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tonny@ledelseoglogistik.dk
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Lørdag den 3. september 2016 Julefrokostguide 25

»Jeg tror, at tendensen er
stigende i forhold til aktivite-
ter til julefrokosten, som kan
påvirke relationerne i virk-
somheden. Medarbejderne
skal ikke bare sidde og blive
underholdt. Der skal skabes
nye relationer og oplevelser
sammen,« siger Rikke Ve-
stenbæk, 

Hun tror endvidere, at ju-
lefrokosten om 5-6 år vil bæ-
re endnu tyderligere præg af,
at virksomhederne vil skabe
nye relationer internt i virk-
somheden, men at de samti-
dig også vil være i stand til at
give de ansatte en oplevelse,

som de husker og tager med
hjem.

Svenske juleborde
Spørgsmålet er, hvad de to ty-
per virksomheder så kan lære
af hinanden. Det har Morten
Grunk et bud på.

»Generelt kan de internati-
onale virksomheder lære, at
det lidt mere uformelle er
okay, når man skal feste.
Danske virksomheder og
dansk virksomhedskultur
kan til gengæld lære, at man
godt kan gå hjem fra festen,
når den er færdig, og at man
ikke for enhver pris behøver
at fortsætte videre i byen,
som mange gør,« konstaterer
han.

Morten Grunk nævner vo-
re svenske naboer som et for-
billede i den sammenhæng.

»Svenskerne har deres så-

kaldte juleborde, som i bl.a.
Stockholm kører fra medio
november helt frem til jul på
alle ugens dage. Her spiser
man og hygger sig til klokken
23, og så går man hjem,« si-
ger direktøren og tilføjer:

»Hvis vi danskere først er
ude, så fortsætter vi ofte til
sent. Så er næste arbejdsdag
måske ikke helt så effektiv. I
Danmark findes der således
ikke et lignende udbredt
koncept som det svenske,
hvor man godt kan holde en
julefrokost på hverdage. Så
på trods af den lille afstand
over Øresund, må jeg sige, at
på det her område er vores
svenske naboer langt mere
disciplinerede,« siger han.

Frokost på engelsk
I løbet af de syv år, hvor
Grunk Event har arrangeret

julefrokoster for firmaer, er
verden blevet mere global,
påpeger Morten Grunk.

»Det vil sige, at vi også fra
danske virksomheder nu får
flere forespørgsler på en-
gelsk,« forklarer Morten
Grunk.

»Vi får stigende krav om, at
menuen skal være knap så
dansk og ’julet’ – der skal me-
re kalv på, da mange – også
danske virksomheder – har et
stigende antal muslimer an-
sat, som man ønsker at tage
hensyn til. Det betyder også,
at vi flere og flere steder skal
skilte maden på både engelsk
og dansk. Og hvad angår un-
derholdningen, er der ligele-
des øgede krav til, at den skal
foregå på engelsk, når der er
mange udlændinge blandt
de ansatte,« siger han.

Til gengæld synes mange in-
ternationale medarbejdere,
at dansk julemad som f.eks.
risalamande er sjovt. 
Arkivfoto: Carsten Ingemann

FAKTA

Om internationale 
virksomheder i Danmark

De lidt mere end 4.000 uden-
landsk ejede firmaer i Danmark
udgjorde 1 procent af det sam-
lede antal firmaer og beskæfti-
gede 263.000 fuldtidsansatte i
2013.

Omsætningen for de uden-
landsk ejede firmaer var på 828
mia. kr., svarende til 23 procent
af den samlede omsætning i den
private sektor.

Firmaer med udenlandske ejere
er ofte betydeligt større end fir-
maer med danske ejere. Der var i
gennemsnit 66 ansatte pr.
udenlandsk ejet firma, mens
danskejede firmaer havde fire
ansatte hver i gennemsnit.

Kilde: Danmarks Statistik

Rikke Vestenbæk. Foto: PR Morten Grunk Foto: PR

Hotel Vissenbjerg Storkro · Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. +45 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk · 

www.vissenbjergstorkro.dk

Fredag den 2. december 
Lørdag den 3. december
Kl. 18.30

John Mogensen
Show Band
Man kommer nok ikke meget 
tættere på den ægte vare end 
John Mogensen Show Band. De 
kan genoplive den autentiske, 
rå men kærlige magi omkring 
John Mogensen. Jesper Søgaard 
fortolker en række af de kendte 
og elskede sange.

