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www.pchristensen.dk og www.facebook.com/pchristensenvans

Ny Mercedes-Benz Citan
Den nye Citan kassevogn har mange talenter. Bag det kompakte ydre skjuler sig et rummeligt lastrum og en komfortabel kabine - en perfekt kombination 
af stor nyttelast og dynamiske køreegenskaber, hvor den ergonomisk udformede førerplads og de mange muligheder for at tilpasse Citan til dine 
transportopgaver letter dit daglige arbejde.

Mercedes-Benz Citan 108 CDI Lang (A2) Ksv. Forbrug ved blandet kørsel fra 19,2 km/l*, CO2-emission fra 137 g/km. Grøn ejerafgift 2.000 kr. pr. halvår. Priser pr. 15. september 2021 ved registrering til 
og med 31. december 2022. Månedlig ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder, totalt km-forbrug i aftaleperioden 60.000 km og en engangsydelse på 25.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 1.720 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Der tages forbehold for ændringer i priser og standardudstyr 
samt slåfejl. Brændstofforbrug og energimærkning kan ændre sig afhængigt af tilvalgt ekstraudstyr. Evt. ændringer vil fremgå i vores konfigurator. Grøn ejerafgift kan ændres ved tilvalg af ekstraudstyr - 
kontakt os på tlf. 70 202 203 med evt. spørgsmål. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *WLTP-måling.

ServiceLeasing (Erhverv)
Mercedes Citan 108 CDi PRO Lang
Førstegangsydelse 25.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

 1.595 kr./md.

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

Tag en prøvetur hos P. Christensen i Odense.

Standardustyr som:
• MBUX Multimediesystem med DAB
• Mercedes me
• Bakkamera og P-sensor (bag)
• Komfortførersæde med sædevarme og 

lændestøtte

• Anhængerlast 1.500 kg
• Multifunktionsrat
• Fartpilot
• Og meget meget mere!
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Der kommer ikke til at mangle 
noget, når den velrenommere-
de virksomhed Davidsens Tøm-
merhandel A/S slår dørene op 
til helt nye faciliteter den 18. no-
vember i Svendborg. 

Virksomhedens indehaver Povl 
Davidsen og borgmester Bo 
Hansen vil officielt indvie en 
nye trælast og butik, hvorefter 
de fremmødte gæster i løbet 
af dagen vil blive tilbudt mor-
genkaffe, rundstykker, pølser 
og velskænkede fadøl. Og ikke 
mindst: En mængde attraktive 
åbningstilbud.

– Det bliver en dag, vi har set 
frem til længe og virkelig glæder 
os til. Vi har indkaldt folk fra an-
dre afdelinger, og bliver således 
omkring 75 Davidsen-medarbej-
dere, der vil gøre alt for at dagen 
bliver en mindeværdig oplevel-
se for alle, siger trælastdirektør 
Tom Callesen.

Davidsens Tømmerhandel 
A/S er en dansk familieejet og 
landsdækkende tømmerhandel 
med en bred vifte af produkter 
inden for byggeri. Virksomhe-
den har hovedkontor i Kolding 
og beskæftiger i dag mere end 

Davidsen klar  
med stor åbnings-
fest i Svendborg
Såvel virksomheder, offentlige institutioner som private gør-det-selv folk er inviteret til en storstilet 
åbning, når Davidsens Tømmerhandel A/S indvier ny butik og trælast den 18. november i Svendborg.
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Davidsens Tømmerhandel A/S
Grønnemosevej 26 · 5700 Svendborg · Tlf. 73 54 15 00
mail@davidsen.as · www.davidsen.as

1.000 medarbejdere fordelt på 
22 lokationer i Danmark og en i 
Grønland.

Siden etableringen i 1944 har 
virksomheden udviklet sig til at 
være blandt landets største le-
verandører til byggeriet og am-
bitiøse gør-det-selv folk med en 
årlig omsætning på over 3,9 mia. 
kroner.

Davidsens Tømmerhandel har 
siden 2021 haft et salgskontor 
og en mindre butik på 700 m2 
i Svendborg, men når den nye 
butik og trælast indvies, vil virk-
somheden også råde over 2.400 
m2 lager og overdækket trælast 
- samt ca. 1.200 m2 butik og 500 
m2 salgskontorer. 

– Jeg glæder mig over, at lokal-
befolkningen allerede på nu-
værende tidspunkt har taget så 
godt imod os. Såvel håndværke-
re som private gør-det-selv folk 
har ytret overfor mig, at det er 
glædeligt, at Sydfyn nu har fået 
en ekstra tømmerhandel med et 
stort sortiment på lager. Netop 
den lokale forankring er meget 
vigtig for os, understreger Tom 
Callesen.

Han understreger endvidere, at 
den nye afdeling vil blive drevet 
efter de principper, der i årtier 
har været kendetegnende for 
Davidsens Tømmerhandel A/S.
– Solidt købmandskab, ydmyg-
hed og respekt for kunden skal 
til enhver tid gennemsyre relati-

onen til vores kunder. Derfor er 
rådgivning, de tætte relationer 
og ordholdenhed vigtige ele-
menter i vores dagligdag. Vores 
faglighed og stolthed over at le-

vere det bedste produkt til vores 
kunder gennemsyrer hele vores 
organisation, lige fra indkøb til 
levering på byggepladsen, fast-
slår trælastdirektøren. 
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Virksomhederne Risbjerg Installation & Service og JIMCO i tæt samarbejde, da fiskemels- 
og oliefabrik på Malta skulle have installeret såvel vand- som luftrensningssystemer.

Flere og flere virksomheder væl-
ger at bruge de dygtige elektri-
kere fra Risbjerg Installation & 
Service, når vigtige elopgaver 
skal løses i såvel ind- som ud-
land. 

Således også firmaet JIMCO, der 
er kendt for at stå bag nogle af 
verdens mest unikke luft- og 
spildevandsrensnings- og steri-
liserings-løsninger.

– Det er korrekt. Vi allierede os 
med to elektrikere fra Risbjerg, 

da vi for nylig skulle installere 
luft- og vandrensnings-systemer 
på en fiskemels- og oliefabrik på 
Malta.  Vi ved, at de råder over 
nogle dygtige folk, der er specia-
lister i opsætning og integrering 
af styretavler. Og de klarede op-
gaven fremragende, siger inde-
haver og direktør i JIMCO, Jim-
my Kjølby Larsen.

At der er bud efter automati-
ons-elektrikerne fra Risbjerg 
Installation & Service, når store 
opgaver skal løses i udlandet, 

er ikke nogen nyhed. Således 
fik virksomheden eksempelvis 
i 2019 ansvaret for implemen-
teringen af al automation på 
en nyopført virksomhed i den 
amerikanske stat, Georgia. Nær-
mere betegnet en næsten 10000 
kvadratmeter stor fabrik i byen 
Gainesville i industrikvarteret 
”Gainesville Business Park”.

– Jeg er naturligvis meget til-
freds med, at vores dygtige 
elektrikere får de store opgaver i 
udlandet. Mine folk gennemgår 

alt relevant efteruddannelse, og 
derfor er vi altid klædt godt på 
til opgaverne.  Og så glæder jeg 
mig i øvrigt over vores altid gode 
samarbejde med JIMCO, siger 
indehaver Simon Risbjerg.

Risbjerg Installation & Service 
er en lokal forankret virksom-
hed, med afdelinger i både Rud-
købing, Tåsinge og Svendborg. 
Virksomheden laver alle former 
for tekniske installationer for 
såvel private som virksomheder. 
Lige fra totalløsninger inden 

 Lokale eletrikere i 
stor opgave på Malta

Kæmpeopgave i USA.

Stor opgave i samarbejde med JIMCO på en fiskemels- og oliefabrik på Malta.

En del af – Danmarks stærkeste el og energiinstallatører
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Ellehaven 4A 5900 Rudkøbing Tlf. 62501072
Abildvej 3 5700 Svendborg Tlf. 62221072
Skovballevej 25 5700 Svendborg Tlf. 62541432

for automation, elinstallation, 
ventilation, køleteknik og var-
mepumper til mindre installati-
oner som stikkontakter og lam-
peophæng. 

Samtidig klarer virksomheden 
også VVS-opgaver, efter at det 16 
år gamle Tåsinge-firma, Landet 
Blik & VVS ApS blev overtaget i 
starten af året.

– Vi har således i mere end 30 
år hjulpet med værdiskabende 
løsninger for private, industri, 
landbrug-butikker og kontorer. 
Nu har vi nævnt nogle af de sto-
re opgaver, vi får i udlandet, men 
det er vigtigt at nævne, at ingen 
opgaver er for store eller små for 
os. Og selv om vi har mere end 

rigeligt at lave for tiden, så er vi 
altid klar med vores akutafde-
ling, hvis kunder skulle løbe ind 
i presserende problemstillinger. 
Og så skal det nævnes, at vi går 

Brolykke Gods.

meget op i den personlige kun-
depleje, hvor vi altid tilstræber 
at levere et højt niveau af service, 
understreger Simon Risbjerg. 

Restaurant Generalen.

info@simonrisbjerg.dk 
www.risbjerg-as.dk– Danmarks stærkeste el og energiinstallatører
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Ejnar Andersen drev indtil for 
tre år E. Andersen Montage, 
men for tre år siden gik han 
sammen med kammeraten 
Kuno Jørgensen, hvorved fir-
manavnet blev ændret til Dage-
løkke Smedeværksted. Firmaet 
beskæftiger i alt fire mand.

– Jeg plejer at sige, at vi laver alt 
mellem himmel og jord, når det 
kommer til arbejde inden for 
jern, aluminium og rustfrit stål. 
Men da vi begge har rigtig man-
ge års erfaring i arbejdet med 
rustfrit stål, som vi er uddannet 
i, løser vi også mange specielle 
opgaver. Det er primært inden 
for fødevareindustrien – og både 

i Jylland og på Sjælland. Vi er 
certificeret af Fødevarestyrelsen 
til at udføre disse opgaver, for-
tæller Ejnar Andersen.
Dertil kommer opgaver for fi-
ske- og farmaceutindustrien 
samt fremstilling af elementer 
til både og skibe – herunder 
montering.

Kendt for tilfredse kunder
Smedeværkstedet, der har 
adresse på Dageløkkevej 8 i Da-
geløkke, har også travlt med alle 

forekommende typer opgaver 
lokalt for privatkunder. Og Ejnar 
Andersen giver gerne nogle ek-
sempler:

– Det kan være lige fra vanskelige 
svejse- og monteringsopgaver til 
alt forefaldende smedearbejde. 
Og uanset, hvad det handler om, 
så lægger vi altid vægt på at give 
vores kunder en grundig rådgiv-
ning om materialer og design, så 
de får et produkt, der passer til 
omgivelserne og holder i mange 
år, siger Ejnar Andersen og un-
derstreger: 

– Vi er kendt for at have tilfredse 
kunder, og vi ved, det er fordi, vi 
lægger vægt på kvalitet og godt 
arbejde.

Einar Andersen slår endvidere 
fast, at alle typer kunder og op-
gaver er velkomne.

– Vi er lydhøre over for vores 
kunder, og det er uanset arbej-
dets størrelse og omfang, poin-
terer han. 

Lokalt smedeværksted 
med opgaver i hele landet
Dageløkke Smedeværksted, som drives af Ejnar 
Andersen og Kuno Jørgensen, udfører alt gængs 
smedearbejde lokalt. Men firmaet kommer også 
langt hjemmefra, og det er især opgaver inden for 
fødevareindustrien, der skal løses.

Dageløkkevej 8 · 5953 Tranekær · Tlf.: 21 45 28 06
info@dsmed.dk · Følg Dageløkke Smedeværksted på Facebook

Visitkort_smedeværkstedet_forside_.indd   22/10/19   22.09

 DAGELØKKE 
SMEDEVÆRKSTED
-alt i rustfri, alu og sort stål 

Tal fra nationalbanken har på det 
seneste vist, at rigtig mange dan-
ske virksomheder de senere år 
har investeret i nye maskiner og 
andet udstyr. En af disse virksom-
heder er Rantec ApS med base på 
Finlandsvej 8 i Svendborg.

– Vi har ment det rigtige tids-
punkt var kommet for at sky-
de midler i et nyt center med 
fem-akset bearbejdning. Det 
har vist sig at være en god inve-
stering, for vi har rigtigt travlt i 
øjeblikket, fortæller indehaver 
Bjarne Juul Christensen.

Han oplyser videre, at der også 
er blevet investeret i udstyr til 
centerlessslibning/polering 
af aksler og rør der anvendes 
indenfor levnedsmiddelbran-
chen. Derudover er der for 
nyligt også blevet investeret i 
et mindre 3-akset CNC-bear-
bejdningscenter samt en helt 
ny Roboze One PRO 3D printer .

Rantec ApS beskæftiger i dag 
en stab af dygtige og loyale 

medarbejdere, hvoraf flere har 
været ansat gennem en læn-
gere årrække. Medarbejderne 
bliver løbende opdateret med 
den nyeste CNC teknologi og 
oplært i brugen af nye CNC-ma-
skiner.      

Samtidig specialdesigner og 
producerer virksomheden 
komponenter, værktøjer og 
maskiner efter individuelle be-
hov og specifikationer primært 

til plast-, metal- og fødevarein-
dustrien.

– Det er vigtigt at nævne, at 
vores højteknologiske ma-
skinpark og kvalitetssystem 
sikrer en ensartet kvalitet for 
fremstillede komponenter i 
både små og større serier. Vi 
går aldrig på kompromis med 
kvaliteten og har altid fokus på 
kundens ønsker, fastslår Bjar-
ne Juul Christensen. 

Investerer i fremtiden
Blandt andet har den velrenommerede Svendborg-virksomhed, Rantec ApS, skudt penge i 
et nyt center med fem-akset bearbejdning samt udstyr til centerlessslibning.

Finlandsvej 8 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62208638
rantec@rantec.dk · www.rantec.dk
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Albjerg’s Maskintec A/S 
Gammel Sognevej 3  ◦  5771 Stenstrup 

+45 6226 2491  ◦  info@maskintec.dk  ◦  www.maskintec.dk 



Svendborg 
Ole Rømersvej 61, 5700 Svendborg 

Tlf.: 6222 4490 · svendborg@farvexperten.dk 

Ringe
Gørtlervej 4, 5750 Ringe 

Tlf.:  6263 3014 · ringe@farvexperten.dk

www.farvexperten.dk

Maling, Gulve & Gardiner

FÅ ADGANG TIL DANMARKS STÆRKESTE 
MÆRKER OG BEDSTE SERVICE

1. november2022

Ring for besøg af konsulent eller klik ind på www.bknproduktion.dk
Langemosevænget 1 · 5853 Ørbæk · Tlf. 6533 1966

Konsulent Henrik Holm · Tlf. 9359 2060 · www.bknproduktion.dk

Vi har siden 1985 leveret kvalitetsløsninger til køkken, bad, 
bryggers og garderobe. Vi leverer til private og erhverv i hele 

Danmark. Direkte kontakt til fabrikken – ingen mellemled.
Du får bedre kvalitet og længere holdbarhed.

INDIVIDUEL INDRETNING
Vi indfrier din køkkendrøm

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

HÅNDVÆRKERGÅRDEN I ODENSE
LIND HANSENS VEJ 5 • 5000 ODENSE C  
 TLF. 65 91 48 84 • HVG@HVG-AS.DK

ALLE FAGGRUPPER UNDER 
ÉT TAG = ÉT OPKALD

EL Projekleder 
Lars-Erik Larsen

Mobil 20194982

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

HÅNDVÆRKERGÅRDEN I ODENSE
LIND HANSENS VEJ 5 • 5000 ODENSE C  
 TLF. 65 91 48 84 • HVG@HVG-AS.DK

ALLE FAGGRUPPER UNDER 
ÉT TAG = ÉT OPKALD

EL Projekleder 
Lars-Erik Larsen

Mobil 20194982Vi løser din 
opgave

EL

Tømrer

Maler

VVS / Blik

Anlægsgartner

32 ÅRS erfaring 
med kvalitet 
til tiden

LIND HANSENS VEJ 5•5000 ODENSE C •TLF. 65 91 48 84
SVERIGESVEJ 15•5700 SVENDBORG•TLF. 65 91 48 84
L.FRANDENSVEJ 7•5600 FAABORG•TLF. 62 61 82 92

HVG@HVG-AS.DK•WWW.HVG-AS.DK
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Pax48 - Crazy Daisy Svendborg · Frederiksgade 6
5700 Svendborg · Louise: Tlf.: 24237046 · louise@pax48.dk 
Mads: Tlf.: 40834000 · mads@pax48.dk · www.pax48.dk

Står man I det sydfynske og 
drømmer om som privat eller 
virksomhed at kunne holde et 
brag af en fest, så bør man så ab-
solut taget et kig på et nyt kon-
cept sat i søen af Crazy Daisy i 
Svendborg. 

Udover muligheden for at leje 
et festlokale på virksomhedens 
førstesal tilbydes interesserede 
også, at Pax48 sørger for alt mad, 
drikkelse og musik. Et tilbud 
mange allerede har takket ja til.

