10 liter plastdunk. 
Avendes som grund- og færdig-
lakering, ialt 3 lag. Kan også anvendes 
til overlakering af Junckers GulvOlie 
efter 24 timer fra påføring af olien.

20% påprodukter fra JUNKERSuge 43, 44 og 45 



Jema Farver

tidligere firma Jema Color, og 
det har vi valgt at føre videre. 
Jema Farver anvender hoved-
sageligt produkter fra den dan-
ske kvalitetsproducent Becker 
Jørgensen med det europæiske 
miljømærke »Blomsten«. For 
at kunne oppebære et fornuf-
tigt flow i opgavestrømmen 
indenfor det brede arbejdsfelt, 
vi beskæftiger os med, er god 
planlægning et must. På dette 
og andre specialområder, der 
kræver knowhow og erfaring 
er jeg meget glad for at kunne 
trække på Jeannettes 25 år i 
malerfaget. Efter den første 
indkøringsfase har vi fået ind-
arbejdet en god og velfunge-
rende arbejdsrytme. Springet 
fra malersvend til selvstændig 
kan dog stadig give lidt kriller 
i maven, men jeg ser fortrøst-
ningsfuldt på fremtiden”, slut-
ter Martin Hansen. 

Den unge malermester 
Martin Hansen udlær-
tes pr. 17. december 
2010 fra Ørbæk-firmaet 
Jema color, som eje-
des af malermester 
Jeanette Bødker. Den 
7. januar gik dette 
firma konkurs grundet 
finanskrisen. Den 1. 
februar 2011 valgte 
Martin Hansen at 
starte Jema Farver og 
ansætte Jeannette 
Bødker som assiste-
rende malermester og 
sparringspartner

”Det er ikke uden problemer 
at starte op som ung malerme-
ster”, fortæller Martin Hansen. 
”For mit eget vedkommende 
har mange fejlagtigt antaget, 
at jeg fungerede som stik i rend 
dreng eller stråmand. Trods 
stædigt svirrende rygter og 
sure miner a la ræven og røn-

nebærrene er det dog ikke til-
fældet her”, smiler Martin.    

Nok at se til

”Som nybagt chef for et firma 
med hovedafdeling i Odense, 
administration og værksted i 
Ørbæk og 16 ansatte over den-
ne sommer har der været nok 
at se til. Jeg utroligt glad for og 
stolt over at være kommet så 
godt i gang. Jema Farver har 
løst mange spændende opgaver 
– bl.a. Musikbiblioteket, H.C. 
Andersens Hus, Sortebro Kro 
og Rosenbæk Huset, som er et 
moderne byforsamlingshus.  

Kommunikation og  
håndværk i top

Om sit samarbejde med Jema 
Farver fortæller Sekretariats-
leder Jonna Greve fra Kultur-
maskinen: 
”Rosenbæk Huset er et moder-
ne byforsamlingshus, der ud-

lejes til kulturelle foreninger, 
klubber, institutioner og lokale 
borgere. Jema Farver greb op-
gaven an med respekt for de 
komplicerede retningslinjer, 
kommunen arbejder efter og 
udarbejde et både hurtigt og 
kvalificeret bud på dens rea-
lisering. Omkring Rosenbæk 
Huset har både kommunika-
tion og håndværk været i top.”   

Husk servicefradraget

”Jema Farver udfører alle for-
mer for malerarbejde både inde 
og ude. Vi har en solid faglig 
specialviden omkring trævin-
duers opbygning og hvordan 
de skal behandles. Derudover 
udfører vi alle former for tra-
ditionelt malerarbejde – her-
under lofter og vægge, facader, 
udhæng og gavle – såvel fra lift 
som stillads. Dertil kommer 
epoxymaling af betongulve 
samt forgyldning og marmore-
ring. Endelig udfører vi sparte-
larbejde og opsætning af stuk, 
glasfilt og glasvæv. Vi kommer 
kort sagt hele huset rundt. 
Vores privatkunder bør i den 
forbindelse huske at gøre brug 
af det servicefradrag på 15.000 
kr. pr. ægtefælle for reparation 
og vedligehold af helårsbolig, 
de frem til d. 31.12. er beretti-
get til.” 