Fredag den 9. december 
Lørdag den 10. december 
Kl. 18.30

Lune Carlsen
Jan Carlsen er en mand der 
altid har, og altid vil beundre 
den folkekære Kim Larsen. Ikke 
nødvendigvis for alt hvad han gør 
- men for det han er! Hans tekster 
og melodier har altid ligget tæt 
på Jans hjerte. Man kan, hvis 
man kender ham, umuligt have 
undgået at høre hans utallige 
imitationer af Kim Larsen.

Årets første julefrokost 
på Vissenbjerg Storkro

Lørdag den 12. november 
Kl. 18.30   

Sussi & Leo
Kom og oplev Sussi & Leo Trio til 
en festlig og glad danseaften. 
100 spilledage om året - 45 år 
som aktive musikere - 45 år med 
udsolgte spillesteder. ”Vi bliver 
aldrig trætte af at gøre folk 
glade; skabe en fest. Musik er 
bare værktøjet” - citat Leo.

STOR
JULEBUFFET, SHOW SAMT MUSIK OG  DANS TIL KL. 01.00

398,-
VISSENBJERG

STORKRO’S JULEBUFFET 

Se den lækre menu

drikkevarepriser m.m. på

www.vissenbjergstorkro.dk

OVERNATNING

INKL. MORGENMAD 

DOBBELTVÆRELSE

600,-

ENKELTVÆRELSE

500,-

Årets julefrokoster på Vissenbjerg Storkro

Fredag den 1. december
Lørdag den 2. december kl. 18.30

John Mogensen Show Band
Man kommer nok ikke meget tættere 
på den ægte vare end John Mogen-
sen Show Band. De kan genoplive 
den autentiske, rå men kærlige magi 
omkring John Mogensen.
Jesper Søgaard fortolker en række af 
de kendte og elskede sange.

Fredag den 8. december
Lørdag den 9. december kl. 18.30

Den røde tråd
SHU-BI-DUA ELLER KIM LARSEN 
– HVORFOR VÆLGE?

2 kopi shows samme aften – genhør 
blandt andet: Hvalen Hvalborg, Midt 
om natten, Fed rock, Rabalderstræde, 
Vuffeli-vov, Fru Sauterne, Står på en 
alpetop, Kvinde min, Sex-chikane, 
Tarzan Mamma Mia, Stærk Tobak, 
Køb bananer, McArine, Hvis din far gi’r 
dig lov, Den røde tråd og Jutlandia. 
Med andre ord: en rød tråd igennem 
dansk musikhistorie!

Lørdag den 16. december kl. 18.30

Entertainer: Peter Andersen
(Drama Queen)

– Et juleshow i verdensklasse

Drama Queen byder på et festfyrvær-
keri af sange, humor og ikke mindst 
spektakulære kostumer. Du bliver blæst 
væk af fantastiske og imponerende 
imitaioner af bl.a. Tina Turner, Cher og 
Birthe Kjær.
Alt i showet er selvfølgelig sunget live!

Vissenbjerg Storkro Side 30 

Midtfyns Bremse & 
Koblingsservice Side 15

Transportfirmaet 
Lars. R. Jacobsen Side 18

Bo Hansen er borgmesterkandidat i Svendborg Kommune 
for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i november 2017. 

Ansvar for fællesskabet 

• Vi vil skabe et samfund, hvor der er plads og brug for alle mennesker
•  Vi vil bringe Svendborgs økonomi i en sund balance og skabe råderum til investeringer
•  Vi vil løfte investeringsniveauet i vores bygninger. Det gælder især skoler og ældrecentre
•  Kultur og natur er Svendborg Kommunes stærkeste brand og med den rette markedsføring vil det 

forløse vores enorme turismepotentiale
•  I en gensidig aftale med erhvervslivet vil vi nedsætte byggesagsgebyret imod at virksomhederne 

skaber flere lærepladser til de unge
•  Essensen af Socialdemokratiet er: Social bevidsthed og økonomisk ansvarlighed 

Læs mere her: www.socialdemokratiet.dk/politiker/bo-hansen

Bo Hansen
Borgmesterkandidat i SvendborgBorgmester kandidat Bo Hansen Side 8

Optimera har en stor organisa-
tion i ryggen og er en del af Saint 
Cobain koncernen, som ud over 
Optimera også ejer Brødrene 
Dahl, Weber, Scanglas og Øland.

Optimera – Vi hedder det fordi vi 
gør det.

Optimera har bygget 
en ny butik, der tilgo-
deser håndværkernes 
behov

Håndværkere har brug for pro-
fessionelle leverandører. Derfor 
vælger de ofte Optimera, når de 
har behov ydelser fra et bygge-
center. Optimera, der blev lance-
ret i 2010, er primært en butik 
for professionelle.