– Ja, vi glæder os over, at vi er 
kommet fint fra start med det 
nye koncept, vi har døbt Pax48. 
Således er november og decem-
ber tæt på at være full booked, 
siger indehaver af Crazy Daisy, 
Mads Stryhn. Og tilføjer: – Det er 
vigtigt at understrege, at der er 

tale om et koncept, hvor vi kan 
sørge for alt. Vi har tilknyttet 
en lokal dygtig kok, således at 
der er mulighed for at sammen-
sætte sin helt personlige menu, 
hvor det altid tilstræbes at bruge 
lokale råvarer. Derudover har vi 
introduceret to forskellige Ta-
pas-menuer, som vi allerede nu 
kan se, er meget populære. Det 
samme er vores to drinksme-
nuer, hvor vi sørger for alt lige 
fra velkomstdrinks til vin under 
maden. Og ønskes der musik, 
klarer vi naturligvis også det, 
understreger Mads Stryhn.

Festlokalet vil i det daglige blive 
ledet af Louise Storgaard Bøgh. 
Der kan allerede nu reserve-
res festlokale på hjemmesiden 
www.pax48.dk. 

Flot fra start 
med nyt koncept
Med introduktionen af et nyt selskabslokale tilbyder Crazy Daisy i Svendborg nu at arrangere 
alle typer fester – og foreløbig er projekt Pax48 kommet forrygende fra start.

PAX48 TILBYDER DISSE MENUER 
Drinksmenu 
199,- pr. person 
Dette består af: Velkomst bobler og første drink i baren, 
egenbetaling på drikkelse og fri lokale leje.

Fri drinksmenu
99,- pr. person/time (minimum 3 timer). 
Dette består af: Velkomst bobler eller drink, drikkelse ad 
libitum, drinks, øl og vand, vin under maden og fri lokale leje.

Nice Tapas
150,- pr. person
Dette består af 8 forskellige tapas-stykker:
• Rosmarin-kartoffel med parmaskinke
• Paté og friskost med trøffel, med tilhørende rugkiks
• Grov toast med rørt lakserilette og hønseskind
• Bagte saltkartofler med mojo verde
• To slags pølse og hummus med tilhørende surdejsbrød
• To slags oste og sød chutney med tilhørende knækbrød
• Basilikumspesto
• Oliven mix og semi dried tomater
Derudover kan der også vælges en tapas-menu  
på 12 tapas-stykker. Bestående af overståede  
tapas-stykker og 4 yderligere for 225,- pr. person:
Very Nice Tapas
• Brændte rødløg og vesterhavsost
• Æble og brie med serrano skinke
• Tre slags oste
• Tre slags pølse
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Langelands Godstransport dækker 
med et velindrettet lagerhotel også 

behov for midlertidig opbevaring for 
både private og erhvervskunder

– Jeg har jo nærmest fået fragten 
og vognmandslivet ind med mo-
dermælken, siger Lars Stjerne-
gaard, som er manden ved roret 
af Langelands Godstransport, 
mens hustruen Ulla er den, der 
tager sig af alt det administrative. 

Lars Stjernegaards ovennævnte 
ord er en fin dækning for det at 
være født ind i en vognmandsfor-
retning i Tullebølle, som han selv 
kom til at arbejde i og siden over-
tog i 1990, hvor Langelands God-
stransport flyttede til Rudkøbing. 

– Der er sket rigtig meget i bran-
chen, nu ligger vi ikke og kører 

på tværs mere. Der en hel anden 
logistik, hvor vi har forbindelser 
i hele Danmark, fortæller Lars 
Stjernegaard og pointerer, at 
branchen således er blevet me-
get mere miljøvenlig.

Langelands Godstransport 
dækker nemlig som medlem af 
Danske Fragtmænd hele landet 
med pakker, stykgods og anden 
godstransport. Nervepunktet er 
fragtcentralen i Odense, hvor alt 
gods, der er samlet lokalt, køres 
til. Det er også fra centralen i 
Odense, der hentes og transpor-
teres gods til lokale virksomhe-
der og private. 

– Vi kører med alt. Stort som 
småt, langt som kort, siger Lars 
Stjernegaard.

Transport og tillid
Langelands Godstransport be-
skæftiger seks chauffører, som 
også tager sig af kurerkørsel og 
ekspreskørsel. Og det handler 
ikke kun om selve transporten, 
men også tillid. 

– Vi har nogle meget dygtige 
chauffører, som har mange års 

erfaring, og som altid vil opfylde 
de krav, som kunden stiller, un-
derstreger Lars Stjernegaard.

Selv om Lars Stjernegaard kan 
fejre 40 års jubilæum til april 
næste år, er der stadig nogle år til 
pensionistalderen og derfor hel-
ler ingen planer om at stoppe. 

– Vi bliver ved, og vores to voksne 
børn er heller ikke interesseret i at 
overtage, som jeg selv gjorde i sin 
tid, siger Lars Stjernegaard. 

Et liv 
med fragt
Det startede i Tullebølle i 1983, men i 1990 flyttede Langelands Godstransport til Rudkøbing. Således kan 
Lars Stjernegaard, der driver virksomheden sammen med hustruen Ulla, næste år fejre 40 års jubilæum.

Langelands Godstransport · Havnegade 13 · 5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 51 11 35 · stjernegaard@outlook.com
www.langelands-godstransport.dk

Lars Stjernegaard og hustruen Ulla har siden 1990 
drevet Langelands Godstransport i Rudkøbing.
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– Det har været et virkeligt 
travlt år med mange spænden-
de opgaver og vi glæder os over 
stadig at have en virksomhed i 
storform.

Sådan siger indehaveren af TTS 
ApS Langeland, Leif Christian-
sen. 

Efter et forrygende 2022 ser han 
nu frem til sammen med sine 
50 ansatte at tage fat på et nyt år 
fyldt med spændende opgaver.
– Med de stigende energipriser 
vil vi i TTS i 2023 fokusere me-
get på at rådgive og bistå kun-
derne med at energioptimere 
deres boliger for netop at ned-
bringe energiforbrug og derved 
reducere energiudgifterne mest 
muligt. Disse tiltag vil også 
hjælpe på andre fronter. Mål-

sætningen overordnet er at CO 
2- udledningen skal nedbringes 
- her vil bla. energirenoveringer 
og bæredygtige materialer ind-
tænkt i byggerierne være med 
til at den grønne omstilling 
fremmes, fortæller Leif Christi-
ansen.

TTS ApS Langeland har altid 
haft fokus på kundernes ønsker 
og behov, derfor er virksomhe-
den også i dag i stand til at løse 
alle opgaver inden for bygge-
branchen.

– Vi observerede for en del år 
siden, at kunderne havde et øn-
ske om, blot at skulle henvende 
sig et sted, når de stod foran 
en renovering, tilbygning eller 
nybyggeri. Vi satte derfor den 

Efter endnu et år med stor travlhed er Tryggelev-virksomheden, TTS ApS Langeland 
klar til et nyt år med blandt andet fokus på nedbringelse af energiforbrug.

TTS med fokus på 
energioptimering

TTS ApS Langeland · Tryggelev 42 · 5932 Humble · Tlf.: 62 56 19 62
Banevænget 19 · 5900  Rudkøbing · Telefon: 62 51 19 64
tts@tts-langeland.dk · tts-langeland.dk

målsætning at kunne servicere 
kunderne således. TTS ApS er 
derfor i dag en byggevirksom-
hed, som har de fleste kompe-
tencer i eget hus - såsom jord-, 
beton-, kloak-, murer-, tømrer 
og snedkerarbejde, understre-
ger Leif Christiansen.

Afslutningsvis skal det nævnes, 
at TTS i flere år udlært mange 
indenfor tømrer/murer faget, 
således at den velrenommere-
de virksomhed også her er godt 
stillet med nye unge faglærte 
medarbejdere til fremtidens 
opgaver. 
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Er man bosat på Fyn og på udkig 
efter en virksomhed, der kan 
være behjælpelig med på sigt at 
formindske de tårnhøje energi-
regninger, så kan det anbefales 
at kontakte Egemose El med 
adresse Nørregade 33 i Rudkø-
bing.

– Vi har rådgivet i mange år om-
kring energibesparelser og har 
stor erfaring i arbejdet med såvel 
varmepumper som solcellean-
læg, fortæller indehaver Henrik 
Egemose.

Han kan tydeligt mærke, at dan-
skerne nu er landet i en decide-
ret energikrise.

– Så absolut. Vi får mange hen-
vendelser fra bekymrede bor-
gere, og jeg er ikke i tvivl om, 
at antallet vil stige, jo tættere vi 
kommer på vinteren, siger Hen-
rik Egemose.

Egemose El er et hæderkronet 
firma, der blev oprettet i 1928 af 
Aksel Egemose og som altså nu 
føres videre i 4. generation af 

Henrik Egemose. Virksomhe-
den, der opererer på hele Fyn, 
tæller i dag seks ansatte.

– Som 4. generation kan vi være 
stolte af, at vi har erfaringen 
med os – og at der løber en in-
teresse for elektrikerbranchen i 
familiens blod. Man kan derfor 
med fordel kontakte os, hvis 
man har brug for en specialist 
med bred erfaring. Vi løser alle 

el-udfordringer for private såvel 
som erhverv. Og så skal det næv-
nes, at ingen opgave er for stor 
eller lille for os. understreger 
Henrik Egemose. 

Stor interesse for
energibesparelser
Grundet ekspertise inden for solcelleanlæg og varme-
pumper, modtager Rudkøbing-virksomheden Egemose 
El pt. mange henvendelser angående energioptimering.

Egemose El · Nørregade 33 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 62511130
henrik@egemose-el.dk · www.egemose-el.dk

Står man som privat, virksom-
hed eller offentlig institution i 
det det sydfynske og er på kig 
efter et sted, man kan afvikle en 
festlig begivenhed, så kan det så 
absolut anbefales at kontakte 
Danninghus på adressen Sund-
brovej 31 i Svendborg. For udover 
6 hyggeligt indrettede ferielejlig-
heder råder virksomheden også 
over et yderst populært festlokale 
på ikke færre end 370 m2.

– Her kan man afvikle alt fra ju-
lefrokoster til familiefester året 
rundt, idet vi har fået nye vindu-
er, tag & radiatorvarme. Der er 
siddeplads og service til ca. 100 
personer. Ved leje af hele vækst-
huset medfølger der 2 x 2 pers. 
værelser og 2 x 6 pers. lejlighe-
der med i alt 14 sovepladser, for-
tæller Tommy Richard Ander-
sen, der har været indehaver af 
Danninghus i 14 år.

Og skulle man få lyst til en duk-
kert midt i festivitassen er dette 
også muligt. 

– Ja, vi har en pool, der ligger 
lige op ad festlokalet. Den kan 
benyttes på eget ansvar - den 
er opvarmet med solvarme, så 

solen bestemmer vandtempera-
turen, hvilket vil sige op til cirka 
28 grader om sommeren og op 
til cirka 21 grader om vinteren, 
siger Tommy Richard Andersen.
Afslutningsvis skal det nævnes, 
at Danninghus ligger kun 2 km 
fra Vindeby Strand. 

Perfekt til de 
festlige stunder
Udover indbydende ferielejligheder tilbyder 
Danninghus i Svendborg også et yderst populært fest-
lokale, der kan bruges til alle typer arrangementer.

Danninghus · Sundbrovej 31 · 5700 Svendborg
Tlf.: 23 45 76 16 · info@danninghus.dk · www.danninghus.dk

EN VIDEN TIL FORSKEL
Vi har et stort udvalg  

af foder, plejemidler og 
tilbehør til hund, kat, 

hest, gnaver, vildtfugle 
og de fleste andre dyr.

Hos os finder du altid  
faguddannet personale.

FAABORG: Svanningehuse 31 · 5600 Faaborg · Tlf.: 30962676
RINGE: Odensevej 67 · 5750 Ringe · Tlf.: 42492676 · gbdv.dk

Grøftebjergvej 1  –  5492 Vissenbjerg  –  Tlf. 2127 1392
jensen.motore@gmail.com  –  www.jensenmotor.dk
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nyt fra eu

Friske tal fra EASME viser, at
Danmark klarer sig enormt
godt i Enterprise Europe
Netværket (EEN). Faktisk er
Danmark førende i netvær-
ket målt på ’Achievements’ og
’Partnering Perfomance’ – dvs.
internationale samarbejds-
kontrakter og målbare resul-
tater til danske virksomheder.

På Det Syddanske EU-Kon-
tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN)
Danmark superstolte af at
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden
Public Intelligence, der ligger
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed,
der med sit speciale inden
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af
EEN. Virksomheden har med
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare
det danske marked, men også
i Storbritannien, hvor den
samarbejder med både en
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse
er kernen i alt, hvad firmaet
arbejder med, særligt i deres
innovationsmetode, der er
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige
organisationer.

I mange år var det gået
fremad på det danske og
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig,
at der var endnu større ting
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser.

Det hele startede med en
delegation på cirka 14 briter,
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og
Public Intelligence.

Efter en snak på fire timer
var de udsendte allerede klar
til at skrive kontrakt med det
danske firma.

- Der er et stort behov for
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma
bedt om at levere inspiration
til ét af Englands syv nationale
testmiljøer, et ”Living Lab” på
Surrey University. 

Dette skete i form af deres
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort
fortalt handler metoden om
at sætte brugeren i centrum
for sundhedsinnovation.

Formålet med Living Lab
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier,

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med
Kent Surrey Sussex Academic
Health Science Network (KSS
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front.
Som Peter Julius udtrykker
det ”I stedet for at presse en
teknologi ned i halsen på
brugerne, så handler det helt
konkret om først at lytte til
dem. Lytte til patienterne og
borgerne og igennem deres
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public
Intelligence er med inde over
to områder; Nemlig at skabe

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug.

Omdrejningspunktet for
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden,
KSS AHSN Med. Dir., som er
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst 
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk
jord.”

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som
strategisk rådgiver, og deres
model skal understøtte denne
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets
succes.

- Public Intelligence delte
deres metode angående 
’living labs’ og innovation
med os. Deres samarbejde og
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte
ud af deres store viden inden
for innovationsområdet med
kontinuerlig support gennem
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet.

Og ifølge Dr. Fotis er der
stort behov for den service og
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med
nytænkning, innovation og
brugerinddragelse, hvis man
skal imødegå fremtidens
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"
Der er et stort behov for
sundhedsinnovation i
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"
Public Intelligence delte deres metode angående
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university

• Si
n
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Sikker transport i
skræddersyet emballage

ndividuelle løsninger i tæt
samarbejde med kunden

Hurtig levering

Fleksibilitet og erfaring

Varmebehandlet træ
ra bæredygtige skove

ontakt os på tlf. 3135 4300
r en uforpligtende snak om

dine emballagebehov.

Varmebehandlet træemballage
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Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

Grøftebjergvej 1 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21271392
jensen.motore@gmail.com · www.jensenmotor.dk

Jensen Motor er forhandler af 
robot plæneklippere fra

Salg og 
reparation Opsætning
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Flere og flere virksomheder, of-
fentlige institutioner og private 
vælger nu Hetag Fyn A/S, når 
målet er at finde en pålidelig og 
professionel tagdæknings-part-
ner.

– Vi har et godt kundegrundlag 
og det går godt fremad, fordi det 
betaler sig at udføre ærligt og 
reelt håndværk, siger direktør 
Axel Jelle, der har mere end tyve 
års erfaring inden for tagdæk-
nings-branchen.

– Hetag er jo som bekendt et 
landsdækkende firma og vi har 
stor viden og mange års erfa-
ring, hvilket er grunden til, at 

vi hver gang kan levere et godt 
stykke arbejde i høj kvalitet. Ud-
over kvalitet lægger vi dog lige 
så meget vægt på at levere lang-
tidsholdbare og flotte resultater, 
understreger direktøren.

Hetag Fyn A/S blev oprindeligt 
grundlagt med navnet Bakkekil-
degård Tagdækning i Svendborg 
den 1. oktober 1977. Byens Tag 
ApS opkøbte Bakkekildegård 
Tagdækning i 2013 og fik nav-
neændring til Bakkekildegård 
Byens Tag ApS. 

Den 1. januar 2018 trådte tagfirma-
et ind i Hetag Tagdækning-kæden 
og skiftede pr. 1. juli 2018 navn til 
Hetag Byens Tag A/S. 

– Det er vigtigt at nævne, at vi 
altid lytter aktivt til kunder-
nes ønsker og forventninger til 
deres projekter. Vi sørger for 
at finde løsninger, der passer 

præcis præferencer og behov. 
Med os som lokal tagdækker på 
Fyn er kunderne garanteret et 
gennemarbejdet færdigresul-
tat i den bedste kvalitet samt et 
tæt samarbejde. Afslutningsvis 
vil jeg også nævne at alle vores 
medarbejdere er danske, for at 
skabe den bedste forbindelse i 
mellem kunde og håndværker, 
siger Axel Jelle. 

Specialister i 
tagdækning
Langtidsholdbarhed, kvalitet og flotte resultater er 
kodeordene i Ringe-virksomheden, Hetag Fyn A/S.

Hetag Fyn A/S · industrivej 2 · 5750 Ringe · Telefon: 21721425
aje@hetagfyn.dk · www.hetagfyn.dk

Axel Jelle
Direktør

Står man og har brug for hjælp 
til at få løst opgaver indenfor 
VVS, så kan man roligt henven-
de sig til Nymann VVS, der er 
autoriseret VVS - installatør, og 
som har 31 års erfaring med sig 
fra faget.