Miljøbevidsthed,  
knowhow og erfaring

”Vi er meget kvalitetsbevidste 
og er på forkant med udvik-
lingen på miljøområdet. Det 
store fokus på miljøet blev der 
gjort meget ud af i Jeanettes 

Jema Farver ved Martin Hansen · Thomas B Thriges Gade 89 st. th. · 5000 odense c
Tlf. 31 66 86 81 · 26 28 05 89 · post@jemafarver.dk · www.jemafarver.dk

Malermester/administrativ direktør Jeanette Bødker · skovparken 27 · Måre · 5853 Ørbæk
Tlf. 31 66 86 81 · jb@jemafarver.dk
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Tæppeland Hjallese · Svendborgvej 275 · Odense · Tlf. 88334340 · hjallese@taeppeland.dk

Linoleum, trægulve, tæpper og gardiner  
til erhverv og private

Bliv inspireret i fyns største specialforretning indenfor gulvbelægning, 

og få professionel vejledning af en af vores konsulenter

Linoleum Trægulve Tæpper Gardiner

Din lokale VVS·EL installatør

 Gaskedler EL installation

 Solvarme Solceller    

 Jordvarme Alarm    

 Tag & facade Hvidevarer   

 Ventilation EDB/netværk

 Badeværelse Belysning  

Totalløsninger: Industri, erhverv og privat

John Riber
Mobil 4080 1446

Jesper Mikkelsen
Mobil 4080 1442
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Restaurant Næsbyhoved skov · Kanalvej 52 · 5000 odense c · Tlf. 66 12 05 10 · www.naesbyhovedskov.dk

Restaurant Næsbyhoved Skov
ringsforhold er Næsbyhoved 
Skov et populært udflugtsmål. 
Fra restauranten har man frit 
udsyn over Odenses smukke 
og maleriske inderhavn. Fra 
sidst i november byder vi tra-
ditionen tro på a la carte ju-
leanretninger. Blandt Næsby-
hoved Skovs meget populære 
tiltag er de festlige og fornø-
jelige aftener med julefrokost, 
musik og dans, der starter 
sidst i november. Ud af årets 
otte julefrokostarrangementer 
er de fem allerede udsolgt, og 
de ledige pladser der endnu er 
tilbage ved de resterende tre 
julearrangementer fordeles 
efter først til mølle princippet. 
Besøg hjemmesiden eller ring 
for nærmere information om 
vores spændende arrangemen-
ter”, slutter Erik Madsen.

Efter ti års pause fra 
restaurationsbran-
chen er indehaver Erik 
Madsen tilbage  
som restauratør på 
det kendte, idyllisk 
beliggende odense-
anske spisested og 
udflugtsmål,  
der grundlagdes i år 
1900 af hans oldefar 
Jørgen Madsen

”På Næsbyhoved Skov sætter 
vi service og kvalitet i højsæ-
det”, fortæller Erik Madsen. 
”Rent kulinarisk har restau-
ranten fokus på det gode klas-

siske køkken med plads til 
moderne variationer i over-
ensstemmelse med vore kun-
ders individuelle ønsker. Ar-
rangementsmæssigt spænder 
vi fra alle slags familiefester 

til firmafester, receptioner og 
forretningsmøder. Vi kan også 
tilbyde et stort udbud af a la 
carte menuer. Med naturskøn 
beliggenhed, handicapvenlig 
indretning og gode parke-

Vinimportør søger restauranter
Vintønden, fem år 
gammel fynsk vinfor-
retning og importør af 
blandt andet italiensk 
og fransk vin, står klar 
med lækre firmagaver 
op til jul. 

– Jeg har en passion for vin og 
har derfor rejst til blandt andet 
Italien for at lære mere og per-
sonligt møde potentielle leve-
randører, fortæller Vintøndens 
indehaver Henrik Damgaard. 
Han bruger også kontakterne 
til at finde lækre italienske 
specialiteter til firma- og jule-
gaverne, der som én af Vintøn-
dens store specialiteter var an-
ledning til firmaets start.
– Du må også gerne skrive, 
at jeg gerne vil mere ind på 
markedet for restauranter, til-
føjer Henrik Damgaard, der 
for knap fem år siden trak sin 
mangeårige interesse for vin 

op på et nyt niveau i form af 
den spændende deltidsforret-
ning Vintønden.

smag for kvalitet

I dag importerer Henrik Dam-
gaard selv attraktiv kvalitets-
vin til konkurrencedygtige pri-
ser fra Italien og Frankrig. 
Samtidigt forhandler han vin 
fra hele Verden via samarbejde 
med andre danske importører, 
hvor kun de bedste vine ud-
vælges. Vintønden samarbej-
der også med en vinhandler i 
København som handler med 
særlig eksklusiv vin, så det be-

hov ligeledes kan dækkes. Han 
bruger også kontakterne til at 
finde lækre italienske speciali-
teter til firma- og julegaverne. 
Firmajulegaverne var en suc-
ces for Vintønden lige fra be-
gyndelsen, og derfor en kerne-
kompetance i dag.