Vi har bygget en helt ny og mo-
derne butik som lever op til de 
krav og forventninger som hånd-

værkerne stiller til en profes-
sionel samarbejdspartner, siger 
Christian Nissen fra Optimera. 
Vi har etableret et område i bu-
tikken, hvor håndværkerne har 
mulighed for at komme på inter-
nettet, møde kollegaer og ikke 
mindst nyde vores friskbryggede 
kaffe. 
 
I forbindelse med ombygningen 
er sortimentet væsentligt udvi-
det, så det i endnu højere grad 
opfylder kundernes forventnin-
ger – uanset om de er tømrer, 
murer eller entreprenører.

Sortimentet kommer fra bran-

chens ledende leverandører, hvil-
ket sikre kunderne den bedst 
mulige kvalitet.

Der kan bestilles vare hjem fra 
vores hjemmeside, samt vores 
APP til smartphones og tablets. 
Hvis der er behov for ekpressle-
vering, kan dette arranges med 
en af vores sælgere.

Optimera er placeret lige midt 
på Fyn ved motorvejen. Det be-
tyder, at hvis behovet er der, så 
kan man få sine bestilte varer le-
veret om natten, så man er klar 
til en ny dags opgaver.

BUTIKKEN MED KVALITET 
TIL HÅNDVÆRKERNE

 ww

Optimera Odense • Energivej • Odense S • Tlf. 74 12 83 60
odense@optimera.dk • www.optimera.dk 

Optimera Odense Side 19

TES – Total Ejendoms Service Side 21
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Region Syd

Årslev Cykelforretning
v/ B. Nielsen – Overvejen 43, 5792 Årslev

 Tlf.: 65 99 17 28
Nye og brugte cykler samt al reparation

Stig’s Auto & poler – Kildemosevej 5, 5000 Odense C
Tlf: 2711 5380 – stig-n@live.dk

Autoreparation

Pladearbejde 

Polering

Salg af dæk
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LokaLsporT

 Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

 
Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert. 

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge 
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen 
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig 

savner at få sammenspillet 
til at hænge bedre sammen, 
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt 
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men 
i sidste ende var det Nr.L/S, 
som trak det længste strå, også 
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket 
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som 
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende 
tilskuere, at sende sit skud ud 
over sidelinjen. 

Altså en situation, der ville 
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål, 
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål. 
(hol)

Årets dummeste  
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

 

Kerteminde var  
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen 
2017 med en sejr på udebane 
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste 
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver 
en fejl hos hjemmeholdet 

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede 

godt nok kampen igennem 
og havde intet at skamme sig 
over efter slutfløjtet, mente 
træner Martin Foli, der i 
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere 
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte 
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur 
rundt på saftvirksomheden 
Rynkeby Foods i Ringe med 
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på 
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech 
Skougaard, Hybjerghus 
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan 
trimmes. Værktøjet hedder 
Lean og kan både skabe 
overblik, optimere processer 
på arbejdspladsen og dermed 
være med at at forbedre 
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen. 

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag  
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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hvorfor stillingen ved pausen 
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig 

savner at få sammenspillet 
til at hænge bedre sammen, 
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt 
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men 
i sidste ende var det Nr.L/S, 
som trak det længste strå, også 
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket 
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som 
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende 
tilskuere, at sende sit skud ud 
over sidelinjen. 

Altså en situation, der ville 
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål, 
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål. 
(hol)

Årets dummeste  
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

 

Kerteminde var  
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen 
2017 med en sejr på udebane 
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste 
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver 
en fejl hos hjemmeholdet 

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede 

godt nok kampen igennem 
og havde intet at skamme sig 
over efter slutfløjtet, mente 
træner Martin Foli, der i 
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere 
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte 
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur 
rundt på saftvirksomheden 
Rynkeby Foods i Ringe med 
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på 
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech 
Skougaard, Hybjerghus 
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan 
trimmes. Værktøjet hedder 
Lean og kan både skabe 
overblik, optimere processer 
på arbejdspladsen og dermed 
være med at at forbedre 
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen. 

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag  
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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2017 med en sejr på udebane 
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste 
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver 
en fejl hos hjemmeholdet 

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede 

godt nok kampen igennem 
og havde intet at skamme sig 
over efter slutfløjtet, mente 
træner Martin Foli, der i 
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere 
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte 
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur 
rundt på saftvirksomheden 
Rynkeby Foods i Ringe med 
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på 
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech 
Skougaard, Hybjerghus 
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan 
trimmes. Værktøjet hedder 
Lean og kan både skabe 
overblik, optimere processer 
på arbejdspladsen og dermed 
være med at at forbedre 
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen. 