Med base i det sydfynske, er 
Nymann VVS et helt nystartet 
firma, der kun har været i gang 
i få måneder, - men til gengæld 
ligger der stor erfaring og eks-
pertise bag, når der skal løses 
opgaver for kunderne, der tæller 
både private og erhverv.

– Jeg flyttede til Sydfyn, fortæl-
ler René Nymann, - og så var det 
samtidig en god lejlighed til at 
starte op for mig selv. Tanken om 
at blive selvstændig har jeg haft 
længe, efter 20 år som VVS in-
stallatør, - og så skulle det være 
nu. Det betyder også, at jeg kan 
bruge den nødvendige tid hos 
kunderne, som det kræver for 
både at lave godt fagligt arbejde 
og give en god kundeoplevelse 

med personlig service. Det hand-
ler om at udføre opgaven med 
god kvalitet hos kunderne og af-
levere et godt stykke arbejde.

– Siden jeg startede, så synes 
jeg, at jeg er kommet godt i gang 
med arbejdet og opgaverne, og 
er samtidig ved at bygge net-
værk i det sydfynske. Jeg laver 
alt indenfor VVS faget, og er 
autoriseret VVS installatør samt 
også godkendt VE installatør, 

med KMO certifikat, der kræves 
i forbindelse med tilskudssøg-
ning til varmepumper og servi-
cering af varmepumper , som 
der bliver sat mange op af. Vi 
leverer og monterer alle former 
for varmepumper. 

Nystartet firma med 31 års erfaring

Nymann VVS ApS · Gyden 7 · 5700 Svendborg · Tlf.: 41 333 444 
rene@nymann-vvs.dk · www.nymann-vvs.dk 

Nymann VVS har ekspertise til at klare alle opgaver indenfor faget.
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Hvis man suser lidt hastigt forbi 
Nørrebro 53 i Rudkøbing, hvor 
Dyrenes Butik har til huse, kan 
man have lidt svært ved at fore-
stille sig, hvad der gemmer sig 
bag butiksdøren. Men indenfor 
venter flere hundrede kvadrat-
meter med alskens ting til dyr. 
Og det med en meget indbyden-
de indretning. 

– De, der kommer her for første 
gang, bliver altid meget impone-
ret, siger Maibritt Nissen, som 
igennem 12 år har styret daglig-
dagen i butikken, der ejes af et 
selskab, stiftet i 2003. 

Dermed kan Maibritt Nissen 

også fortælle, at butikken til næ-
ste forår kan fejre 20 års jubilæ-
um, hvilket er en indikation på, 
at det går godt i butikken.

– Vi har virkelig et bredt varesor-
timent, hvor du finder alt til alle 
dyr – og ikke mindst heste. Men 
vi sælger mest til hunde, fortæl-
ler Maibritt Nissen.

Smagsgaranti
Blandt mange kunder i butik-

ken, ved Erhverv Fyns besøg, 
nævner et ægtepar fra Sten-
strup, at de kommer her netop 
på grund af butikkens store ud-
valg og den gode service og vej-
ledning, som de altid får. 
– Vi er selvfølgelig meget foku-
seret på alle vores lokale kunder, 
men der kommer bestemt man-
ge kunder langvejs fra, siger 
Maibritt Nissen.

Hun tilføjer, at butikkens gode 
beliggenhed, samt en stor og 
gratis parkeringsplads og selve 
butikkens handicapvenlige ind-

retning, er ting, som kunderne 
værdsætter.

Dyrenes Butik sælger i øvrigt 
både foder og ting til de vilde 
fugle udenfor, ligesom man 
også kan finde tøj til ridefolket 
samt træpiller og træbriketter.

– Ja, og så har vi i øvrigt, bort-
set fra de store økonomisække, 
smagsgaranti på det meste af vo-
res katte- og hundefoder. Det vil 
sige, at hvis det ikke skulle falde 
i dyrets smag, så kan det levers 
tilbage, siger Maibritt Nissen. 

Et mekka for dyr og deres ejere
Dyrenes Butik i Rudkøbing tiltrækker ikke blot lokale kunder, men også folk langvejs fra. Det skyldes 
ikke mindst butikkens brede varesortiment og den gode service, som er et kendetegn for butikken.

Nørrebro 53 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 62 51 16 25
info@dyrenes-butik.dk · Følg os på Facebook

Maibritt Nissen har igennem 12 år 
været ansigtet udadtil i Dyrenes butik.

I det gamle elektricitetsværk på Nørrebro 
53 i Rudkøbing har Dyrenes Butik til huse.

62 57 17 69
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Lokalt elselskab Lokalt elselskab 
på Langeland,  på Langeland,  
Siø og StrynøSiø og Strynø

  God serviceGod service
  Gode priserGode priser
  Fysisk sted at gå hen  Fysisk sted at gå hen  
  med spørgsmål  med spørgsmål
  Vi ringer ikke og forstyrrer  Vi ringer ikke og forstyrrer  
  med ”gode tilbud”  med ”gode tilbud”
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ENERGIBESPARELSE 
TIL DIN BOLIG
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*For hver brille du vælger, betales en udbetaling, og de månedlige udgifter er baseret på, hvilke brillestel 
og glaskvalitet, du vælger. Bindingsperioden er minimum 36 mdr. Hør mere i butikken.

Hvorfor nøjes med et par briller?
Med Wichmann Flex kan du lease  
 flere par fra kun 99,- pr. md.*

Nyt Syn Nyborg Optik
Nørregade 18, 5800 Nyborg
65 31 10 10, nytsyn.dk/nyborg

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

Nyt Syn Brandts Passage
Brandts Passage 27, 5000 Odense C
61 69 05 00, nytsyn.dk/odensec
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Frank A. Busser tilbyder buskørsel i hele landet med 
større og mindre grupper med personlig service

• Vi kan stå for at arrangere hele din udflugt fra A-B
• Vi kører for jer når I skal til firmafest, lejrskole, skitur osv.
•  Skal I på udflugt kører vi jer fra A-B – send os en mail, og få  

et uforpligtende tilbud

Ta kontakt med Frank A. Busser,
vi er klar til at hjælpe dig

info@frankabusser.dk · www.frankabusser.dk
Tlf.: 6226 3000 · Små forskelle tæller!

• Altid serviceminded og flinke chauffører
• Vi kører både indlands og udlands turer
• Vi har et bredt udvalg af busser der passer til din tur

EL / KØL / VARMEPUMPER

BYGADEN 19   /   TULLEBØLLE   /   5953 TRANEKÆR   /   TLF. 6250 1320   /   WWW.BRAVIDA.DKTVÆRVEJ 25, SVENDBORG TLF. 6321 1260 / BYGADEN 19, LANGELAND TLF. 6250 1320
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Dannebrogsgade 1 · 5000 Odense C · Telefon: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk · www.nordfynsfinans.dk

Det er et tal, vi er meget stolte 
af. Taxabranchen har for alvor 
taget godt imod de attraktive 
pakkeløsninger,  fastslår Claus 
Krog Nielsen.

Men det er ikke kun taxabran-
chen, der har fået øjnene op for 
Nordfyns Finans A/S’s fordelag-
tige pakkeløsninger.

Generelt får vi flere og flere hen-
vendelser fra erhvervslivet an-
gående finansiering af specielt 
varevogne. Vi kan mærke, at rig-
tig mange virksomheder – store 
som små – er på tærsklen til at 
springe på den grønne bølge. Og 
vi står klar til at hjælpe 24-7, un-
derstreger kundechefen.

Afslutningsvis skal det nævnes, 
at Nordfyns Finans A/S også har 
succes på en række nicheområ-
der, der dog ikke nødvendigvis 
handler om elbiler.

– Vi er inde over en række spe-
cialområder. Eksempelvis har vi 
finansieret en del foodtrucks og 
rustvogne, oplyser Claus Krog 
Nielsen. 

Tager teten på 
området for eltaxaer
På et tidspunkt hvor erhvervslivet viser større og 
større interesse for elbiler, glæder Nordfyns Finans 
A/S sig nu over at være det leasingselskab her i 
landet, der har sendt flest grønne taxaer på gaden.

Nordfyns Finans A/S 
finansierer også en del foodtrucks.

– Den grønne bølge er ikke bare 
en døgnflue for os. Vi satser 
stort på den grønne omstilling, 
og derfor er det glædeligt, at vi 
nu kan se det for alvor har båret 
frugt.

Sådan siger kundechef i Nord-
fyns Finans A/S, Claus Krog 
Nielsen, efter det nu viser sig, at 
det velrenommerede nordfyn-
ske leasingselskab har iført sig 
førertrøjen, når snakken falder 
på el-taxaer.

Faktum er nemlig at ud af Dan-
marks i alt cirka 1000 grønne 
taxaer, ja så har Nordfyns Finans 
A/S finansieret mere end 300 af 
dem.
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Magnoliavej 3-5   \   5250 Odense SV      
Tlf. 66 17 54 36   \   www.centralmoebler.dk

CUBE Design  
hæve sænkebord
Sidde/stå bord, UP,  
fx 160 x 80 cm,  
XP laminat.
Vejl. 7420,00 
+ moms  

5.500,- 
+ moms

Tilbud

36 Ugeavisen svendborg Tirsdag 19. november 2019

Svendborg: Nikita Trøjborg 
Büchert, der er frisørelev i Art 
of Hair Intercoiffure, Ting-
husgade i Svendborg, har i to 
dage klippet, farvet og stylet 
modeller til sin svendeprø-
ve på Frisørskolen i Odense. 
Det har hun gjort så godt, at 
hun nu har bestået sin sven-
deprøve med en bronzeme-
dalje.

I fire år har Nikita Trøjborg 

Büchert været elev hos Helle 
Baumann Jensen i salonen, 
hvor hun fortsætter som fri-
sørassistent. I den forbindel-
se forklarer Helle Baumann
Jensen i en pressemeddelel-
se.

- Man smider ikke guld på 
gaden, og jeg er meget stolt 
over Nikitas flotte resultat./
exp

Bronze til lokal frisørelev

Her ses Nikita Trøjborg Büchert (til højre) sammen med en af 
sine modeller. PR-foto

Svendborg: Guldsmed Lau-
ridsen i Møllergade i Svend-
borg har investeret i en om-
bygning af en del af forretnin-
gen. Det er en helt ny shop in
shop, altså en ny afdeling af 
Ole Lynggaard Copenhagen, 
hvor der vises nogle af Dan-

marks mest eksklusive smyk-
ker i guld og i sølv.

Ole Lynggaard Copenha-
gen har cirka 50 guldsmede 
siddende i deres værksted
Hellerup. Man sælger deres 
smykker over det meste af 
verden, men kun få udvalgte 

guldsmede og juvelerforret-
ninger i Danmark forhand-
ler deres brand. På Fyn kun i 
Odense og i Svendborg.

- Vi er meget stolte af re-
sultatet, fortæller indehaver 
Jens Christian Møller i en 
pressemeddelelse.

Han er tredje generation 
af forretningen, der her i no-
vember havde 113 års forret-
ningsjubilæum og dermed er
én af Svendborgs ældste for-
retninger. /exp

Ny indretning hos guldsmeden

 Indehaver Jens Christian Møller er tilfreds med indretningen af guldsmedeforretningen. PR foto

buTiksliv

Vi gir’ dig smilet igen

Tandproteser er vores passion. Patienter hos os skal have en

positiv oplevelse og efterfølgende daglig glæde af deres nye

tænder. Vi hjælper dig, så du kan tage del i livets gode stunder

– med et smil på læben.

Svendborg Havnepladsen 3 B (Det Gule Pakhus) · Tlf. 62 21 54 03

Odense C Torvegade 1 (Hafniahus) · Tlf. 66 13 64 66

Odense M Tagtækkervej 8 (bag Rosengårdcentret) · Tlf. 66 13 64 67

www.tpt.dk

Tilfredshedsgaranti • Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret

Lad Dennis gå på jagt efter 
positive overraskelser og mulige 
besparelser i din økonomi. 
Book et møde på 63 10 15 41.

Overvejer 
du at skifte 
bank?

Få et uforpligtende 
økonomitjek

Spar Nord Svendborg  |  Lerchesvej 2

      Arne           Per              Jens       Henrik 

Vi forener saglighed og en stor grad af faglighed             
i målsætningen om kundetilfredshed. 

22    ERHVERV FYN · NR. 9 2022



Hvidkærvej 42 · 5250 Odense SV
Telefon: 51900502 · kontakt@medicapro.dk
www.medicapro.dk

Scan og læs mere Long-arrow-right

Flere og flere virksomheder 
vælger nu at alliere sig med 
Odense-firmaet Medica Pro, når 
ledere eller andre medarbejde-
re rammes af en mentalt triv-
sels-problematik.

I en omskiftelig og udfordrende 
tid, hvor ikke kun personlige 
problemstillinger fylder men 
også udefrakommende faktorer 
som krig, økonomiske kriser og 
epidemier, der er stressramte 
medarbejdere en kendt udfor-
dring for mange virksomheder.

– Det siger sig selv, at har du 
medarbejdere eller ledere, der 
er ramt af dårlig trivsel, så falder 
effektiviteten og produktivite-
ten i din virksomhed drastisk. 
Derfor er det utroligt vigtigt at 
gribe ind på et tidligt tidspunkt, 
og det er blandt andet her vores 
koncept kommer ind i billedet, 

fortæller indehaver af Medica 
Pro, Mette Molberg.

Hun er uddannet læge, har mere 
end 20 års erfaring med stress 
og har selv udviklet den metode, 
der i dag er blevet en så stor suc-
ces for Medica Pro.

– Altafgørende for en velfunge-
rende virksomhed er et mentalt 
sundt arbejdsmiljø, som opnås 
ved effektiv forebyggelse. Vi til-
byder digitale løsninger i form 
af en app, hvorfra alle medarbej-
dere får vejledning og redskaber 
således mistrivsel kan undgås, 
via forebyggelse. Det er vigtigt at 
nævne at denne app er anonym. 
Faktum er, at virksomhederne 
sparer millioner af kroner på 
at undgå stresssygemeldinger, 
hvis der sættes ind med forebyg-
gelse. 9 ud af 10 stress-sygemel-
dinger kan undgås med vores 
digitale løsninger, understreger 
Mette Molberg.

Hvis en medarbejder først 
er ramt af stress eller mental 
mistrivsel, er Medica Pro klar 
med yderligere hjælp.

– Her foretager de en lægefaglig 
udredning og behandling samt 
vurderer behov for sygemelding. 
Derved undgår virksomhederne 
at den stressramte skal forbi sin 
egen læge og risikere en lang-
tidssygemelding. Medica Pro’s 

Mentalt trivsels-koncept sparer 
virksomheder for millioner
Læge Mette Molberg har i sin virksomhed, Medica Pro, udviklet et succesfuldt evidensbaseret 
koncept, der hjælper virksomhederne i håndteringen af mentalt trivsels-problematikker.

Få hjælp og 
vejledning
i vores app!

9/10 syge-
meldinger 

kan undgåes

Hver 4.  
sygemelding 
er stress-re-

lateret

Digital 
sundhed

succes skyldes, at virksomhe-
derne oplever at den sygemeldte 
kommer hurtigt og styrket retur 
grundet en effektivt digital selv-
hjælpsbehandling kombineret 
med personlige forløb med læ-
ger eller psykologer.  Vi råder 
over behandlere i hele landet, 
som står klar til at hjælpe 24/7.

– Og så skal det naturligvis næv-
nes, at når en medarbejder -efter 
at have været igennem vores 
behandling- er klar til at arbejde 
igen, ja så er vi stadig på side-
linjen. For at rådgive såvel virk-
somheden som medarbejderen 
i, hvordan den mest hensigts-
mæssige tilbagevenden foregår.
Et vigtigt kodeord i Medical 
Pro’s mentalt trivsels-koncept 
er et begreb, virksomhederne i 

dagens Danmark kender alt til - 
nemlig bæredygtighed.

– Den sociale bæredygtighed er 
et lige så vigtigt element i den 
bæredygtige omstilling, som 
den miljømæssige og økonomi-
ske bæredygtighed er. Et af de 
vigtige punkter i den sociale bæ-
redygtighed er at forbedre den 
mentale sundhed og forebygge 
stress. Her vil vores digitale pro-
dukter spille en afgørende rolle 
i fremtiden. Simpelthen fordi 
virksomhederne selv vil sætte 
mere fokus på at samarbejde og 
samhandle med andre bæredyg-
tige virksomheder, der også har 
fokus på den sociale bæredyg-
tighed. Nøjagtig som vi ser det 
i dag på miljøområdet, fastslår 
Mette Molberg. 

ERHVERV FYN · NR. 9 2022    23



Korsgade 7 · Svendborg · Telefon 81 71 12 71
svendborg@vildmedvin.dk

Thomas er tilbage i sin Butik
Butikken er klar til både private og Erhverv

Her er flasker til 45 kr. og 9.000 kr.
Vi er klar til at betjene!