Julegaver

Indkøbere i fynske og øvrige 
danske virksomheder er lige nu 
i gang med at finde ud af, hvad 
deres kolleger får i julegave.
Vintønden sørger selvfølgeligt 
også for, at medarbejderne får 
mulighed for at få en lækker 
vin- eller julekurv. Ud over ita-
lienske specialiteter kan den 
også indeholde spændende og 
velsmagende fynsk specialøl, 
lige som Vintønden også har en 
særdeles velsmagende kontakt 
til en belgisk chokoladeprodu-
cent bosat på Fyn.
– Vi pakker og sender selvføl-
geligt disse julegaver, så snart 
vi får ordren, tilføjer Henrik 
Damgaard.

Vintønden v/Henrik Damgaard · Æblehaven 21 · 5462 Morud · Tlf. 22 70 00 40 · mail@Vintonden.dk · www.Vintonden.dk

BANFI · BRUNELLO 
»IL DOTTRINALE« 2005

Land: Italien

Vinen er produceret af 100% 
Sangiovese druer, der er dyr-
ket i Montalcino området i 
Italien. Den har været lagret 
2 år på 50% franske og 50% 
slavoniske egetræsfade. Vi-
nen er en årgang 2004, som 
er en af de bedste årgange for 
Brunello. Det er en elegant 
vin med dyb rubinrød farve, 
kompleks bouquet med noter 
af lakrids, blommer, kirse-
bær samt et strejf af læder. 
Utrolig fyldig, men samtidig 
rund og blød frugtsmag, sil-
kebløde tanniner og meget 
letdrikkelig.
Eftersmagen er behagelig lang 
og vedvarende. 

Køb 6 fl.

SPAR kr. 400,-

NU kr. 740,-

TEMA
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Fru Larsen Mad & Vin · Frederiksgade 11A · 5700 svendborg · Tlf. 21 47 28 57 · www.frularsen-madogvin.dk · hjemly@pc.dk

Ny dansk restaurant i 
svendborg

– Det er også vigtigt for mig at 
fortælle, at jeg den kommende 
juleaften åbner restauranten 
for en traditionel juleaften 
med juletræ, and og hjemme-
kogte klejner for både gæster, 
personale og sidstnævntes fa-
milie. Er der god tilslutning, 
kan det blive en fast tradition, 
tilføjer Jette Larsen. Tilmel-
ding kan ske pr. tlf. eller mail.

Fru Larsen Mad & 
Vin er netop åbnet 
som svendborgs nye 
restaurant, der sæt-
ter klassiske danske 
favoritter højt på 
menuen.

– Min nye restaurant serverer 
klassisk dansk mad med en hyg-
gelig og uhøjtidelig atmosfære 
og varm kundeservice, fortæller 
indehaver Jette Larsen.
Det nye spisested lægger ud 
ved at holde åbent for a la car-
te onsdag til lørdag.
– Ugens øvrige dage har jeg 
plads til selskaber og mad ud 
af huset. Jeg lægger op til et 

hyggeligt samarbejde, hvor jeg 
eksempelvis ikke er så firkan-
tet omkring, hvor mange kur-
verter jeg minimum laver ved 
mad ud af huset. Derfor er der 
ikke noget festkort, det er op 
til en dialog, fortsætter Jette 
Larsen. 
Fru Larsen Mad & Vin ligger i 
lokalerne, der tidligere husede 
Restaurant Ærøsund. Her er 

både fair priser og højt til lof-
tet. Dagens ret koster fra 98 
kr., mens en lækker Hereford 
Steak frister på tallerkenen 
for blot 198 kr.
Restauranten serverer klassi-
ske retter som stegt kalvelever 
– og så koster en god, hel, fla-
ske vin 179 kr. Der er ikke no-
get stort vinkort, men vinene 
er lækre og til gode priser.