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag  
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film



Den 10. november
slipper P. Christensen bæstet løs!
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R   P. Christensen® Odense: Krumtappen 20
R   P. Christensen® Kolding: Trianglen 11
R   P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7

Åbningstider: 

Mandag - fredag:   8.00-17.30

Søndag:    11.00-16.00

Nu er den her snart! Den nye Mercedes-Benz X-Klasse 
kommer til landet den 10. november.

Så kan du endelig opleve den rå og raffinerede 
Mercedes pick-up i virkeligheden. 

Her kombinerer Mercedes det bedste og vildeste fra to 
verdener. Rå motorkraft og køreegenskaber – skarpt 
design og elegant interiør.

Glæd dig til premieren - eller få et smugkig allerede nu 
på pchristensen.dk/x-klasse

Mercedes-Benz X-Klasse 220d 4x2. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 13,5 km/l. CO2-emission 195 g/km.

Mercedes-Benz X-Klasse 250d 4x4 auto. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 12,7 km/l. CO2-emission 207 g/km.

Inden længe slipper 
P. Christensen bæstet løs! 
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Den nye X-Klasse, muskelbjerget fra Mercedes-Benz, er snart på vej til P. Christensen.  
Den 5. januar 2018 kan du nemlig opleve den rå og raffinerede Mercedes pick-up i virkeligheden. 
Her kombinerer Mercedes-Benz det bedste og vildeste fra to verdener. Rå motorkraft og 
køreegenskaber – skarpt design og elegant interiør. 

Smugkig allerede nu på på pchristensen.dk/x-klasse

5. JANUAR 2018
Sæt X 

i kalenderen

R   P. Christensen® Odense: Krumtappen 20
R   P. Christensen® Kolding: Trianglen 11
R   P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7

Åbningstider: 

Mandag - fredag:   8.00-17.30

Søndag:    11.00-16.00

Mercedes-Benz X-Klasse 220d 4x2. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 13,5 km/l. CO2-emission 195 g/km.

Mercedes-Benz X-Klasse 250d 4x4 auto. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 12,7 km/l. CO2-emission 207 g/km.
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IGANGVÆRENDE AUTOFIRMA I LEJEDE LOKALER 
SÆLGES MED OVERTAGELSE 1. JAN. 2018

Omfatter 3 lifte, div. håndværktøj, donkrafte, testere, 
testlinje til undervogn, div. specialværktøj og dækhotel m.m.

Desuden lager med div. forbrugsvarer m.m. Mulighed for overtagelse af lejemål. Kundekartotek følger med!
For nærmere info kontakt autocentret-svendborg@mail.dk

Ny pris for alt indventar 
1.000.000,-

pris....300.000,-
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er deres butik, og der skal være 
gensidig respekt. Som udgangs-
punkt er vi lige  her.

Glade medarbejdere er nødven-
digt, hvis kunderne skal føle, at 
stemningen er god. De skal føle, 
at de næsten får en krammer, 
når de kommer og handler hos 
Rema 1000 i Vindeby, for både 
jeg og mit personale, som tæller 
ca. 50 i alt, omregnet i heltid ca. 
15, vil det her.

Jeg har da også nemt ved at få 
nye, når nogle af de unge må 
stoppe her, og en af de faste, Me-
rete Pryds, har været med mig i 
10 år. Hun kørte i de første seks 
år fra Svendborg til Søndersø 
hver dag, mens jeg drev butik-
ken deroppe. Jeg har en virkelig 
god stab af medarbejdere og en 
dygtig souschef, Mikkel Fals-
berg, som kan tage over, når jeg 
ikke lige måtte være her.

Tidkrævende job
Det er nu ikke så tit, Nikolaj Jen-
sen ikke er i butikken.

Det er et meget tidkrævende job 
at være butikschef i en butik på 
660 kvm, hvor der i snit kommer 
10.000 kunder om ugen, siger 
Nikolaj Jensen.

På butikkens facade er der skilte 
med Rema 1000, men der kunne 
såmænd lige så godt have været 
skilte med navnet Nikolaj Jen-
sen, for kunderne skal føle, at 
det er hos ham og hans medar-
bejdere, de handler.

Og det gør uden tvivl de mange 
kunder, der kommer fra Taasin-
ge, Langeland og såmænd også  
fra den anden side af Svendborg-
sundbroen.