ÅBNINGSTIDER EFTERÅR / VINTER:
Fredag kl. 10-16 · Lørdag kl. 10-14

- tæt på dig og din hverdag

Åbningstider:
man. - søn. kl. 8.00 - 19.00

Annexstræde 1, Tullebølle, 5953 Tranekær, Tlf.: 62 50 12 30, 
06365@coop.dk

www.daglibrugsen.coop.dk

Daglí´Brugsen Tullebølle

Dagli’ Brugsen Gudbjerg
Teglværksvej 3, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Åbningstider:
Man - Søn: 07.00 - 20.00
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Bogensevej 12 · 5500 Middelfart · Telefon: 64491010
post@baksbakerydeli.dk · www.baksbakerydeli.dk

Konceptet bag Bak’s Bakery & 
Deli er “folkeligt feinschmecke-
rei”, hvilket betyder, at man kan 
købe sandwich med koldrøget 
laks og fynsk rygeostcreme, 
samt tapas med lækre oste, men 
man kan også få en håndværker 
med tandsmør, forklarer Car-
sten Mathiesen.

Afslutningsvis skal det nævnes, 
at Bak´s Bakery & Deli nu er 
klar til lanceringen af endnu en 
kugle. Nemlig i forbindelse med 
det kommende VM i fodbold i 
Qatar. Ikke overraskende bliver 
titlen på denne, ”Dynamit-Kug-
len.” 

Romkugle-eventyr
fortsætter i det tyske

Virksomheden, Bak´s Bakery & Deli har formået at skabe en romkugle-kultur, der nu breder 
sig ud over grænsen via et forhandlernetværk til bagere i hele Tyskland.

hvor vi kan producere 100.000 
romkugler om dagen, under-
streger han.

Carsten Mathiesens enorme 
succes med romkugler betød i 
2020, at han valgte at flytte sit 
hovedsæde til Middelfart, hvor 
man i dag kan finde en afdeling 
af, Bak´s Bakery & Deli på Bo-
gensevej 12. Det oprindelige ba-
geri Nørre Åby lever dog stadig i 
bedste velgående.

– Vores omsætning steg med 
4000 procent efter romkug-
le-succesen, og det gav os mu-
ligheden for at prøve noget nyt. 

Det må så absolut sige at være et 
virksomheds-eventyr af de helt 
ekstraordinære. 

Historien om bagermester Car-
sten Mathiesen fra Nørre Åby, 
der via sin virksomhed Bak´s 
Bakery & Deli har formået at 
gøre den folkekære romkugle til 
et stykke gourmet-kunst, der nu 
forhandles i hele landet og ikke 
mindst er at finde ved alskens 
større begivenheder. 

Hvem husker ikke jubilæ-
umskuglen i forbindelse med 
Dronningens 50-års regensju-
bilæum eller de populære Tour-
kugler, der blev blåstemplet 
som Tourens officielle produkt i 
Danmark. For slet ikke at snak-
ke om de eftertragtede hånd-
boldkugler, der nu sælges ved 
blandt andet Silkeborg og Nykø-
bing F.s hjemmekampe. Listen 
er alenlang og i dag forhandles 
romkuglerne hos over 200 for-
handlere i form af specialbu-
tikker, vinhandlere, caféer og 
restauranter.

Siden Carsten Mathiesens rom-
kugler indtog en førsteplads ved 
Food Expo i 2018, er der trillet 
ikke mindre en fem millioner 
kugler ud af Nørre Åby-bageriet. 
Men nu tyder alt på, at der er lagt 
– ikke i kakkelovnen – men i ba-
geovnen til, at det antal kan stige 
til astronomiske højder.

– Ja, vi er på vej ind på det tyske 
marked og det glæder vi os na-
turligvis meget over. Vi har fået 
skabt et forhandlernetværk til 
bagere i hele Tyskland og i den 
nærmeste fremtid skal vi delta-
ge i flere store messer i landet. 
Vi regner med at sende den før-
ste ladning romkugler afsted 
til Tyskland i julen. Vi tror på, 
det kan blive en succes – ikke 
mindst fordi tyskerne jo er skøre 
med rom, siger Carsten Mathie-
sen, der ikke frygter at det nye 
eventyr kan blive for overvæl-
dende for hans virksomhed.

– Absolut ikke. For at imødegå 
den større efterspørgsel har vi 
bygget et nyt bageri i Nørre Åby, 

Bak´s Bakery & Deli danske dynamitkugler.

ERHVERV FYN · NR. 9 2022    25



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

til byggeriet

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

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

Det er derfor, vi siger:  

_06T3G_35313_Brand_ann_185x263.indd   1 04/03/2020   12.06

Vi køber altid din brugte bil
Årg. 1965 til 2013 max. Pris 75.000,-

A1 biler
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

Alto 24,4 km/l, CO2 94 gram/km.
                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm

Indbytningsprisen på kr.35.000,- opnås som en kombination 
af rabat på den Nye Alto og indbytningsprisen for en indregis-
treret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil) 
Alle priser er ekskl. Lev. Omk. og evt. metallak.

A+

Få kr. 35.000,-
for din gamle bil

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

g

frakr. 119.990,-

den nye Alto

aircon, fartpilot, alufælge,

sædevarme, tågelygter m.m.

                    Eu-norm 20-20,4 km/l. co2 113-116 g/km.

Prisen er ekskl. Leveringsomkostninger.  
Bilen er vist med ekstra udstyr.

Udbetaling kr. 29.355.- 
ÅOP 6,4% løbetid 96 mdr. Samlede omkostninger kr. 30.878.-

Ny SuzuKi
Swift CruiSe S.

��n 142.990.-

A

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

FORÅRS TILBUD!
Vælg en af flg. typer ekstra udstyr  

Ved køb af ny Swift Cruise S

Fartpilot - Træk - Mørke ruder 
& undervognsbehandling.

Tilbuddet er gældende indtil 31.05.2014.

Aut. Skadescenter for:  Aut. Skadescenter for:  

Andre bilmærker er også velkommen 
på vores skadescenter.

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

Terminalen Bilcenter Fyn 
Odense SØ.

Stenslagsreparationer  
og frontrude skift  
til de rigtige priser!

Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, 
Palle Høvetskov - Tlf. 63 90 22 36 

palhoc@terminalen.dkpalhoc@terminalen.dk

--S-S-SSS

GGG

CAMPINGVOGN 
Knaus årgang 2001
Egenvægt 800 kg. 
Totalvægt 1100 kg. 

Vognen er næsten som ny, 
meget fi nt fortelt. 

Kr. 33.000 
Tlf. 51 20 80 22

Henovej 8 · 5270 Odense N · tlf. 66 18 95 92 · ps@johansen-biler.dk
Palle Søderholm 2279 4374 • Michael Søderholm 4052 3468 

Åbningstider: Man.- fre 7.30-17.30
lørdag og søndag kun efter aftale

A/S

2010 Fiat 500C 1,2 Lounge 2-d
5-g., sølvmetal, benzin, cabriolet, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, parke-
ringssensor, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, bluetooth, kopholder, 
dellæder, læderrat, 6 airbags, abs, antispin, servo, indfarvede kofangere, 1 
ejer, service ok, aftag. træk
km 31.000 114.900

2006 VW Jetta 2,0 TFSi Sportline 4-d
6-g., sortmetal, benzin, sedan, 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, 
fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp. 
måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/
radio, navigation, armlæn, isofi x, kopholder, læderrat, tågelygter, service 
ok, indfarvede kofangere, servo, esp, abs, 10 airbags, 200 hk
km 165.000 124.900

2011 Fiat 500 1,2 Lounge 3d
5-g., hvid, benzin, hatchback, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, infocenter, 
startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, glastag, el-ruder, 
el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, kopholder, læderrat, 6 airbags, abs, 
servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, service ok

km 36.000 94.900

2006 Audi A4 1,6 102 4-d
5-g., 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, infocen-
ter, startspærre, udv. temp. måler, el-ruder, el-spejle, cd/radio, kopholder, 
tågelygter, 6 airbags, abs, esp, servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, ikke 
ryger, service ok, aftag. træk

km 153.000 109.900

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

Klik ind på www.johansen-biler.dk • Service og reparation af alle bilmærker!

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af 
nyere brugte biler

Attraktiv
fi nansiering

BV biler
v. Bo Vilsbøll
Ørritslevvej 108 · Søndersø
Tlf. 64 89 11 80
ÅBENT ALLE HVERDAGEHUSK! VI KAN LAVE DIN NYE BIL

Automester - BV Biler
følger dig godt på vej...!

uden-udbetaling.dkHALLO!

Multi Bilhus www.Neltoft-Gruppen.dk
Bygmestervej 21 - 5750 Ringe | Telefon 70203736
Salget starter hverdage kl. 12-18 søndag kl. 13-17

39.900 kr. Ford Ka 1,3i øko-bil, ABS, CD/radio, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
29.900 kr. Suzuki Liana 1,3i 4-d, 1-ejer, træk, c-lås pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. VW Passat 2,0i St-Car, CD/radio, ABS pr. md. kr.  314,-
39.900 kr. Peugeot 107 5-d, el-ruder, airbag, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
18.900 kr. Mazda 323 1,3i 4-dørs, servo, airbag, ABS pr. md. kr.  581,-
29.900 kr. VW Passat 1,9 TDi 4-d, CD, el-ruder, ABS pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. Citroen BX 1,4i 5-d, velholdt, træk, radio pr. md. kr.  314,-
44.900 kr. Peugeot 206 HDi 3-dørs, ABS, A/C-klima pr. md. kr.  1.127,-
13.900 kr. Suzuki Swift 1,3i, CD/radio, el-spejl pr. md. kr.  486,-
49.900 kr. Citroen C3 Diesel 5-d, A/C-klima, el-spejl pr. md. kr.  1.127,-
39.900 kr. VW Golf 2,0i St-Car, træk, klima/AC, ABS pr. md. kr.  1.024,-
14.900 kr. Ford Escort 1,6i 5-d, alufælge, servo, c-lås pr. md. kr.  511,-
34.900 kr. Citroen C5 1,8i St-Car, CD/radio, alu, klima pr. md. kr.  922,-

TILBUD: Toyota Corolla Diesel - pr. md. kr. 1.024,-

TILBUD: Mazda 323 1,5i 4-dørs - pr. md. kr.   599,-

   Vi har ALTID ca. 100 gode LAVPRIS tilbud på lager   
VI HAR NR. PLADER TIL ALLE BILER OMG. LEVERING

Tirsdag den 6. maj 201438

søndersø: Nu er det tidli-
gere mejeri afprøvet som kultur-
sted, og det får tommelen opad.

Lørdag var der både musi-
cal, livemusik og standup på 
programmet i den store røde 
bygning på hjørnet af Mejerivej.

Og det gik rigtig godt, fortæl-
ler Bianca Giese, som har været 
med til at stable arrangementet 
på benene.

- Det er gået super godt. Det 
er selvfølgelig lidt af en udfor-
dring, at vi lukker helt af, mens 
der bliver opført musical, men 
heldigvis kigger folk ind, når der 
er åbent igen, fortæller hun.

Bianca Giese står bag den 
musical, som elever i Nordfyns 
Ungdomsskole opfører for før-
ste gang.

- Og vi opfører forhåbentlig 

musical igen næste år, siger hun.
Mejeriet er lejet til lejlighe-

den, og håbet er, at der kommer 
flere kulturelle arrangementer i 
bygningen.

- Lige nu er der ikke flere ting 
på programmet, men vi håber da 
på, at det kommer, siger Bianca 
Giese. 

heju

Lovende 
start for 
kultur i 
mejeri

■Der var fri entré i det tidligere mejeri i går, hvor blandt andet bandet Tankens Bager sørgede for underhold-
ning.   Foto: Heidi Juel

• Alle typer mekaniske reparationer
• Service af alle bilmærker efter 

forskrifterne gennem autodata
• Auto-el
• Dækservice - afbalancering og 

sporing
• Forsikringsskader
• Pladearbejde
• Klargøring til syn
• Rådgivning ved køb og salg
• Motortest med Bosch tester

BEDRE SERVICE. GLADERE BILISTER.
BV Biler tilbyder totalløsninger inden for autoreparation på alle 
typer personbiler og varevogne. Vores arbejdsområder omfatter:

Står man og skal have justeret el-
ler anskaffet nye briller, der pas-
ser til én, så kan man roligt besøge 
Nyt Syn i Otterup. Det er en mere 
end 40 år gammel forretning, der 
de seneste 7 år har været ejet og 
drevet af optiker Anders Fialla, 
der også har yderligere fem an-
satte – heraf tre optikere, til at 
betjene kunderne. For 3-4 år siden 
også med en Nyt Syn forretning i 
Bogense.

Nyt Syn er en moderne forretning, 
der ikke kun tilbyder briller, men 
også meget personlighed, god ser-
vice og høj kvalitet. Det benytter 
rigtig mange sig af, og trækker 
kunder fra både nær og fjern, - ja 
endda fra det tyske.

- Det er en stigende god forret-
ning med mange nye kunder, der 
også kommer langvejs fra, siger 
Anders Fialla. Her kan vi skræd-

dersy brilleløsninger med person-
lighed til den enkelte kunde. Når 
man skal have nye briller, så skal 
der være noget personligt ved det. 
Det skal være nyt til kundens be-
hov, og som passer til personen.

- Vi er hele tiden opmærksomme på 
hvad, der sker på brillemarkedet, 
så vi er opdaterede med moden og 
de trends der måtte være, og vi 
tager på messer rundt i Europa. 

Vi tager jævnligt på kurser for 
at kunne dygtiggøre os, så vi kan 
tilbyde briller til enhver smag, - 
og ja, så er vi i øvrigt også rigtige 
gode til sportsbriller. Vi/jeg har 
en kærlighed til cykelsporten, og 
som mangeårig rytter, træner og 
sportsdirektør giver det en god 
erfaring. 

Høj kvalitet og personlighed trækker kunder til
Nyt Syn i Otterup er en moderne butik der 
leverer så det passer til den enkelte kunde
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Fortællinger om Indien
NORDFYN: Det er ”Ratatosk – Odense fortællekreds”, der for-
tæller ved Mitraniketans venners arrangement mandag den
15. november klokken 19 på Veflinge skole.

Fortællekredsens medlemmer fortæller historier og legen-
der fra det sagnomspundne Indien. Indien er jo udgangs-
punkt for arbejdet for Mitraniketan og det var netop skolen
for kasteløse børn i Kerala i Sydindien, der gav ideen til at
skabe arrangementer på Nordfyn, der kunne bidrage øko-
nomisk til skolens drift.

Det er efterhånden mange tusinde kroner, der er sendt fra
Nordfyn til skolens drift i Kerala, fortæller Kaj Andersen.

Du kan få en god oplevelse ved at møde frem i Veflinge og
samtidig bidrage i Mitraniketan skolens drift. Hele entre be-
løbet går ubeskåret til skolen for kasteløse børn.

KULT-musicalaften må aflyses
Mens vi under mere end et halvt års genåbning næsten hav-
de glem hvor træls og dominerende Covid-19-virus var, så
viser den igen sit grimme fjæs. Der var lagt op til en festlig og
musikalsk aften i Multisalen på Bogense skole fredag den 12.
november.

Foreningen KULT havde arrangeret tre sangsolister, der
tidligere har været tilknyttet Fredericia Teater og de unge ta-
lentfulde sangere skulle optræde med et program fra kendte
operaer og operetter.

Desværre er en af de unge solister nu blevet testet positiv
med Covid-19.

I KULT er vi rigtig kede af aflysningen, idet der har været
rigtigt stor publikumsinteresse, men vi ønsker god bedring
til den uheldige sanger.

Foreningen KULT satser på at programmet kan gennem-
føres i begyndelsen af 2022.

Debat: Et let valg.
Et let valg
Søren Ole Petersen, 
Bøgegårdsvej 68, Søndersø

LOKALDEBAT: Der er hemmelig
afstemning ved kommu-
nalvalget.

Alligevel tør jeg godt løfte
sløret for, hvem jeg ikke vil
stemme på. Nemlig de lokal-
politikere der har sat 10
valgplakater op med sig selv
inden for få hundrede me-
ter. Det er et ressourcespild
uden lige og uden for al for-
nuft.

Til gengæld vil jeg stemme
på en politiker, der vil gå ind

for en genopretning af ho-
vedgaden i Søndersø. Den
ligner i dag en skændsel af
ikke vedligeholdte huse,
smadrede butiksruder, tom-
me huse og højt ukrudt i fli-
serne. Enhver indsats her vil
være til gavn for byens nu-
værende og kommende bor-
gere.

Her ligger en sikker stem-
me fra mig.

Arbejde.
Over 20 kilometer
frem og tilbage
Erik Beck Jensen, Sitkavænget 
6, 5400 Otterup

LOKALDEBAT: Bliv hjemme-
hjælper i Otterup i Nordfyns
Kommune. Du får en cykel
til rådighed, men du må
også gerne benytte egen bil.

Så slipper du for at kom-
me for sent eller komme
drivvåd frem til borgerne,
som min kone gjorde i 18
måneder. Som tak er hun nu

blevet tilbudt et ulønnet
praktikophold på et kom-
munalt plejehjem i Bogense.
En tur på over 20 kilometer
frem og tilbage og til en rin-
ge takst, der næppe rækker
til vedligeholdelse af en cy-
kel.

Kultur.
Ønske om mere snak 
om kultur
Bernt Nicolaysen, Stenløkken 
3, 5450 Otterup Skal flere besøge 

museet skal indsats, 
husets tilstand og 
markedsføringen 

opprioriteres.