TEMA

Juleplatte
M/ DIV. JULETILBEHØR

Kr. 120,-
UD AF HUSET

&Bowling
Idrætscenter

Små frokostanretninger
fra kr. 60,00

Gitte og Ulrik Bieler
STADIONVEJ 50
5450 OTTERUP
TLF. 64 82 23 43
PRIVAT TLF. 26 12 04 01
FAX 64 82 23 22
ulrik@otterupbowlingcenter.dk

- spændende
julemenuer tilberedt af udsøgte

og friske råvarer
fra...

JULEN
2010

Bowling
Idrætscenter

O T T E R U P  H A L L E R N E

BIELERS GOURMET-SERVICE
www.otterupbowlingcenter.dk

Altid høflig betjening
og smukt pyntede borde!

Jule-
smørrebrød

Kr. 25,- / 36,-

pr. stk.

Stadionvej 50 · 5450 Otterup · Tlf. 64 82 23 43 · ulrik@otterupbowlingcenter.dk

Juleanretning
Hvide sild m/karrysalat

Stegte sild
Smørstegt fiskefilet m/hjemmerørt remoulade

Gravet laks m/sennepsdressing
Hjemmelavet æbleflæsk m/bacon

Varme tarteletter m/høns i asparges
Orangemarineret and m/blommekomplot og gelé
Juleskinke m/grønlangkål og brunede kartofler

Slagterens medister m/hjemmelavet rødkål
Forloren and m/ribs-æble gelé

Dansk ribbensteg stegt m/nelliker
Ostebord m/frisk frugt

Ris à la mande m/kirsebærsauce

Julebord og bowling kr. 235,-
Julebord ud af huset kr. 225,-

Gourmet 
julemenu

Vildt-terrin
På sprød salat 

m/cumberlandsauce

Kalvmørbrad 
m/foie gras 

og krydderurtesmør

3 slags oste

Mandel islagkage
m/friske frugter

3 retter kr. 259,-
4 retter kr. 279,-

Brunch 1
Rundstykker, rugbrød, wienerbrød, 

croissanter, mælk, juice, kaffe, te, smør, 
syltetøj, 3 slags pålæg, 3 slags ost, røræg, 
bacon, røget laks, røget skinke, pandekager, 

frikadeller og pølser, frisk frugt
Kr. 139,-

Mousserende vin til kr. 25.- pr. person

Brunch 2 

Som brunch 1, samt yderligere
blinis m/kaviar, pandekager, 

frugtsalat incl. mousserende vin.
Kr. 199,-

Incl. bowling og sko

Brunch serveres fra kl. 9.00-13.00



L u x u s 
julebuffet

• Hvide sild med løgringe
• Karrysalat pyntet med kogte æg
• Maja’s sildesalat på hvedebrød
• ½ æg, tomat og hjemmelavet mayonnaise
• Ferskrøget laks med røræg og purløg
• Lun fiskefilet med remoulade og citron
• Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver
• Tartelet med høns i asparges - tomat og persille til pynt
• Lun leverpostej med sprøde bacontern
• Ribbenssteg med rødkål
• Mørbradbøf á la creme
• Glaseret juleskinke med brunede kartofler
• Ostefad med ananasost og brie
• Frisk frugt - vindruer og mandarin
• Ris á la mande med kirsebærsauce

• Rugbrød, franskbrød, kiks og smør - kr.  15,-

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

119,-
Eks. brød og smør

Julefrokost
lørdag den 19. november kl. 18.00 - 02.00

Stor julebuffet med husets specialiteter 
- kaffe - natmad

Musik: Cotton5 · Underholdning: De 3 Tenar

Bestil i god tid. Max. 200 biletter

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

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

www.ryslinge-forsamlingshus.dk

Eller vælg 7 slags

99,-
Eks. brød og smør

Tilvalg:
• Røde sild 10,-
• Stegte sild 10,-
•  Rejer med mayonnaise  

og citron 10,-
•  Røget ål med røræg  

og purløg 20,-
•  Sylte med sennep  

og rødbeder 10,-

•  Blodpølse med kanelsukker  
og sirup 10,-
• Grønlangkål  5,-
• Frikadeller med rødkål 10,-
• Medister med rødkål 10,-
•  Stegte andesnitter med  

svesker og rødkål 20,-
•  ½ andebryst med  

appelsinsalat 20,-

250,-

TEMA TEMA
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Restauration Jomfru Rigborg
serveres en stor og spændende 
vildtbuffet. Mortensaften, den 
10. november, er vi værter for 
en ligeledes særdeles populær 
tema aften i pagt med traditio-
nen. Vi glæder os også til Ege-
skovs stemningsfulde julebuf-
feter med musik og dans, der i 
år løber af stabelen den 25. og 
26. november samt den 2.-3.-9. 
og 10. december. Netop nu har 
vi en række gourmetaftener 
i støbeskeen, ligesom vi også 
leverer mad ud af huset.  Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte os for yderligere 
information.” 