Det kræver en indsats 
og kunnen ud over det 
sædvanlige at få sin bu-
tik valgt som årets butik 
inden for Rema 1000-kæ-
den med sine ca. 300 
butikker i Danmark. Det 
lykkedes for købmand 
Nikolaj Jensen i Vindeby 
på Taasinge efter kun 
fire år som franchiseta-
ger af butikken.

For mig har det altid været vig-
tigt at være synlig i butikken og 
gøre den synlig i lokal-området, 
fortæller 40-årige Nikolaj Jen-
sen, der fornylig modtog prisen 
som årets Rema 1000-butik i 
hele landet efter først at have 
vundet i den regionale konkur-
rence.

Mønstereksempel
Den flotte hæder blev markeret 
lokalt med en reception i butik-
ken og uddeling af en pølse med 
brød til alle kunder fra en lejet 
pølsevogn på parkeringspladsen. 
Til stede var også repræsentan-
ter for Rema 1000, bl.a. regions-
chef Lars Dybdal, der om Nikolaj 
Jensen og butikken i Vindeby 
har sagt:

Købmanden og hans medarbej-
dere har i den grad og på rekord-
tid vundet det lokale marked. 
Butikken er et mønstereksempel 
på, hvad det betyder, at man er 
den lokale købmand, der delta-
ger, støtter og bakker op om det 
lokale liv.

Giver til lokalområdet
Nikolaj Jensen, der startede i 
branchen som flaskedreng for 
28 år siden, og har drevet en 
Rema 1000-butik i Søndersø i 10 
år, før han for fire år siden over-
tog den nye Rema i Vindeby på 
Taasinge, har støttet lokale for-
eninger og klubber med et me-
get betragteligt beløb fordelt på 
flere sponsorater. Bl.a. har han 
givet gymnastikredskaber til 
Taasinge Gymnastikforening, 
og den lokale tennisklub og fod-
boldklubben har også fået spon-
sorater for at nævne nogle få. Og 
det er vel at mærke ikke penge, 
der kommer fra en stor kasse i 
Rema, men hans egne penge, 
han vælger at bruge af til gavn 
for lokalområdet.

Jeg vil gerne være med til at give 
så mange som muligt nogle gode 
oplevelser, både når de kommer i 
butikken for at handle, og rundt 
om i foreningslivet, siger Nikolaj 
Jensen.

God stemning i butikken
For mig er det meget vigtigt, at 
der er en god stemning i butik-
ken. Mine medarbejdere, både de 
faste og de unge, der er mere løst 
tilknyttet, skal føle, at det også 

KØBMAND: 
SYNLIG I BUTIKKEN OG I 
LOKALSAMFUNDET

Rema 1000 – Bregningevej 58 –  5700 Svendborg
Tlf.:  6222 3386 – www.rema1000.dk

 5



SVENDBORG

Martin E. Lehrmann 
Indehaver & Ejendomsmægler MDE

Torsten Gram 
Ejendomsmægler MDE

BOLIGSALG MED PASSION  
Tlf. 31 59 57 00

Møllergade 57A • 5700 Svendborg • www.lokalbolig.dk

Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver

Dormus A/S · Bjerrebyvej 121 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 54 15 80 · mail@dormus.dk · www.dormus.dk

Tlf.: 62 54 15 80

I Danmark har vi en stor tradition for at dyrke naturens eget lys og gjort meget ud af at bringe uderum-
met ind i huset.

Vi mener at et af de bedste tiltag man kan gøre i sin bolig for at opfylde dette ville være
at få en kvist eller en karnap til at “åbne” huset op så naturen kan komme ind i boligen.

En anden løsning kan være at få et projekttilpasset ovenlys til at give lys i boligens mørke rum.
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en plads i det øvrige skandinavi-
ske marked,og har netop derfor 
etableret en fabrik i Letland og 
kan derfra få endnu en kontakt 
til et større marked.

Fortsat udvikling
Martin Tholstrup er glad for op-
svinget i dansk økonomi, men 
ser ikke nogle umiddelbare pro-
blemer i at skaffe kvalificeret ar-
bejdskraft hverken i det sydfyn-
ske område eller i Jylland.

Vi er en spændende og attrak-
tiv arbejdsplads i udvikling, og 
vores tiltag i Letland må ikke 
ses som en udflytning, men en 
fremtidssikret forsat udvikling 
af vores virksomhed.

Taasinge Elementer er le-
verandør til mange typer 
af byggeri hvor præfab 
ikke er den første tanke 
som rammer en. Senest 
med et bemærkelsesvær-
digt bidrag til opførelsen 
af Vadehavscentret i 
Sønderjylland.