”

LOKALDEBAT: Det er tid til
kommunalvalg. Kulturhisto-
rien har en meget begrænset
plads i debatten. Det er ær-
gerligt. De nordfynske byer,
små som store rummer mas-
ser af kulturhistorie. Den
skal blot udfoldes. Bevares,
der har været forsøg på det-
te, men det har ikke rakt
langt.

Et eksempel. "Otterup
museum", et lille museum
fra 1722. Det er en overset
kulturskat i byen. Hvis væg-
gene kunne tale, kan de for-
tælle en masse historier fra
de fattige mennesker lige fra
Stoffer Olufson til Abelone,
der har boet i huset i perio-
den 1722 til 1926. Den histo-
rie skal bredes ud, så alle i
byen og omegnen kender
den. Men fortællingen for-
tæller ikke sig selv.

Skal flere besøge museet
skal indsats, husets tilstand
og markedsføringen opprio-
riteres. Otterups bys "Gods
Hospital" har et kæmpe po-
tentiale selvom det er et lille
hus. Potentiale til skolebørn
i alle aldre, gymnasieelever,
borgere i Otterup samt turis-
ter. Der er en udfordring. Tid

og økonomi.
Samme historie i Bogense.

Det er fint, at der er frivillige
omkring museet. Med frivil-
lighed kan vi noget, men ik-
ke alt. Der skal oprustes på
den front, så børn og unge
mennesker kan besøge mu-
seet, når de kan - ikke når
museet kan.

Nordfyns Kommune har
nogle oversete kulturperler,
lige foran næsen. Det er
godt, når kommunalpoliti-
kerne opdager perlen i ste-
det for at gå udenom. Jeg vil
godt tage vores museums-
væsen alvorligt. Det gør vi,
når vi sammen udvikler de
hidtil usete perler.

viborgnyt.dkviborgnyt.dk

Køb tilbuddene 

på Deal.dk

Mindre ubehag 
ved blænding med 
ZEISS DriveSafe

Mange bilister føler sig utrygge ved at køre bil i mørke, fordi de blændes af modkørende. Heldigvis har ZEISS udviklet DriveSafe 
brilleglas, der har tre fordele: De forbedrer dit syn i mørke, reducerer  ubehag ved blændinger og gør det lettere for dig at skifte 
fokus mellem vej, instrumentbræt og sidespejle.  Glasset kan bruges døgnet rundt, så skifter du til ZEISS DriveSafe brilleglas, 
har du altid dine natkøre briller med dig. Kig ind og hør mere om  DriveSafe eller book tid til en synsprøve på nytsyn.dk

Natteblind? 
Tag testen på 

nytsyn.dk 

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 
Bogense - Tlf. 64 81 35 91

Jernbanegade 41 - 5450 
Otterup - Tlf. 64 82 28 28 Følg os på
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Visualisering af vores nye 
trælast og logistikcenter.

– Det var en stor og glædelig dag 
for os, og nu ser vi for alvor frem 
til at byde de fynske håndværke-
re velkomne i det nye trælast og 
logistikcenter, der er DGNB-cer-
tificeret i guld.

Sådan siger regionsdirektør i 
Bygma, Ejnar Andersen. 

Udtalelsen kommer efter han for 
nylig i selskab med Svendborgs 
borgmester Bo Hansen, kon-
cernchef ved Guldfeldt, Claus 
Larsen og ikke mindst medar-
bejdere og kommende kunder 
kunne tage det første spadestik 
til Bygmas nye trælast og logi-
stikcenter i Svendborg.

Bygma, der i dag er landets stør-
ste familieejede trælast-virk-
somhed, har siden grundlæggel-
sen i 1952 lagt stor vægt på godt 
købmandskab, troværdighed og 
evnen til at tænke nyt.

– Hvis alt går efter planen, reg-
ner vi med at kunne stå klar om 
6-7 måneder. I Bygma lægger vi 
stor vægt på den lokale forank-
ring, og vi glæder os til et tæt 
samarbejde med entreprenører 
og lokale håndværksmestre i 
regionen. Vi planlægger at an-
sætte omkring 15-18 lokale med-
arbejdere i takt med at byggeriet 
skrider frem, fortæller Ejnar An-
dersen og tilføjer:

– Når vi i Bygma glæder os så 
meget til at starte ny forretning 
i Svendborg, er det fordi, der er 
godt gang i byggeriet i området, 
og fordi vi vurderer, at der er 
gode muligheder for at blive en 
del af den vækst, der forventes i 
Svendborg og omegn i de kom-
mende år.

Den nye forretning kommer til 
at bestå af en håndværkerbutik 
og drive-in-hal med et stort

overdækket areal imellem. Der 
bliver også anlagt logistikplads 
med kørselskontor og flere bulk
haller. I alt bliver den DGNB-cer-
tificerede tømmerhandel på 
7500 kvadratmeter med en 
overdækning på ikke mindre 
end 1500 kvadratmeter.

– Vi har en ambition om vækst 
og lønsomhed, men også om at 

drive en ansvarlig virksomhed, 
der bidrager positivt til sam-
fundet og hvor der fuld fokus på 
bæredygtighed. Vi er kommet 
for at blive, og ser etableringen i 
Svendborg som et langsigtet til-
tag, fastslår regionsdirektøren. 

Bygma har taget første
spadestik i Svendborg
Dermed er vejen banet for Fyns første DGNB-certificerede trælast og logistikcenter.

Nordre Ringvej 24, 5700 Svendborg · Tlf.: 44 54 17 30
svendborg@bygma.dk · www.bygma.dkSVENDBORG
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Sikkerhed i ikke at miste jeres
værdifulde arbejde. 
Sikker backup i tilfælde af
nedbrud, cyberangreb, eller
fejlsletning af mails/filer.
Selvbestemmelse ift., hvor
hyppigt der skal tages backup
Mulighed for at tilgå dit arbejde
i mange forskellige versioner

Med en professionel backup-
løsning får I:

i n f o @ k o r t e r m a n n - i t . d kS v e n d b o r g
E n g l a n d s v e j  8
5 7 0 0  S v e n d b o r g

Æ r ø
K o n g e n s g a d e  3 1 A
5 9 6 0  M a r s t a l

7 0  3 0 0  3 3 0

w w w . k o r t e r m a n n - i t . d k

Har I styr på jeres backup?

Siden 2006
har vi leveret
IT i øjenhøjde

"Backup, det har vi allerede styr
på."
Det er typisk det, vi hører, når vi er
ude og besøge nye kunder. 
Men sandheden er dog ofte en
anden.

Din papirkurv i OneDrive/SharePoint
er nemlig kun gemt i 30 dage,
ligesom en permanent slettet mail
heller ikke kan genskabes. 

Få en gennemgang af jeres nuværende backup-løsning

KORTERMANN-IT.DKLÆS MERE PÅ

Siden 1971 har Foreningen Dan-
ske Revisorer (FDR) arbejdet for 
at skabe bedre rammer for både 
godkendte og ikke-godkendte 
revisorer i hele landet. 

Formålet med Foreningen Dan-
ske Revisorer er at varetage 
medlemmernes faglige interes-
ser for i sidste ende at sikre den 
selvstændigt erhvervsdrivende. 

Foreningen blev oprindeligt stif-
tet under navnet Dansk Revisor 

Union, som i 1986 blev ændret til 
Foreningen Danske Revisorer.

FDR bidrager aktivt til at sikre, 
at deres medlemmer kan leve-
re faglig og forsvarlig bistand 
på det regnskabs- og revisions-
mæssige område.

Men det er ikke uden krav
Nye og eksisterende medlem-
mer af Foreningen Danske Re-
visorer skal leve op til gældende 
krav om efteruddannelse og 

erfaring, så du som kunde kan 
være sikker på, at du får udført 
kvalificeret revisorarbejde.

Hvis du benytter en Revisor FDR, 
kan du være sikker på at have 
en revisor, der har en ajourført 
viden og er fagligt velfunderet. 
Bag en Revisor FDR står en stærk 
forening, der stiller krav om ef-
teruddannelse til sine medlem-
mer. Derudover gennemfører 
FDR en foreningsbaseret kvali-
tetskontrol af sine medlemmer 

og stiller faglig bistand samt 
gode værktøjer til rådighed for 
medlemmerne, hvilket i sidste 
ende kommer dig som kunde til 
gode.

Vil du også gerne have en kom-
petent revisor med en stærk 
funderet og troværdig forening 
bag sig og hermed opnå større 
tryghed? Så find din Revisor 
FDR på www.fdr.dk under ’Find 
revisor”. 

Med en Revisor FDR 
er du i trygge hænder
Hvis du ser en revisor, der kalder sig Revisor FDR eller skilter med at være 
medlem af Foreningen Danske Revisorer, vidner det om kvalitet og sikkerhed.

Bygnaf 15, 6100 Haderslev
Telefon: 65 93 25 00 · fdr@fdr.dk · www.fdr.dk
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Sydbank A/S · Erhvervsafdeling Svendborg
Klosterplads 2 · 5700 Svendborg · Tlf.: 74 37 63 32
c.klok@sydbank.dk · www.sydbank.dk

Siden 1984 har Sydbank haft 
base på Klosterplads i Svend-
borg, og er et solidt lokalt for-
ankret pengeinstitut, der kan 
og klarer det hele. Hos Sydbank 

er der højt til loftet, og med en 
kort beslutningsvej løses alting 
hurtigt.

- Vi har et stærkt hold med 
gode kompetencer, fortæller 
Filialdirektør i Sydbank Svend-
borg - Christoffer Klok. Vi er 
både en bank for Erhvervs- og 
privatkunder, - og vi behandler 

det hele her. Vi har et stærkt set-
up til at behandle både små og 
store virksomheder. Vi er seks 
medarbejdere i erhvervsafde-
lingen, hvoraf de to er speciali-

seret indenfor de mindre virk-
somheder. Hos os håndteres 
alle vore erhvervskunder helt 
lokalt, og det er en styrke, - og 
de har alle en personlig rådgi-
ver.

- Vi er store nok til at kunne kla-
re det hele, og vi er små nok til 
at være rigtig lokale, supplerer 

leder af erhvervsafdelingen i 
Svendborg Christoffer Svane. 
Mange af vores erhvervskunder 
er også privatkunder her, og det 
giver god dynamik og kundeop-
levelse.

Sydbank afvikler også erhvervs-
konferencer lokalt for venner af 
huset, og for det lokale erhvervs-
liv. Det er hybridmøder, hvor der 
er foredrags og oplægsholdere 
samt eksperter med på skær-
men, så konferencerne kan blive 
så udbytterige som muligt. Det 
er populære konferencer, der er 
afpasset en vis deltagerstørrelse, 
så alle kan komme til orde og få 
besvaret relevante spørgsmål 
samt deltage aktivt i debatterne. 
En vigtig prioritering for os ved 
disse events, er at der altid er god 
tid til netværk med øvrige delta-
ger siger Christoffer Klok.

Det lokale pengeinstitut engage-
rer sig også i det lokale område 
og er synlige med god støtte til 
såvel sport som andre arrange-
menter. Gennem Sydbank Fon-
den støttede de blandt andet de 
netop afviklede Lego Dage i Bor-
gerforeningen, udendørs træ-
ningsfaciliteter ved SG-Hallen, 

legater til H.C. Ørstedsskolen på 
Langeland, og ikke mindst med 
en stor donation til den nye pa-
delbane i Rantzausminde samt 
ca. 400.000 til afvikling af en 
fodboldturnering under som-
merens landsstævne

- Vi er en bank i fremgang, siger 
Christoffer Klok. Vi har blandt 
andet åbnet en ny filial i Nyborg 
i 2021, - og ambitionerne er, at vi 
skal være flere medarbejdere. Vi 
vægter højt at være tæt på kun-
derne i en god personlig dialog, 
så kunderne også ved, at vi er 
der for dem.

- Det er en spændende situation, 
som vi er i lige nu, - og vi skal 
være med til at løse vores kun-
ders problemer. Her benytter vi 
forskellige strategier og redska-
ber, som er tilpasset den enkelte 
kundes behov, så vores kunder 
oplever at vores faglige sparring 
og ekspertise gør en forskel for 
dem.

Udover de seks medarbejdere 
i erhvervsafdelingen, så er der 
yderlige 10 medarbejdere i pri-
vatafdelingen samt fire i private 
banking / investering. 

Lokal forankring 
er en styrke
Sydbank har ekspertise og er en solid partner for såvel 
private som små og store erhvervsvirksomheder.
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Jakob Klit var ikke i tvivl, da han 
lagde billet ind på posten som 
uddeler i Dagli’Brugsen i Hou og 
Snøde, da den tidligere uddeler, 
Mogens Juhl, stoppede i foråret. 

– Min familie har i generationer 
haft sommerhus ude ved Hou, 
og jeg har været her meget op 
igennem årene. Derfor er det 
det helt rigtige sted for mig, og 
det er gået godt, selv om starten 
foregik i ”orkanens øje”, fortæl-
ler Jakob Klit, der i den forbin-
delse hentyder til starten 
på turist-
sæsonen.

Forinden starten på Langeland 
havde Jakob Klit været butiks-
chef i Coop 365 på Lerchesvej i 
Svendborg. Dertil kommer også 
erfaring fra Meny-kæden, hvor 
han blandt andet har fungeret 
som slagtermester. 

At den 35-årige svendborgenser 
er i besiddelse af et stærkt drive, 
fornemmer man tydeligt. 

– Det betyder alt for mig, at der 
er styr på tingene. Derfor kom-
mer mit arbejde i første række, 
siger Jakob Klit.

Involvere lokalbefolkningen
Jakob Klit fortæller, at han har 
fået ansvaret for to butikker, 
der af den tidligere uddeler er 
efterladt i god stand. 
– Jeg har overtaget noget rigtig 
fornuftigt, og vi har en rigtig vel-
fungerende bestyrelse, hvor jeg 
har en stor frihed i mit arbejde, 
siger Jakob Klit.

Han pointerer, at han først og 
fremmest vil være lydhør over 

for kundernes ønsker og have 
et skarpt øje på butikkens sorti-
ment, ligesom lokalbefolknin-
gen skal inddrages. 

– Vi har en vinklub, som har væ-
ret i bero i et stykke tid, men som 
jeg vil jeg genoplive og drive vi-
dere. Og så vil jeg inddrage det 
lokale erhvervsliv, der kan del-
tage i nogle arrangementer og 
byde ind med smagsoplevelser. 
Og der kommer nok flere idéer 
til, siger Jakob Klit. 

Uddeler med udelt 
interesse for jobbet
Arbejdet kommer i første række for Jakob Klit, der i 
juni i år overtog hvervet som uddeler i Dagli’Brugsen 
i Hou og Snøde på Nordlangeland. Og kendskabet til 
lokalområdet har han med sig i bagagen.

Dagli’Brugsen Hou · Østergade 80 · 5953 Tranekær · Tlf.: 62 55 14 55 · Mail: 06106@coop.dk
Dagli’Brugsen Snøde · Vandværksvej 19 · 5953 Tranekær · Tlf.: 62 55 10 55

Jakob Klit er uddeler 
i  Dagli’Brugsen i Hou 
og Snøde. Her er det 
butikken i Hou.

Vesteregnsvej 4 · 5932 Humble · tlf. 22 1549 63 · kenneth.staehr@mail.tele.dk

Stæhrs Maskinstation – Alt i haveservice 

Stæhrs Maskinstation

·  græslåning 
af privat- og 
sommerhusgrunde

·  hækkeklipning
·  alm. havearbejde
·  træfældning & 

topkapning af 
træer

Udlejning af:
· mosfjerner (dagsleje kr. 500,-)

· Flishugger (ring for pris)

30    ERHVERV FYN · NR. 9 2022



Fokus på bæredygtig-
hed og arbejdsmiljø
Alf Jensen A/S i Rudkøbing har bæredygtighed med når projekterne planlægges.

Alf Jensen A/S · Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 48 12
alf@alf-jensen.dk · www.alfjensen.dk 

Der er travlt i bygge og anlægs-
branchen for tiden, og det mær-
ker de helt klart hos Alf Jensen 
A/S, der er et murer- tømrer og 
entreprenørfirma, der også er 
aut. kloakmester og som for ti-
den beskæftiger 35 medarbejde-
re, hvoraf de fire er lærlinge.

– Vi er blandt andet i gang med 
Bygma projektet i Svendborg, 
der skal certificeres til DNGB 
Guld, fortæller Mia Lund, der 
sammen med sin bror Jim 
Jensen, driver firmaet som 2. 
generation. Det handler om 
bæredygtighed, hvor vi skal 
dokumentere alt i forbindelse 
med projektet. For vores ved-
kommende er det hvor meget 
brændstof vi bruger og vælge 

de korteste transportveje for at 
reducere CO2 forbruget mest 
muligt.

– Det er et projekt, hvor vi har 
meget maskinarbejde, og hvor 
vi står for alt jordarbejde samt 
volumenledningsarbejdet, sup-
plerer Jim Jensen.

– Internt i firmaet har vi fået la-
vet en CSR rapport, hvor vi har 
fået kortlagt vores CO2 forbrug, 
så vi kan se hvor vi bruger og 
hvor vi kan reducere CO2 for-
bruget, og det sætter vi mål for 
internt i firmaet. Ved de mindre 

maskiner har vi også allerede 
udskiftet 5 fra benzin og diesel 
til el. Vi har ligeledes investeret 
i et sorteringsanlæg til jord, sten 
og brokker, som vi kan genbru-
ge. Det er også et led i den grøn-
ne omstilling.