Med sin gode mad og 
skønne beliggenhed 
er restauranten den 
perfekte ramme om 
bryllupper, fødsels-
dage og andre arran-
gementer spændende 
fra vinsmagninger, 
vildtaftener og jule-
frokoster til dagskur-
ser, receptioner og 
jubilæer 

”På Restaurant Jomfru Rig-
borg, der er åben for arrange-
menter året rundt, har vi stor 
viden og erfaring med hensyn 
til at arrangere fester og ar-
rangementer af enhver art”, 
fortæller restauratør Per Juul 
Rytter. ”Vi har til huse i Ege-
skovs gamle herskabsstalde, 
midt i en af Danmarks smuk-
keste haver – et unikt udgangs-
punkt for at skabe personlige, 
ægte oplevelser for vores gæ-
ster. Vores stil- og stemnings-
fulde lokaler er den perfekte 
ramme om selskaber fra 20 
til 150 personer. I parkens åb-

ningstid konverteres indgangs-
billetten til et årskort, hvilket 
gør Egeskov til et yndet sted 
at spise frokost med sine for-
retningsforbindelser, der får en 
uforglemmelig oplevelse. 
Restaurantens køkken er 
kendt for at lave mad fra bun-
den baseret på friske råvarer. 
I vinterhalvåret slår vi dørene 
op for en bred vifte af spæn-
dende arrangementer. I week-
enderne fredag d. 28. og lørdag 
d. 29. oktober samt fredag d. 4. 
og lørdag d. 5. november afhol-
des de traditionelle og meget 
populære vildtaftner, hvor der 

café Jomfru Rigborg · Egeskov Gade 18 · 5772 Kværndrup · Tlf. 20 80 90 19 · cafe@egeskov.dk · www.egeskov.dk

TEMA

FIRMAJULEGAVER

Hjallesevej 6 • 5000 Odense C • Tlf.: 66 12 61 84 • E-mail: hjallesevejodense@skjold-burne.dk
Overgade 12 • 5000 Odense C • Tlf.: 66 14 01 10 • E-mail: overgadeodense@skjold-burne.dk

www.skjold-burne.dk

ÅRETS
GODE

JULEVIN

ÅRETS
EKSKLUSIVE

JULEVIN

2010 Terra Barossa 
Shiraz, Thorn-Clarke 
Barossa Valley, Australien

Tilbud

9975
Spar 20,00 kr.

2010 Klein Steenberg 
Steenberg Vineyards
Western Cape, Sydafrika 

Tilbud

6975
Spar 30,00 kr.



 39

Restaurant Grønttorvet, en af odenses  
hyggeligste restauranter, emmer af gammel 
dansk madtradition, historie og atmosfære.

Klassiske vægpaneler fra en rigmandsvilla ved Svendborg-
sund, et gulv der måske stammer fra et meget gammelt sunket 
skib og en udsigt til Sortebrødre Torv, hvor dominikaner-mun-
ke i 1200-årene opførte Sortebrødre Kloster og Sortebrødre 
Klosterkirke.

Det er blot nogle af de spændende ingredienser, der dukker op, 
når livsnydere og kulinariske rejsende styrer ind på Restau-
rant Grønttorvet i det centrale Odense.

– Her holder vi godt fast i de stolte traditioner for det gamle 
danske køkken, lyder det fra Søren Windell, der sammen med 
Jim Eldrup er Restaurant Grønttorvets værter.

Restauranten tiltrækker mange forskellige kunder, også hånd-
værksmestre og forretningsfolk, der kombinerer det uformelle 
møde med en lækker frokost.

Julen nærmer sig. Derfor er det også en god idé at tænke på 
bestilling af julefrokost. Læs mere under Menukort på hjem-
mesiden eller ring direkte til værterne.

FAMILIE JULEFROKOST
Søndage: d. 27. november, d. 4. og d. 11. december

En tradition for hele familien!

Kl. 11.30 mødes vi foran hotellet.
Travetur med guide i det smukke område omkring
Christiansminde.
Tag det varme tøj på og det gode humør med.
Vi har hjemmelavet bjesk med til de voksne og
godtepose til børnene.