For Taasinge Elementer var det 
meget udfordrende, da virksom-
heden blev bedt om at bidrage til 
at løse opgaven med arkitekten 
Dorte Mandrups helt eneståen-
de arkitektur ved det nye Vade-
havscenter ved Ribe i Sønderjyl-
land.

Her ser vi tagrør anvendt både 
på facade, tag og undertag, si-
ger administrerende direktør 
Martin Tholstrup fra Taasinge 
Elementer. 

Vi kom med i projekteringsfasen, 
som betød, at tag- og vægelemen-
terne skulle leveres som færdige 
og fuldisolerede konstruktioner 
med dampspærrer og alt, hvad 
der ellers behøves for at sikre et 
godt byggeri.

Ud i hele landet
Taasinge Elementer er Dan-
marks ældste og førende produ-
cent af præfabrikerede tag- og 
facadeelementer. Virksomheden 
ligger i naturskønne omgivel-
ser på Tåsinge, hvor det tidli-
gere traditionelle savværk i 1971 
startede en produktion, der 
hurtigt kom til at præge udvik-
lingen af det industrialiserede 
træelementbyggeri. 

Fra at være et lokalt savværk 
fik virksomheden hele Danmark 
som interesseområde, siger Mar-
tin Tholstrup. Nu kunne man 
flytte en lang række operationer 

fra byggeplads til fabrik under 
kontrollerede betingelser og med 
brug af moderne og fleksibel pro-
duktionsteknologi. 

Nu også i Letland
Taasinge med to a-er er ikke et 
levn fra fortiden, men en hjælp-
som genkendelse til internatio-
nale kontakter. Og dem har Taa-
singe Elementer allerede. Norge 
har taget de dansk fremstillede 
elementer til sig, og Taasinge 
Elementer har i dag 40 procent 
af produktionen på egen fabrik i 
Hampen i Jylland og 60 procent 
på Tåsinge.

Både på miljø- energi- design- og 
kvalitetsområdet er Danmark 
godt kendt i udlandet, siger Mar-
tin Tholstrup.

De 2 danske fabrikker dækker 
hjemmemarkedet, og har også 
leveret til Norge. Vi ser samtidig 

Taasinge Elementer – Bjernemarksvej 54 – 5700 Svendborg – Tlf.: 622205455 – mat@taasinge.dk  – www.taasinge.dk

MARSKLANDSKAB
MED ELEMENTER
FRA TAASINGE
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Bo Hansen er borgmesterkandidat i Svendborg Kommune 
for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i november 2017. 

Ansvar for fællesskabet 

• Vi vil skabe et samfund, hvor der er plads og brug for alle mennesker
•  Vi vil bringe Svendborgs økonomi i en sund balance og skabe råderum til investeringer
•  Vi vil løfte investeringsniveauet i vores bygninger. Det gælder især skoler og ældrecentre
•  Kultur og natur er Svendborg Kommunes stærkeste brand og med den rette markedsføring vil det 

forløse vores enorme turismepotentiale
•  I en gensidig aftale med erhvervslivet vil vi nedsætte byggesagsgebyret imod at virksomhederne 

skaber flere lærepladser til de unge
•  Essensen af Socialdemokratiet er: Social bevidsthed og økonomisk ansvarlighed 

Læs mere her: www.socialdemokratiet.dk/politiker/bo-hansen

Bo Hansen
Borgmesterkandidat i Svendborg
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Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

taljeret info”, slutter Lars Jyde 
Nielsen.    
  

Den dynamiske udlej-
ningsvirksomhed, der 
grundlagdes i 2014 af in-
dehaver Lars Jyde Nielsen, 
er med sin brede vifte af 
prismæssigt attraktive 
små erhvervsudlejnings-
løsninger den eneste af 
sin slags i hele det sydfyn-
ske lokalområde

”Det primære speciale i Svend-
borglager.dk er udlejning af 
lager- og kontorlokaler til en 
bredt sammensat kreds af små 
og mellemstore virksomheder”, 
fortæller indehaver Lars Jyde 
Nielsen. ”Både omkring faste og 

tidsmæssigt afgrænsede lejemål 
byder vi på fleksible løsninger 
tilpasset den enkelte kundes 
ønsker og behov. Vi lægger vægt 
på god kundekontakt og ditto 
kommunikation gennem hele 
forløbet. Det gælder lige fra den 
indledende telefonsamtale til 
kontrakten er underskrevet og 
lejemålet kører. Svendborglager.
dk opererer med konkurrence-
dygtige priser. Hos os får folk 
virkeligt meget for pengene.” 