Firmaet, der primært løser opga-
ver fra Nyborg, Ringe og Faaborg 
og det øvrige sydfynske områ-
de har rigtig travlt med mange 
projekter. De er blandt andet 
i gang med renovering af hele 
Ramsherred i Rudkøbing, hvor 
de står for udskiftning af alle 
forsyningsledninger samt be-
lægningsarbejdet. 

På Chr. Kiilsgaardsvej har de rå-
husentreprisen for Boligselska-
bet Langeland, hvor 29 gamle 
boliger skal renoveres.

På Ærø er der også gang i arbej-
det, hvor de er ved at udvidde 
en omlastestation til affaldssor-
tering for Ærø Forsyning. Og i 
Marstal står de for alt jord, kloak 
og belægningsarbejde på den 
NY SFO.

– Der stilles større og større krav 
til os som virksomhed, og vi er 
nu i gang med at blive certifice-
ret efter ISO 45001, som er en 
arbejdsmiljøcertificering. 
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Såvel nye som gamle kunder kan 
i fremtiden se frem til både bed-
re og hurtigere servicering, når 
bilen skal forbi det anerkendte 
autoværksted, AMS-Biler i Rud-
købing.

– Vi er flyttet i mere moderne og 
større lokaler i Ellehaven 5. Det 
betyder, at vi kan gå i gang med 
flere enheder ad gangen, og at 
vi derfor vil kunne servicere vo-

res kunder hurtigere. Samtidig 
bliver vi nu i stand til at arbejde 
med større varevogne, fortæller 
indehaver Michael Andersen.

AMS-Biler er et moderne auto-
værksted, der beskæftiger 6 an-
satte og som har eksisteret siden 
2009.

Virksomheden investerer løben-
de i nyt udstyr, hvilket gør det i 

stand til at reparere og servicere 
selv de nyeste biler.

Udover personbiler og vare-
vogne serviceres også el-og 
hybrid-biler samt maskiner til 
have, skov og park.

– Desuden producerer vi hy-
draulikslanger, hvilket ikke ses 
på mange autoværksteder. Og 
så skal det afslutningsvis næv-

nes, at kerneværdierne hos os er 
ordentlighed og god vejledning, 
fastslår Michael Andersen.

AMS-Biler er med i AutoPart-
ner-kæden. Virksomheden for-
handler og leaser også person- 
og erhvervskøretøjer. 

Ellehaven 5 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 24679523
michael@ams-biler.dk · www.ams-biler.dkAMS-Biler

Flytter i nyere og større lokaler
Den velrenommerede Rudkøbing-virksomhed, AMS-Biler kan i fremtiden servicere større og flere biler.
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Kompromiløs udlejning 
til fest

Askov Udlejning  
leverer alle e�ekter 

til firma- og privat -
festen – uden at gå 
på kompromis med 

kvaliteten

Med solidt afsæt i den sydsjæl -
landske revyby Mogenstrup 
har Peter Vraa nu i otte år 
drevet Askov Udlejning – de 
seneste to år fra indehaverens
nye fynske hjemmebane med 
afsæt i Brudager.
– Jeg leverer kvalitet uden 
kompromis. Alt er pænt og 
rent, lyder det fra Peter Vraa.

Måler gerne op
Askov Udlejning samarbejder 
med en kollega der har alt til 
det perfekte bord og dermed 

rigtigt lækre polstrede stole, 
der kun udlejes, hvor der er 
gulv. Vi har også en stol i plast, 
der med stor siddekomfort kan 
anvendes de fleste steder, tilfø -
jer Peter Vraa. 
Det gode fundament for festen, 
træ- eller plastgulve, leveres 
også efter ønske sammen med 
eventuelle gasvarmeovne, der
sikrer behagelig festtempera -
tur i teltet under næsten alle 
vejrforhold. 

Askov Udlejning
Bolbrovej 11 · Brudager · 5882 Vejstrup

Tlf. 60 14 95 98 · www.askovudlejning.dk

tilbyder Askov Udlejning alt 
til festen. 
– Vi har det meste indenfor ek -
sempelvis teltudlejning, borde, 
stole, gulve og varmekilder, 
som du kan få brug for ved af -
viklingen af dit arrangement, 
tilføjer Peter Vraa.
Han står klar med råd og vej -
ledning til en vellykket fest, og 
er kunderne i tvivl om teltstør -
relse og plads, kommer Askov 
Udlejning gerne ud og måler 
de festlige rammer op. 
Udlejningsfirmaets priser in -
kluderer opstilling, nedtag -
ning af telte. 

Stor komfort
Askov Udlejning har også stor 
fokus på komfort. Eksempelvis 
er stole ikke bare stole.
– Vi har forskellige typer stole, 
der opfylder alle krav til god 
siddekomfort. Blandt andet 

MesterPERS AUTO
Vi har byens mest moderne værksted

Mjølbyvej 6
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 55 56
www.persauto.dk
persauto@persauto.dk

• Vi har specialiseret os i servicering af alle
bilmærker, vi har 40 års erfaring

• Vi er specialister i AUTO EL, fejlfinding & rep.
• Vi har testudstyr til 95% af den danske

bilpark.
• Vi er specialister i AIRCON. service & rep.
• Vi har karosseri afdeling m. opretterbænk
• Vi er specialister i rep. af stenslag, revner

& udskiftning af ruder
• Vi er specialister i udmåling af styretøj

støddæmpertest m.m.
• Vi er konkurrencedygtige på alle dækmærker

3-års garanti på reservedele og dæk Følg os på 

Fordelskunde 
får 5% i rabat

• Vi har specialiseret os i servicering af alle  
bilmærker, vi har 40 års erfaring

• Vi er specialister i AUTO EL, fejlfinding & rep.

• Vi har testudstyr til 95% af den danske  
bilpark. 

• Vi er specialister i AIRCON. service & rep.

• Vi har karosseri afdeling m. opretterbænk

• Vi er specialister i rep. af stenslag, revner  
& udskiftning af ruder

• Vi er specialister i udmåling af styretøj  
støddæmpertest m.m.

• Vi er konkurrencedygtige på alle dækmærker

• Reparation og servicering af el og hybrid biler

3-ÅRS GARANTI 
PÅ RESERVEDELE OG DÆK

Nu med 
onlinebooking

Det var butik nummer 31 i landet, 
da tøjkæden Dansk Outlet i april 
2021 slog dørene op i Rudkøbing 
på hjørnet af Ahlefeldtsgade og 
Nørrebro. Og både placering og 
omstændigheder har været et 
godt match for kædens koncept. 

– Vi sælger kvalitetstøj og sko til 
hele familien til fornuftige pri-
ser. Det har vundet indpas herov-
re, ligesom vi selv er blevet taget 
rigtig godt imod, siger butikkens 
indehaver, Benny Svendsen.

Dansk Outlet har en stor og sta-
bil kundekreds på Langeland, li-
gesom mange kommer fra både 
Tåsinge og det øvrige sydfynske 
område. Og Benny Svendsen 
pointerer: – Langeland er det 

sted på Fyn, som har det tredje-
største antal overnattende i tu-
ristsæsonen, og det er helt klart 
en positiv gevinst for vores butik.

Engagerede medarbejdere
Dansk Outlet blev etableret i 
2004, og Benny Svendsen har 

været med siden 2006, hvor han 
som franchisetager har åbnet 
flere butikker i landet. De fleste 
af dem er solgt videre, men for-
uden butikken i Rudkøbing har 
Benny Svendsen i dag yderlige-
re to. Henholdsvis i Rødekro og 
Ribe.

– Vi vil gerne dække så bredt som 
muligt, og det er både sjovt og 
spændende at drive butik. Ikke 
mindst her på Langeland, hvor 
vi har lært vores kunder godt at 
kende, siger Benny Svendsen.

I butikken i Rudkøbing assisteres 
Benny Svendsen af sin hustru 
samt tre fastansatte medarbejde-
re, som er glade for deres arbej-
de og engagerer sig fuldt ud for 
kunderne. 

– Det er vigtigt at have et godt 
personale, som trives med deres 
arbejde. Og jeg har i alle de år, jeg 
har været en del af kæden, aldrig 
modtaget en opsigelse, pointerer 
Benny Svendsen. Den 2000 kva-
dratmeter store butik i Rudkø-
bing har åbent alle ugens dage. 

Med halvandet år på bagen i Rudkøbing har 
tøjkæden Dansk Outlets butik i byen fundet sig godt 
til rette. Kædens koncept er gode varer til gode 
priser, og det er blevet taget godt imod på øen.

Nørrebro 40A · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 92 44 67 63
rudkoebing@danskoutlet.dk · www.danskoutlet.dk/rudkoebing

Outlet med god placering 
i det langelandske
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Står man og skal have løst en op-
gave indenfor det traditionelle 
malerfag, så kan man roligt hen-
vende sig til Bifrost Malerfirma, 
der står for kvalitet og gode kun-
deoplevelser. Det er et nyt hånd-
værksmæssigt fagligt dygtigt 
firma, der netop er startet med 
base i Svendborg. Malerfirmaet, 
der drives som enkeltmands-
virksomhed, arbejder for såvel 
private som erhverv.

- Jeg havde lysten til at star-
te som selvstændig, fortæller 

Jonathan Brik Andersen, og 
det blev så nu. Det har jeg ikke 
fortrudt, for jeg har allerede 
fået mange gode kunder, - og 
er selvfølgelig i gang med at 
opbygge et godt kundenetværk 
som basis. Mit primære område 
er det sydfynske og naturligvis 
det øvrige Fyn, som opgaverne 
nu ligger til det.

- For mig er det vigtigt at have 
en god dialog med kunderne, 
så vi i fællesskab kan komme i 
mål med opgaverne og til fuld 
tilfredshed. Her er det blandt 
andet vigtigt også at der bruges 
den fornødne tid til, at de opga-
ver der skal løses for kunderne, 
også kan udføres på en faglig 
højt kvalificeret måde, så kun-

derne får det resultat, som de 
ønsker.

Bifrost Malerfirma er også i gang 
med at opbygge et godt netværk 
af samarbejdspartnere, der tæl-
ler håndværksmestre fra andre 
erhverv, så de kan understøtte 
hinanden, når der er behov for 
dette. 

Maleren sætter kulør på hverdagen 
Bifrost Malerfirma sørger for den gode kundeoplevelse.

Bifrost Malerfirma v/ Jonathan Brik Andersen
Marslevvej 93 st. th. · 5700 Svendborg · Tlf.: 41 45 25 47
kontakt@bifrostmalerfirma.dk · www.bifrostmalerfirma.dk

Tlf.: 20 22 35 27    www.mlhavemaskiner.dk
Stoensevej 2 · 5953 TranekærStoensevej 2 · 5953 Tranekær

Vi tilbyder også salg og reparation 
af cykler, knallerter, scootere og El-scootere.

VINTEREFTERSYN
Have & Parkmaskiner

Plæneklipper, havetraktor, rider, motrorsav, 
buskrydder, trimmer, hækkeklipper etc.

HUSK
Vintereftersyn  

af din plæneklipper  
eller havetraktor.

Fra kun 

495,-

SPAR 50 %

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ +45 66 14 25 00 WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

PÅ UDVALGTE MØBLER OG LAMPER I VORES AFDELING FOR KONTORMØBLER
– BÅDE TIL HJEMME- OG ARBEJDSKONTORET.

VI GØR PLADS TIL NYT SORTIMENTSPAR 50 %

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ +45 66 14 25 00 WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

PÅ UDVALGTE MØBLER OG LAMPER I VORES AFDELING FOR KONTORMØBLER
– BÅDE TIL HJEMME- OG ARBEJDSKONTORET.

VI GØR PLADS TIL NYT SORTIMENT

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK
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Dækgaragen blev kåret som
”M��h����
Q�����y D�����
�f �h� Y���”
af Michelin og
Teknologisk Institut

Dækgaragen
Dunsbjergvej 22, 5900 Rudkøbing  ·  Tlf. 70 70 59 00  ·  www.daekgaragen.dk

DanMarks
billigste
Dækpriser

Ring på
tlf. 62 51 48 91

Vores teknologi bringer dig fremad

V����mm�� ��� D���������

autoVærksteD & Dækcenter

December 2019 25

Thurø 
har ikke altid 
været sin egen

A F  P E R  V I N C E N T

Dengang hele Thurø var dækket af 
tæt skov, var øen kongens private 
jagtområde. Første gang vi kan 
læse om Thurø er i 1231 i Valde-
mar Sejrs Jordebog, en oversigt 
over hans besiddelser. Svendbor-
genserne (der var ingen thurinere) 
fik lov til at hente væltede træer 
til brænde på øen af kong Kristof-
fer i 1253, og sidst i 1200-tallet fik 
de også græsgange.

Grever og biskopper
I 1400-tallet gik det galt for Thurø, 
som blev kastet frem og tilbage 
mellem ejerne. Hele øen var ble-

vet pantsat til de holstenske gre-
ver i en lang periode. Gælden blev 
indfriet, og i 1421 var det biskop 
Fafne der ejede øen.  
Thurø tilhørte den katolske gejst-
lighed i mere end 100 år, lige 
indtil Reformationen i 1536. Den 
blev igen kongens ejendom og en 
del af Nyborg Len, landbruget og 
fiskeriet tog fart, der var 11 gårde 
og omkring 150 mennesker på 
Thurø på det tidspunkt.

Adelsdamen
Så kom Ellen Marsvin. Christian 
den Fjerdes svigermor ejede øen 

i 1625, hun byggede ladegården 
Marsvinsholm og ikke mindst kir-
ken. Den blev indviet i 1639. Thurø 
blev et selvstændigt landsogn. 
Hendes datter, Kirstine Munk, 
overtog øen, og efter hendes død 
blev det Corfits Ulfeldt. Men han 
var jo landsforræder, så Thurø gik 
tilbage til kronen.

Langelænderne
Op igennem årene fortsatte det 
med skiftende ejere. I 1702 var 
det greve Carl von Ahlefeldt til 
Langeland, men han pantsatte 
den. I 1723 var øen på auktion og 

blev købt af etatsråd Scheel på 
Bjørnemose. Den næste Ahlefeldt 
på Langeland købte øen tilbage 
midt i 1700-tallet, og nu var der 
250 personer på Thurø.
Bjørnemose – og slut
Den kom tilbage til Bjørnemose 
sidst i 1700-tallet da grev Ahle-
feldt Laurvig købte den og ejede 
øen indtil 1805. I dag er det så 
thurinerne der endelig ejer deres 
egen ø. Vil du vide mere, kan du 
besøge Lokalarkivet i Bergmann-
hus. Arkivet har blandt andet ud-
givet bøger og dvd´er om Thurøs 
historie.

Der har været mange ejere af 
den smukke ø 

års garanti på
reservedele

3

Dækgaragen

Vi er en moderne virksomhed med stor kompe-
tence, som er bygget op gennem mere end 23 års 
erfaring på en lang række områder.
Vi er 14 medarbejdere, der hver dag gør vores 
yderste for at levere kvalitet og god service på 
højeste niveau. Engagement, troværdighed og 
rettidig omhu i et ærligt og åbent miljø er nogle

af de parametre, vi har drevet forretning 
efter i 23 år. 
Vi er kvalificeret til at varetage alle bilmærker. 
Det betyder, at vi er godkendt til at  
udføre serviceeftersyn og reparation  
– uanset bilmærke eller årgang på bilen.
Vi glæder os til at tage imod dig.

Udfører alt reparationsarbejde, timeløn 299,- excl. moms 

•  Fremsendelse af regninger via e-Boks  
– hvis du har tilmeldt dig i e-Boks, sender vi din regning 
direkte til din e-Boks, og så sparer du fakturagebyret.

•  Adresseopdatering – hvis du flytter, henter vi  
automatisk din nye adresse

•  Tilbagebetaling – hvis du har betalt for meget,  
refunderer vi beløbet til din NemKonto.

Besøg www.langeland-forsyning.dk og benyt  
NemID eller MitID til at afgive dit samtykke.

Kontakt os på 63 51 68 00, hvis du har spørgsmål til  
hvordan du afgiver dit samtykke.

Er du kunde i Langeland Forsyning?

VI HAR BRUG FOR 
DIT SAMTYKKE 
til at anvende dit cpr.nr. i forbindelse med:
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• SRO-anlæg  
(Styring Regulering  
Overvågning)

• CTS-anlæg (Central  
Tilstandskontrol og Styring)

• PLC/HMI

• Data integration

• Data logning

• El-tavler og styretavler

• El-installationer

• Døgnservice

• Konvertering fra  
Siemens S5 til Siemens S7

NYautomation
- stedet hvor service er en selvfølge

Få et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag på 65 31 23 95 / 40 60 22 28 eller via mail@nyautomation.dk
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Bjarke Jensen

Et rullende værksted

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

Teknikerbilen er et køretøj der 
kan klare de fleste opgaver.
Der er alt i værktøj/el-værktøj, 
tester, tank tømning, bil 
batterier, værktøj til el- og 
hybridbiler, døroplukning, 
motorsav, 12/24V strøm start, 
motorolie, kølervæsker og 
meget mere.

Det skal lige siges, 
at vi kan lave hjulskift af både 
personvogn og lastvogne.