Vel tilbage på hotellet kl. 12.30
Her står den store julebuffet klar med traditionelle retter
og Christiansmindes hjemmelavede specialiteter

Pris pr. person

Børn under 12 år ½ pris

Fredag d. 25. og lørdag d. 26. november
Fredag d. 2. og lørdag d. 3. december
Fredag d. 9. og lørdag d. 10. december

Musik-Compagniet sørger for musikken efter middagen og
frem til kl. 01.00. Så husk danse-skoene!
Gratis bus fra Christiansminde til Svendborg Centrum
fra kl. 01.00

Kl. 19.00
Velkomstdrink ”Green Surprise”

Christiansmindes julebuffet står klar, en fryd for øje og gane.
Naturligvis med de traditionelle juleretter og krydret med
Christiansmindes egne hjemmelavede specialiteter.

Kaffe og the på buffet.

Natmad:
Chili con carne med mixet salat og boller.

Pris pr. person for spisning, kaffe/the,
musik og dans

Pris pr. person for ”hele pakken”
(velkomst, buffet, kaffe/the,
natmad, musik og dans)

Vi glæder os til at byde velkommen til Christiansminde
Traditionen tro har vi pyntet smukt op i anledning af julen

Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat
Christiansø-pigens kryddersild
Hjemmelavet æggesalat med røde tomater
Filet af lyssej direkte fra rygeovnen på marinerede salater
Rødbedesalat med æblestykker og grillet lokal feta
Den gode svine-sylte med sennep og rødbeder syltet med
julens krydderier
Fiskefilet med citron og hjemmerørt remoulade
Hjemmelavet æbleflæsk
Gedekølle fra Avernakø stegt med syltet appelsin og anis
Lun leverpostej med ristede svampe og tørsaltet bacon
som i de gamle dage
Blodpølse med kanelsukker, æblegrød og mørk sirup
Flæskesteg med rustikt hjemmelavet rødkål
Andesteg som de fleste husker den fra barndommen, med
æbler og svesker
Tarteletter med hønsekød og asparges
Jule skinke med grønlangkål
Gode modne oste fra nabolaget
Friske og tørrede frugter, nødder og knas
Julekage med økologisk smørcreme
Hjemmelavet ris à la mande med kirsebærsauce

Lad bilen stå!
Vi tilbyder overnatning i forbindelse
med julefrokost til 395,00 pr. person
i dobbeltværelse incl. morgenbuffet

Christiansmindevej 16 · Svendborg
Tlf. 62 21 90 00 · www.christiansminde.dk

kr. 355,00

kr. 218,00

kr. 470,00

JULEBUFFET 2011

JULEFROKOST
PÅ CHRISTIANSMINDE

booking@christiansminde.dk

TEMA TEMA

Restaurant Grønttorvet Aps · sortebrødre Torv 9 · 5000 odense c · Tlf. 63 12 33 00
www.restaurantgrønttorvet.dk · post@groenttorvet-odense.dk

Restaurant Grønttorvet
– dansk julehygge siden 1761

odense 
hyggeligste 
julefrokost

198,-

Velbekomme i det grønne



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

A/S

www.guldfeldt.com

NOVEMBER FESTIVAL

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

kONTAkT OS FOR ET TILBud dER pASSER TIL dIT BEhOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

kom til åbent hus hele november!
Vælg dag og tidspunkt, der passer bedst

Indsend tilmeldingskuponen og kom og se dET SIdSTE NyE

Venligst mail interessekupon i dag
eller tilmeld dig online på

www.guldfeldt.com

Vi viser det sidste 
nye i vor store 
udstilling med 

kæmpe 
besparelser

på såvel nye som 
brugte maskiner 

og møbler.

Er interesseret i:
 Multifunktionsmaskiner sort/hvid
 Multifunktionsmaskiner fuldfarve
 Fuldfarve printere
 Kontormøbler
 Ønsker gratis 3D indretningstegning
 Solafskærmning
 Kontorstole
 Penge/Værdi/Brandskabe
 Gratis server-/netværkseftersyn
 Ønsker gratis og fordelagtigt tilbud på service

Mail på post@guldfeldt.com

Ja tak, vi kommer  _____personer, den  ____november  

ca. kl. _____ fra (firma)____________________________

Att. (navn):______________________________________

For alle indsendte tilmeldinger kvitterer vi på den dag 
I kommer, med 1 juleand og 2 flasker rødvin pr. firma