Perfekte satellitkontorer
”Her og nu er der ledige kontor-
lejemål på Håndværkervænget. 
De er beliggende i et lille er-
hvervscenter med 7-8 enheder 
lidt udenfor Svendborg C, og 
denne beliggenhed er en stor 
prismæssig fordel. Håndvær-

kervænget byder på perfekte 
satellitkontorer med individuelle 
firma-adresser, varme, strøm, 
internet samt fælles køkken, 
bade og toiletfaciliteter. Alt sam-
men til fast lav pris. Lokalom-
rådet har gode og veludbyggede 
trafikale forhold, da det i kraft af 
sine mange andre erhvervsvirk-
somheder besøges af et stort an-
tal mennesker. Centret har gode 
parkeringsforhold – både til kun-
debiler og store specialkøretøjer. 
Endvidere er der let adgang til 
lejemålene i forhold til forsen-
delse og modtagelse af varer. 
De gode adgangsforhold gør, at 
lejemålene udover traditionelle 
virksomheder også appellerer til 
diverse behandlingsklinikker. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere de-

Svendborglager.dk
v/ Lars Jyde Nielsen
Håndværkervænget 5

5700 Svendborg

Tlf.: : 40 52 24 28
info@svendborglager.dk
www.svendborglager.dk

Svendborglager.dk
Lager- & kontorløsninger
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Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig med en miljørigtig hulmurs- 
og loftsisolering af dit hus. Som erfaren aut. isolatør rådgiver vi dig omkring 
den bedste løsning og sørger naturligvis for at ansøge om og gennemføre dit miljø-
tilskud. Det er faktisk muligt at spare helt op til 50% på varmeregningen med 
den rigtige løsning. Det kalder vi isolering med omtanke.

Kære entreprenør, håndværker eller boligforening... 
       - Er I på udkig efter den rigtige samarbejdspartner? 
  Tjek Hotpaper på Trustpilot og hotpaper.dk... og se hvad vi står for.

OBS: Hotpaper benytter alle former for isoleringsmaterialer

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...        

- KVALITET OG GODT HÅNDVÆRK 
       TIL DEN RIGTIGE PRIS

HOTPAPER  

ER KÅRET TIL  

ÅRETS ENERGI-

HÅNDVÆRKER  

I 2013 SAMT  

2014!

FABER SHOP I SHOPPEN HOS FARVE X-PERTEN I RINGE

Kontakt os 

så kommer vi ud 

overalt på Fyn, opmåler, 

kommer med forslag 

og et godt tilbud.

Dette gælder både Gulv 

& Gardin løsninger.

Farve X-perten.dk 
Gørtlervej 4, 5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14 
ringe@farvexperten.dk
www.farvex-perten.dk
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GØR DIN GODE IDÉ TIL VIRKELIGHED
i markedsføringen og prissæt-
ningen af forbrugsartikler, siger 
Peter Morgan Christiansen. Der 
kan vi hjælpe iværksætteren 
med alt lige fra blanding, mil-
jøgodkendelser, markedsføring 
og lagerføring og forsendelse. 
Det gør vejen fra idé til realise-
ring meget sikrere og kortere for 
kunden.

Kimex er i dag Langelands stør-
ste kemi-virksomhed med for ti-
den 27 timelønnede og syv funk-
tionær-ansatte. Dagligt sendes 
der varer til hele det nordeuro-
pæiske marked fra det gamle 
mejeri i Tullebølle.

Kimex A/S i Tullebølle er 
specialist i lønproduk-
tion af flydende væsker 
og cremer til det euro-
pæiske marked. Virksom-
heden tager sig af hele 
processen fra fremstil-
ling og levering.

Vi hjælper gerne iværksætteren 
med sparring, godkendelser, si-
ger direktør Peter Morgan Chri-
stiansen. Han er leder af en af 
landets største specialvirksom-
heder inden for lønfyldning, tap-
ning og produktion af flydende 
væsker. Kimex har mere end 25 
års erfaring lige fra blanding, 
fyldning på dunke og flasker til 
etikettering, pakning og forsen-
delse.

Det er meget store mængder, vi 
håndterer fra vores fabrik i det 
gamle mejeri i Tullebølle. Vi har 
erfaring, og vi hjælper meget 
gerne iværksætteren såvel som 
indkøberne i de store kædefor-
retninger her i landet med pro-
duktudvikling, produktion og 

markedsføring af flydende væ-
sker og cremer.