Hvis uheldet skulle opstå, 
står vi klar 24 timer i døgnet. 
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Stormflodssikring ApS
Rødeledsvej 70 · 5700 Svendborg · Tlf.: 2573 9751
kontakt@stormflodssikring.dk · www.stormflodssikring.dk

I en tid hvor mediebilledet dag-
ligt er præget af naturkatastro-
fer og klimaændringer, kan det 
ikke undre, at såvel virksomhe-
der som offentlige institutioner 
mere end nogensinde overvejer, 
hvordan man eksempelvis kan 
beskytte sig imod oversvøm-
melser. Og et af de steder, hvor 
beslutningstagerne i højere og 
højere grad henvender sig, er 
hos Svendborg-virksomheden, 
Stormflodssikring ApS, der har 
eksisteret i 15 år.

– Forretningsmæssigt gennem-
går vi det bedste år, vi har været 
igennem nogensinde. Folk er 
blevet opmærksomme på, at det 
er altafgørende at beskytte sig 
imod eksempelvis oversvøm-
melser, som jo er vores kerne-
område. Samtidig har vi nået 
et punkt, hvor ingeniører og 
arkitekter i stadig stigende grad 
tænker foranstaltninger imod 
oversvømmelser ind i deres 
projekter, fortæller indehaver 
Kenneth Jørgensen. Han ejer 
firmaet sammen med Zakarias 
Henriksen.

Stormflodssikring ApS er et 
kvalitetsbevidst firma, der siden 
2008 har beskyttet bygninger 
i flere forskellige lande mod 
stormflod og skybrud. I dag er 
firmaet et af de mest erfarne på 
markedet. 

– Ja, vi glæder os over, at vi aldrig 
har haft en vandskade grun-
det svigtende barrierer, hvilket 
vi tilskriver vores seriøsitet og 
gode produkter. Vi har et stort 
udvalg af skot, barrierer, mobi-

ledæmninger samt 
vandtætte døre og 
vandtætte vindu-
er til beskyttelse af 
bygninger og områ-
der mod oversvøm-
melser fra skybrud 
og stormflod, oply-
ser Kenneth Jørgen-
sen.

Stormflodssikring 
ApS har solgt deres 
eget produkt til 6 

europæiske lande, men nu har 
yderligere et interessant land 
meldt sig. Et land beliggende på 
et helt andet kontinent.

– Det er korrekt. Vi er i øjeblikket 
langt inde i seriøse forhandlin-
ger med den nye kunde om le-
vering af vores TEMPO-DAMs, 
som er en mobil vand-barrierer. 
Det vil selvfølgelig være yderst 
interessant for os at komme ind 
på det marked, fortæller Ken-
neth Jørgensen.

Han oplyser endvidere, at firma-
et også er inde i forhandlinger 
om andre større projekter, men 
at han på nuværende tidspunkt 
ikke vil åbne op for hvilke. Skin-
det skal ikke sælges, før bjørnen 
er skudt.

– Men jeg kan da fortælle, at vi 
blandt andet har sikret Struer 
by og havn og hele Danmarks 
Radios kælder. Vi beskæftiger os 
også med såkaldt spildsikring, 
hvilket betyder at vi har indgået 

aftaler med blandt andet Novo 
Nordisk og LEO Pharma, fastslår 
Kenneth Jørgensen.

Vælger man som virksomhed el-
ler offentlig institution at indgå 
i et samarbejde med Stormflods-
sikring ApS, så sørger virksom-
heden for opsætningen af de 
forskellige barrierer og dæm-
ninger.

– Og så vil jeg gerne afslutnings-
vis anbefale, at hvis man sid-
der i en projekteringsfase, ja så 
kontakt os og få en drøftelse af, 
hvordan man bedst integrerer 
oversvømmelsesløsningerne i 
projektet. Jo før man tænker kli-
masikringer ind i et projekt, jo 
større sandsynlighed er der for 
et godt, sikkert og diskret resul-
tat, konstaterer Kenneth Jørgen-
sen. 

Vi er i det bedste
år nogensinde
I en tid hvor klimaændringer er på dagsordenen dagligt, har 
interessen for Svendborg-virksomheden, Stormflodssikring ApS 
aldrig været større – megakontrakter lurer i horisonten.
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WAP Padel · Nyborgvej 2 A. · 5700 Svendborg · Tlf.: 31343456
d.vesterskov@wearepadel.com · www.wap.dk

Padel er blevet det nye hit på 
idræts- og fritidsområdet i Dan-
mark. Det aflæses tydeligt i 
antallet af baner, som siden fra 
2017 til i år er vokset fra 10 til 
mere end 700 af slagsen. 

Og et af de steder, hvor spiller-
ne nu kan glæde sig over nye 
attraktive faciliteter, er i Svend-
borg, hvor Sveriges største pa-
del-organisation, WAP, er ho-
vedaktøren bag opførelsen af 8 
helt nye dobbeltbaner og 3  helt 
nye single baner.

– Og vi glæder os over, at ba-
nerne er blevet en succes. De 
er placeret centralt i byen på 

Nyborgvej i det gamle XL-Bygs 
lokaler i omgivelser, der em-
mer af sjæl og miljø, hvilket 
spillerne tydeligt nyder, fortæl-
ler Dennis Vesterskov, der er 
clubmanager i såvel Svendborg 
som Nyborg.

Allerede på nuværende tids-
punkt har der været afholdt fle-
re turneringer på de nye baner. 
Hvoraf flere har været ”full boo-
ked”.

– Vi satser på i fremtiden at til-
trække alt lige fra private til virk-
somheder og skoler. Og med 
den interesse, vi foreløbig har 
oplevet, tror vi på, at vi får op-
bygget en stor og flot dameafde-
ling, siger Dennis Vesterskov og 
tilføjer afslutningsvis:

– Jeg kan kun anbefale at alle 
– såvel øvede som nybegynde-
re – kigger forbi vores baner og 
prøver dem af.  Det skal samtidig 
nævnes, at vi med tiden vil præ-
sentere spillerne for nogle virke-
lige fine pakkeløsninger med op 
til 20 procent rabat. 

Flot start for nyt 
indendørs padel-anlæg
Padelspillere i Svendborg valfarter til nyt center, der emmer af sjæl 
og miljø – de første turneringer er allerede afviklet med succes.
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Antirust Garagen Tlf. 62 51 52 52
Dunsbjergvej 2
5900 Rudkøbing
antirustgaragen@mail.dk
www.antirustgaragen.dk

Mercasol er en højeffektiv antirustbehandling efter ML-metoden. 
Mercasol følger de strengeste nordiske krav, herunder SIS og VVT 
normer samt Teknologisk Instituts krav til antirust beskyttelse.

Vi anvender producentens godkendte behandlingsdiagrammer, 
som er under konstant løbende udvikling.

Vi glæder os til at tage imod Dem og Deres bil

Danmark har verdensrekord i bilafgifter,
derfor bør man bevare sin bil så længe som muligt.

Nordens største leverandør af rustbeskyttelse til biler
Opfylder Svensk International Standard (SIS) - og Teknologisk Instituts krav til rustbeskyttelse

Antirust Garagen benytter Mercasol,
som er nordens største leverandør af
rustbeskyttelse til biler.

Komplet undervognsbehandling
fra:

Kr.2.316,-
ekskl. moms

l

Kr.2.895,-
inkl. moms

December 2019 15

A F  S U S A N N E  G R E G E R S E N ,  H E L H E D S H U S E T

Slankekure – hvorfor virker de ikke?

Har du forsøgt dig med den ene 
slankekur efter den anden, men 
endt med at tage alle de tabte 
kilo på igen? Så er du ikke alene… 
En slankekur er en kortvarig løs-
ning med kortvarige resultater. 
Slankekure er afgrænsede og fører 
ikke til vedvarende ændringer i 
din livsstil. Det er grunden til at 
slankekure ikke virker!
Så hvad skal man gøre, for at få 
langtidsholdbar effekt? Start med 
at have fokus på din adfærd og 

stil spørgsmål til, hvorfor du spiser 
usundt, hvorfor du spiser mere end 
din krop behøver og hvad der skal 
til for at ændre din adfærd? Dette 
sker ikke i almindelige slankekure. 
Der er ikke fokus på årsagen til, at 
vægten tog overhånd til at starte 
med.
En vellykket livsstilsændring 
handler om at tage små skridt og 
få indført nye gode vaner. Sunde 
vaner, som holder i længden og 
som ændrer den adfærd, som førte 

til overvægt. Hvis det er svært at 
skære noget usundt væk, så stat 
med at tilføre noget sundt i stedet. 
Og skærp så din opmærksomhed 
og mærk efter, hvad din krop har 
brug for.
Hvis du tidligere har taget det hele 
på igen efter en slankekur eller 
måske har afbrudt en slankekuren, 
kender du måske til tanker som: 
”jeg dur da heller ikke til noget” 
eller ”nu fejlede jeg igen”, og fø-
lelser som skyld, skam og afmagt. 

Disse tanker og følelser kan føre til 
overspisning eller trøstespisning, 
som igen kan føre til flere negative 
tanker og følelser. Sæt derfor reali-
stiske mål, som passer til dig og dit 
liv lige nu.
En ting der betyder meget for os på 
vores slut-fred-med-din-krop-forløb 
er, at arbejde med en tilladende og 
accepterende tilgang til spisning og 
til sig selv. Vi skal huske at nyde! Og 
ved du hvad… deltagerne taber sig 
uden forbud og restriktioner og får 
samtidig en bedre følelse med dem 
selv og et sundere syn på deres 
krop.
I en livsstil bør der være plads til 
det hele – også til mad der for-
søder tilværelsen Alt eller intet 
tankegangen fører ofte til skam og 
følelsen af at mislykkes. Derfor er 
forbuds-slankekure ikke vejen til 
varigt vægttab.
Så tilføj noget sundt på både mad 
og motions-siden. Tænk positive 
tanker om dig selv og din krop. Slan-
kekure er ikke en selvkærlig måde 
at blive slank på! Slankekure virker 
ikke i længden, derfor anbefaler 
vi, at du mærker efter, hvad der er 
godt for dig og din krop og hvis du 
har lyst til en uforpligtende og gratis 
snak om at slutte fred med din krop 
og tabe nogle kilo, så står vi til rå-
dighed i helhedsHUSET, hvor vi også 
holder foredrag om emnet den 13/1.
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Komplet undervognsbehandling

2.995,-PRIS FRA 
inkl. moms

Fra stress og 
ind i balance
AF SUSANNE GREGERSEN

Har du fulgt min klumme, vil 
du vide at jeg ofte skriver 
om stress. Jeg ved alt for 

godt, hvordan det føles at have 
stress, og jeg ved, hvordan man 
kan komme ovenpå igen, og hvor-
dan det føles bagefter…
Det ligger mig på sinde, at gøre 
noget ved den kultur, der hersker 
i samfundet. Det pres der både 
findes på arbejdspladsen og i 
privatlivet.

Stresssymptomer
I forhold til stresssignaler er det 
vigtigt at forstå, at de er forskellige 
fra person til person. Signaler og 
symptomer er beskeder fra krop-
pen om at noget er galt, og at du 
skal stoppe op. Lyt! Og signalerne 
er ikke entydige. I starten er det 
typisk små signaler som mange 
overhører, men senere bliver de 
tydeligere.
En tidlig indsats mod stress kan 
forebygge en sygemelding, og 
endnu  vigtigere; undgå
skadevirkninger på krop og sind.

Stress er en naturlig tilstand
Stress er en vigtig biologisk 
mekanisme, vi alle har. Den 
kaldes også kamp - flugt reaktion 
og den er grundlæggende nød-
vendigt for at overleve. Den gør os 
i stand til at yde noget ekstra.
Kroppen kommer dagligt i mindre 
stresssituationer, som vi takler 
uden at tænke nærmere over 
det. Det er først hvis stressen er 
langvarig, at det er et problem 
for kroppen at takle. De alvorlige 
symptomer kommer ikke fra den 
ene dag til den anden, men efter 
belastning over flere uger, måne-
der eller år.

Kan man dø af stress?
Ja, det kan man … eller rettere, 
man kan dø som følge af stress. 
Statens Institut for Folkesundhed 
regner med, at der hvert år dør 
1.400 danskere som følge af stress 
og at 2.800 af samme årsag kom-
mer på førtidspension. Hver dag 
sygemelder 35000 sig med stress.
Langvarig stress vil med tiden 

føre til alvorlige sygdomme 
som depression og angst, hjer-
te-kar-sygdomme og forværrelse 
af diverse andre sygdomme.
Jo tidligere man stopper stres-
sen, og jo bedre hjælp man 
får, jo større chancer er der for 
at komme ud af stressen uden 
varige mén.
I helhedsHUSET på Tåsinge har 
vi forskellige tiltag i forhold til 
stresshåndtering. Tjek det ud! Og 

søg hjælp lige så snart du bliver 
bevidst om, at der er noget, der 
ikke er som det skal være. 
Jeg tilbyder et gratis stresstjek - i 
helhedsHUSET eller over telefon 
- og en snak om hvorvidt vi kan 
tilbyde noget i helhedsHUSET, der 
passer til din situation.
Vi ved hvad vi snakker om, vi har 
nemlig prøvet det selv og har 
uddannet os til at hjælpe andre ud 
af stress og ind i balance igen.

Susanne Gregersen
Coach, hypnoseterapeut og mindfulnessinstruktør
Skriver om sundhed for krop og  sind i mitsvendborg.dk – MAGASIN
www.facebook.com/helhedsHUS/susanne.gregersen@gmail.dk

ÅBNINGSTIDER

Man-tors: ........kl. 08.00 - 17.00
Fre:......................kl. 08.00 - 15.00
Lør:.............................................lukket
Søn: ...........................................

VI SYNER:
• Syn af bil/varebil op til

3500 kg totalvægt

• Trailer

• Campingvogn

• Motorcykel

• Periodesyn af M2 busser
op til totalvægt
på 3500kg

MOTORKONTOR:
Hos os kan du få foretaget:

• Omregistrering

• Udlevering af
nummerplader

• Afmelding af
nummerplader

lukket

BILSYN SVENDBORG
GOTLANDSVEJ 9 · 5700 SVENDBORG

Telefon: 40 50 96 67
Mail: info@bilsynsvendborg.dk
WWW.BILSYNSVENDBORG.DK

Velkommen til
Bilsyn Svendborg

Hilsen Lars Holden

Periodesyn fra kr. 370,-
(Gælder hele dagen)

Lundbykiosken · Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg
www.lundbykiosken.dk · Tlf.: 22 54 49 53

Bryllup, fødselsdage, reception, natmad, firmafest,
konfirmation og meget mere...

 Kontakt os 

for et godt tilbud!

Pr. person

kr. 85,-
minimum 50 personer

Skal i have fest . . .
- lej pølsevognen

mitsvendborg.dk 25
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Nyanalyse:Hackerangrebvælter indoverdanskevirksomheder
erangreb. Det viser en ny
analyse fra SMVdanmark.
Danske virksomheder er

særligt sårbare, fordi Dan-
mark er det land i EU, hvor
flest mindre virksomheder
har digitaliseret deres ar-
bejdsgange.
- Den høje digitaliserings-

IT: Virksomhedernes risiko
for at blive hacket er steget
voldsomt de seneste to år.
Hackernes interesse for sær-
ligt de små virksomheder er
steget gevaldigt.
Godt hver fjerdemindre

virksomhed har i løbet af
2021 oplevet forsøg på hack-

grad blandt virksomhederne
åbner for flere indgange,
som hackerne kan benytte,
hvis ikke de beskytter sig til-
strækkeligt, siger Lasse
Lundqvist, konsulent og cy-
berekspert i SMVdanmark.

SMV:Digitalgenåbnerpulje fordigitalsikkerhed

SMV:Digital genåbner puljen for digital sikkerhed
og ansvarlig dataanvendelse på 13,4 mio. kr.
Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

IT: SMV:Digital genåbner
den populære pulje, så dan-
ske SMV’er fra 13. septem-
ber igen kan søge om 50.000
kr. til at styrke deres digitale
sikkerhed eller ansvarlige
dataanvendelse. Tilskuddet
skal hjælpe virksomhedsle-
delsernemed at sikre deres
virksomheder mod ondsin-
dede angreb, der koster
dansk erhvervsliv dyrt.
- Det sker for ofte, at små

ogmellemstore danske virk-
somheder bliver ramt af cy-
berangreb. Og det er dyrt -
både for virksomheden der
er blevet ramt, men også for
samfundet omkring. Derfor
genåbner vi nu den populæ-
re pulje, så vi på denmåde
kan væremed til at hjælpe
virksomhedernemod cyber-
truslerne, siger erhvervsmi-
nister Simon Kollerup.

EGEMOSE
EL & ENERGI
- din autoriserede el-installatør

i jAlt i El-arbejde, Netværk,
Energioptimering & Varmepumper

Privat, Landbrug & Erhverv

Rudkøbing: Tlf. 6251 1130
Kværndrup: Tlf. 6227 1134
Tåsinge: Tlf. 6254 1268 www.egemose-el.dk

DØGN-
VAGT

Uge Udgivelsesdato
(torsdag)

Annoncebooking
(fredag kl. 9)

Indholdstema Byg & Nyt
(TM02) (XEB)

Områdetema DKV
(TM01) (TM03)

1 Ingen udgivelse Ingen udgivelse

2 13. januar 07. januar

3 20. januar 14. januar Uddannelse & Kursus

4 27. januar 21. januar Nyborg DKV

5 03. februar 28. januar Sundhed og trivsel på jobbet

6 10. februar 04. februar Kerteminde

7 17. februar 11. februar Erhvervsbiler

8 24. februar 18. februar Langeland/Ærø DKV

9 03. marts 25. februar Økonomi & Rådgivning B&N

10 10. marts 04. marts Faaborg-Midtfyn

11 17. marts 11. marts Bæredygtighed

12 24. marts 18. marts Odense DKV

13 31. marts 25. marts Domicil & Erhvervsbiler

14 07. april 01. april Assens

15 14. april 08. april **) Møder & Konferencer

16 21. april 15. april **) Middelfart DKV

17 28. april 22. april Seniorer på arbejdspladsen B&N

18 05. maj 29. april Odense Havn

19 12. maj 06. maj Fragt & Transport / Erhvervsbiler

20 19. maj 13. maj **) Svendborg DKV

21 26. maj 20. maj **) Landbrug & Fødevarer

22 02. juni 27. maj Nordfyn DKV

23 09. juni 03. juni **) Offshore & Maritim

24 16. juni 10. juni B&N Trekantområdet

25 23. jun 17. juni Klædt på til jobbet (businesstøj)

26 30. juni 24. juni Assens DKV

27 07. juli 01. juli Sikkerhed & Alarm

28 14. juli 08. juli Odense

29-31 Ingen udgivelse Ingen udgivelse

32 11. august 05. august

33 18. august 12. august Erhvervsbiler HCA

34 25. august 19. august Kerteminde DKV

35 01. september 26. august Uddannelse & Kursus

36 08. september 02. september Nyborg

37 15. september 09. september Fragt & Transport B&N

38 22. september 16. september Faaborg-Midtfyn DKV

39 29. september 23. september Møder & Konferencer / Julefrokoster

40 06. oktober 30. september Odense DKV

41 13. oktober 07. oktober Bæredygtighed B&N

42 20. oktober 14. oktober Middelfart

43 27. oktober 21. oktober Sundhed og trivsel på jobbet

44 03. november 28. oktober Svendborg DKV

45 10. november 04. november Domicil & Erhvervsbiler B&N

46 17. november 11. november Nordfyn

47 24. november 18. november Offshore & Maritim

48 01. december 25. november Ærø/Langeland DKV

49 08. december 02. december Økonomi & Rådgivning

50 15. december 09. december Odense

51 22. december 16. december **) Erhverv

52 Ingen udgivelse Ingen udgivelse

ERHVERV+ DANMARKS MEST LÆSTE ERHVERVSAVIS
197.000 LÆSERE

Mulighed for annoncering i én eller flere udgaver af Erhverv+:
Fyn, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland, Nordsjælland og Storkøbenhavn

Fyn:
+ Udkommer sammen med 2 dagblade: Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis

+ Sendes også direkte til 200 udvalgte virksomheder
+ Digitalt på erhvervplus.dk og som nyhedsmail

+ E-avis på erhvervplus.dk og på dagbladenes nyhedssites – og via appen ”Nyhedskiosken”

Læs Erhverv+
som avis eller
digitalt på

erhvervplus.dk
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Målrettet erhvervslivet og den erhvervsinteresserede læser

Læs avisen digitalt
via Nyhedskiosken

Følg
Erhverv+ på

Tilmeld Nyhedsbrev

Annoncesalg tlf. 65 45 53 70
erhverv@jfmedier.dk
erhvervplus.dk
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Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Lør og søn: 11.00-16.00Volkswagen Odense

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Pia
Lillelund
SALGSASSISTENT

T: 21 56 46 32

Sebastian 
Mosdal
SALGSTRAINEE

T: 20 56 49 95

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 67

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 70
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Det sportslige coupé-
udtryk, der udelukkende 
ses på bilens bagende

På farten er ladetiden fin, vi 
kommer tæt på den ladeeffekt 
på 135 kW, som fabrikken stiller 
i udsigt. På et kvarter fik vi 170 
km på bilens batteri, og efter en 
halv time var rækkevidden for-
øget med 320 km.

Komforten er i øvrigt i top, og 
det er svært ikke at lade sig bli-
ve revet med af bilens funktion 
og køreevner. ID.5 er utrolig let 
kørt, og man glæder sig over den 
meget lille vendediameter.

På lande- og motorvej kører ID.5 
også rigtig godt, den gode kø-
reoplevelse blev i øvrigt under-
støttet af en fin affjedring, der 
understreger bilens høje kom-
fortniveau.

At køre Volkswagen ID.5 er ge-
nerelt en god oplevelse. Den er 
let at køre, har præcis og beha-
gelig styring, dens automatiske 
kørefunktioner gør den lange 
tur mere overkommelig, og man 
føler sig generelt tryg.

Volkswagen ID.5 er en stor og 
rummelig bil, hvilket dens de-
sign skjuler ret effektivt. Det be-
tyder, at der er masser af plads i 
kabinen og i bagagerummet. 

Det sportslige coupé-udtryk, der 
udelukkende ses på bilens bag-
ende. Førerskærmen er enkel 
og let at forstå, den er skarp og 
har rigelig med lysstyrke. Info-
tainmentsystemet er også ret let 
at gå til. Brugerfladen har store 
knapper med tydelige ikoner, et 
udmærket design og er faktisk 
ret hurtigt.

Startprisen for ID.5 er på attraktive 400.000 kr.

VW ID.5 en rigtig lækker 
bil med comforten i top!

Volkswagen ID.5 er fremstil-
let på fabrikken i Zwickau i 
Tyskland. Det betyder, at ID.5 
CO₂-neutral, når den forlader 
fabrikken. Gennem hele forsy-
nings- og produktionskæden 
har Volkswagen sikret sig, at 
ID.5 og andre ID-modeller er 
CO₂-neutrale. Volkswagen kom-
penserer for den CO₂-udledning, 
som produktionen af bilen bi-
drager til.

ID 5 er helt klart en bil som kan 
anbefales på alle niveauer! Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Lør og søn: 11.00-16.00Volkswagen Odense

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Pia
Lillelund
SALGSASSISTENT

T: 21 56 46 32

Sebastian 
Mosdal
SALGSTRAINEE

T: 20 56 49 95

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 67

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 70

Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Lør og søn: 11.00-16.00Volkswagen Odense

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Pia
Lillelund
SALGSASSISTENT

T: 21 56 46 32

Sebastian 
Mosdal
SALGSTRAINEE

T: 20 56 49 95

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 67

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 70
ERHVERV FYN · NR. 9 2022    41



hojlund.dk

GUDBJERG | Ørbækvej 268A | 5892 Gudbjerg
HAARBY | Trunderupvej 10 | 5683 Haarby

AARUP | Holmelund 32 | 5560 Aarup
TARUP | Møllevej 26 | 5792 Årslev  

ÅBNINGSTIDER 
Hverdage 09.00-17.30 | Lørdage 09.00-14.00 

Fang musen 
og de andre 

skadedyr
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149,-
Tunnelbox 

til mus

210,-
Tunnelbox 

til rotter

MUS OG ROTTER
Det er ikke kun ulækkert, når mus og rotter flytter ind. Ofte gør de skade på ejen-
dommen, så det gælder om at komme af med dem i en fart. En rotte behøver kun 
et hul på størrelse med en 2kr for at komme ind, så det kan være utrolig svært at 
lukke dem ude og så må vi fange skadedyrene.

De små skadedyr kan være svære at komme af med. 
Her er vores bedste råd til en effektiv fangst.
Først skal du bestemme, om du vil fange mus og rotter levende, eller om de skal 
 aflives i det øjeblik de bliver fanget. Hvis du skal på skadedyrs jagt et sted, hvor der 
er andre dyr eller børn, anbefaler vi fælder til levende fangst eller tunnelbokse. Har 
du mus eller rotter på loftet og  andre steder uden daglig trafik, kan du fint bruge 
fritstående smækfælder.

Fælderne skal placeres der hvor dyret har sin løbebane. Mus og rotters løber sjæl-
dent ud over åbne arealer, men løber ofte langs væggen. Placer derfor fælden langs 
væggen, så den står på dyrets rute. 

Brug lokkemad for at gøre fælden uimodståelig. Du kan købe forskellige slags 
lokke mad til fælderne, eller bruge noget du allerede har i dit køkken fx. ristede løg, 
rosiner, og dadler er udmærket lokkemad. Hvis du skal gøre det ekstra lækkert, kan 
du fylde jordnøddesmør i dadlen. Husk at tjekke fælderne dagligt.

Trådfælder
Fælder til levende fangst 
af mus, rotter, mår, mose-
griser og andre skadedyr.

Fangst princippet og  
indgange er forskellige fra 
fælde til fælde, da det er til-
passet de forskellige skadedyr. 

Tunnelbox
Fang mus og rotter sikkert og 
nemt med denne tunnelboks 
med to kraftige smækfælder 
og to indgange.

69,-
Trådfælder 

PRIS FRA

79,-

Muldvarpe 
Kraftig muldvarpe-
saks med håndtag.

PRIS FRA

209,-
Skræmmere 

Flere modeller med enten  
ultralyd, lyd, lys og  

vibrationer.

59,-
Rottefælde 

Kraftig smækfælde

59,-

Musefælder 
2 stk. SuperCat 
smækfælder



Korsgade 7 · Svendborg · Telefon 81 71 12 71
svendborg@vildmedvin.dk

Fantastisk  
Julevin på tilbud
Abbaye Sylva Plana, Faugères 
Les Novices 2020

99,- kr.
Før 129,00 kr

Vi er klar i 
butikken 
også til at 
lave en  
rigtig flot 
gavekurv!

Molanders Malerfirma · Porthusvej 121 · 5700 Svendborg
molandersmalerfirma@gmail.com · Telefon: 42 46 60 61

www.molandersmalerfirma.dk
 Vi er medlem af Danske Malermestre - Garanti for kvalitet

Nyhed: udførelse af opgaver 
Nyhed: udførelse af opgaver 

med MicroCement.
med MicroCement.

Malerarbejde, opsætning af filt, 
spartelarbejde, tapetarbejde, 

facadearbejde

FØR
EFTER

Jeg har stor erfaring i, at ændre gammelt guld  
og sølv til nye unikke smykker.

Jeg finder det vigtigt, at personlige detaljer,  
den historiske betydning og klassiske design går  

op i en højere enhed.

Kontakt mig, for uforbindende tilbud - aftal evt. tid  
for besøg på værkstedet eller hjemme hos dig.

Jeg udfører også alle slags reparationer, vurderinger 
og arbejder i utraditionelle materialer, som skind, 

horn, glas og hestehår.

Se også vores arrangementer  
på Facebook

- De Gyldne Gemakker

Åben alle dage efter aftal

Botofte Strandvej 2 - 5953 Tranekær
Tlf. 238 137 20 - Mail: janne@egstroem.nu

Janne E Design
- kreativ smykkekunst

Selvstændig siden 1998

Vi har åben alle dage efter aftale!
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Vin & Co. · Strandvejen 14 · 5500 Middelfart · Telefon: 40211218 
middelfart@vinogco.dk · www.vinogco.dk

– Vi vil gerne slå et slag for at folk 
i vores område handler lokalt. I 
disse inflationstider er vi bevid-
ste om, at vi er et af de steder, 
folk kan spare. Derfor er det es-
sentielt for os, at vi nu kan tilby-
de vores kunder i lokalområdet 
en bedre service.

Sådan siger indehaveren af Vin 
& Co. i Middelfart, Jacob De-
mant.

Udtalelsen kommer efter, at den 
velrenommerede vinbutik med 
ti år på bagen har skiftet navn 
fra Vin & Vin til Vin & Co.

– I den forbindelse har vi in-
troduceret en ny hjemmeside, 
hvorfra vores kunder kan be-
stille deres vin. Og samtidig få 
den leveret personligt. Vi håber 
naturligvis stadig på, at de loka-
le vil besøge os fysisk i butikken 
for at få råd og vejledning. Nu 
har de så bare muligheden for 
også at bestille vinen på nettet 
og få den leveret af vores ansat-
te, siger Jacob Demant.

Han understreger, at Vin & Co. 
stadig samarbejder med Vin & 
Vin-kæden i form af en indkøbs-
aftale.

– Men vi har jo meget andet på 
hylderne end vin. Rom, Gin, 
Portvin, Champagne og meget 
mere. Alt det, der udgør ”Co”et, 
tilføjer Jacob Demant.

Udover at tilbyde et spændende 
udvalg af vine, alkohol og de-
likatesser, afholder Vin & Co. 
også løbende smagninger af ek-
sempelvis portvin, gin, rom, vin 
og champagne.

–  God service, lækre smagsprø-
ver og godt humør er, hvad man 
som kunde kan forvente, når 
man besøger os på Strandvejen 
14, tilføjer indehaveren. 

Den populære vinforretning, Vin & Vin i Middelfart har skiftet navn til Vin & Co. 
– intentionen er blandt andet via ny hjemmeside at tilbyde bedre service for de lokale.

Satser på mere
lokal forankring



25. og 26. november  
kl. 18.30

ABBAtars  
GOES ABBA
Forrygende ABBA show i 
diskokuglens skær

Syng og fest med V.I. 
Pigerne i et brag afet ABBA 
show, som giver genlyd 
langt ud over scenekanten. 
Pigerne er fulde af liv, 
glæde og diskorytmer 
og selvfølgelig klædt i de 
karakteristiske og meget 
iøjnefaldende ABBA 
kostumer. Efter showet 
fortsætter festen med DJ 
og dans. Giv den gas til 
70’er, og 80’er musik med 
et strejf af 90’erne.

2. december  
kl. 18.30

BAMSE JAM
Bamse Jam er det 
tætteste, man kommer 
på at opleve den 
folkekære Flemming 
Bamse Jørgensens store 
sangkatalog på den 
danske livescene.

Bamse Jam leverer med 
stor respekt for Flemming 
Bamse Jørgensen, Bamses 
Venners største hits i 
udgaver, der ligger så tæt 
på originalerne som muligt, 
og hvem husker ikke ”I en 
lille båd der gynger…” med 
mange mange flere?

3. december  
kl. 18.30

TORBEN 
LENDAGER OG 
ROOSTERS
Oplev Danmarks ældste 
teenager

I 1970’erne serverede 
orkestret Walkers det ene 
store hit efter det andet. 
Forsangeren var Torben 
Lendager, og mange 
pigehjerter bankede når 
han med sin store energi 
gik på scenen. Sammen 
med Roosters genoplever 
vi de store hits fra Walkers 
tiden og Torbens egen 
solokarriere.

9. og 10. december  
kl. 18.30

DEN RØDE  
TRÅD
Shu-bi-dua eller Kim 
Larsen – hvorfor vælge?

2 kopishows samme 
aften – genhør blandt 
andet: Hvalen Hvalborg, 
Midt om natten, Fed 
rock, Rabalderstræde, 
VuffeliVov, Fru Sauterne, 
Står på en alpetop, Kvinde 
min, Sexchikane, Tarzan 
Mamma Mia, Stærk 
Tobak, Hvis din far gi’r 
dig lov, Den røde tråd og 
Jutlandia. Med andre ord: 
En rød tråd igennem dansk 
musikhistorie!

JULEFROKOST
PÅ HOTEL VISSENBJERG STORKRO

Stor julebuffet, show samt  
musik og dans til kl. 01.00

Pr. person 448,-
Se den lækre menu, drikkevarerpriser m.m. på  

www.vissenbjergstorkro.dk

Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 3880 · info@vissenbjergstorkro.dk

www.vissenbjergstorkro.dk

OVERNATNING  
INKL. MORGENMAD

Dobbeltværelse:  
700,- for 2 personer

Enkeltværelse:  
500,- pr. person
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Mest populære
Big Time Juleparty
 › Velkomstdrink

 › Big Time Julebuffet

 › 1 valgfri forlystelse

 › Drikkevarer ad libitum

 › Livemusik

 › Natmad

Pris pr. pers. kr.  699
(Priser starter fra kr. 369)

Julefrokostsæsonen starter i 
Odense fra d. 18/11 samt Kolding, 
Vejle og Svendborg fra d. 25/11

Book årets sjoveste julefrokost på BOWLNFUN.dk

Når du holder julefrokost hos Bowl’n’Fun kan 
du være sikker på, der er noget sjovt at være 

sammen om. Mellem highfives, adrenalinkick og 
grineflip kan I nyde vores Big Time Julebuffet i 
restaurant The Grill, hvor vores kokke står klar 

ved den åbne grill og tilbyder madoplevelser for 
enhver smag. Aftenen skal danses væk til gode 

toner fra vores liveband.LF
ØJ

Se alle vores julefrokost-pakker 
på BOWLNFUN.dk

Få max 
sjov ud af jeres 

julefrokost

Du kan f.eks. finde os i Kolding, 
Vejle, Odense og Svendborg

Kridt  
danseskoene for 

livebandet byder op 
til dans hver  

fredag og lørdag. 
Se hvornår på 
bowlnfun.dk
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fl eksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fi berforbindelse. 
Med fi bernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50
50
Mbit/s

500
500
Mbit/s

100
100
Mbit/s

1000
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

1000/1000 
Mbit/s
12 mdr. binding.

549,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.