Privat labels
Vi tilbyder sparring til iværk-
sætteren med den gode idé, så 
ideen hurtigt kan udvikle sig og 
komme på markedet, siger Peter 
Morgan Christiansen. Han pe-
ger tillige på, at man på hjem-
mesiden, kan finder yderligere 
oplysninger.

Virksomheden i Tullebølle er 
nyrenoveret og brand- og miljø-
sikret. Den har fuldautomatiske 
maskiner, der kan påfylde, lukke 
og pakke beholdere i størrelser 
fra 15 milliliter til 25 liter.

I dag betyder privat labels meget 

Kimex A/S
Løkkebyvej 12 · Tullebølle
5953 Tranekær
Telefon: 47 72 20 10 · kimex@kimex.com
www.kimex.com

10 GODE GRUNDE  
TIL AT BRUGE BYGMAS  
ONLINE PROFFSHOP  
OG TØJSHOP

1.  Du kan bestille varer, når det passer dig  
– døgnet rundt 

2.  Skal varerne stå pakket og klar, eller skal de leveres? 
Du bestemmer 

3.   Tjek om varen er på lager, så du ikke kører forgæves

4.   Find nemt de produktblade og sikkerhedsdatablade, 
du har brug for 

5.   Lav professionelle tilbud til dine kunder 

6.   Få overblik og spar tid 

7.   Giv hver medarbejder et personligt login – så kan de 
selv bestille det, de mangler 

8.   Du handler altid til dine aftalepriser 

9.   Du kan nemt finde alle dine fakturaer 

10.   Proff- og Tøjshoppen er tilpasset din computer, 
tablet og smartphone

Se mere på www.bygma.dk/proff 
og www.bygma.dk/bekladning

Bygma Nyborg – Lyøvej 7 – 5800 Nyborg – Tlf: 88323000
nyborg@bygma.dk  –www.bygma.dk
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SKAL DU HAVE
NOGET MED FRA
KØBMANDEN?

Discount med holdning!

ANNONCE

Et ret tillokkende spørgsmål, hvis
du har haft for travlt, er væltet
omkuld af en af årstidens forkølel-
ser eller af en anden årsag ikke
har haft mulighed for at købe ind.

Hvad går det ud på?
Den deleøkonomiske tjeneste og
digitale platform, der ligger bag
Vigo med REMA1000, er udviklet af
discountkæden REMA1000. Idéen
er, at hvis man har brug for hjælp til
sine indkøb, kan de der alligevel er
i REMA1000 for at handle vælge,
at købe ind for dig og aflevere
varerne på vejen. Hvis du selv har
tid og overskud, er det måske dig,
der tjekker, hvem i dit nærområde,
der har brug for hjælp til indkøb og
tager opgaven.

Man kan tjene en skilling på at være
hjælpsom, men det er sjældent
pengene, der er drivkraften og
årsagen til tjenestens store succes.
Det er snarere det logiske i at dem,
som har tid og lyst til at hjælpe an-
dre med de daglige indkøb, når de
alligevel handler i REMA1000, nemt
kan gøre en stor forskel for dem,
der ikke har tid eller mulighed for at
få købt ind.

Vi lancerer nu Vigo med
REMA 1000 på REMA1000s
website, fordi nogle mennesker
foretrækker at se deres varer
på en PC, ligesom det nu også er
muligt at betale sine indkøb med
dankort. Smag og behag er forskel-
lig, og ikke alle har nødvendigvis en
tablet, smartphone eller mulighed
for at bruge MobilePay. At man nu
kan handle hos sin lokale REMA
1000-købmand på sin PC er ikke
en erstatning for app’en Vigo med
REMA1000, for den er en kæmpe
succes. Vi gør det for at give endnu
flere mulighed for at få hjælp til at
klare indkøbene. Så den ene måde
at handle på udelukker ikke den
anden, men nu er det lige nemt,
at få bragt sine varer fra den
lokale REMA1000 uanset hvilken
slags elektronik og betalingsform,
man foretrækker. Det fortæller
Jesper Bove-Nielsen, der har stået
i spidsen for udviklingen af den
digitale tjeneste.

Hvad betyder Vigo?
Vigo er en sammensætning af ‘vi’
og ‘go’. Det er det skandinaviske ‘vi’,
som står for fællesskab og tillid
– at vi hjælper hinanden. Og det
engelske ‘go’, som betyder, at vi
går ærinder for hinanden – en
Vigo-indkøber er altså en anden
kunde, der frivilligt tager dine vare
med hjem. Du kan læse mere om
tjenesten på www.vigo.dk

Kan du også nikke genkendende til, at der
nogle gange ryger lidt vel meget take-

away på middagsbordet? Ikke et ondt ord
om det, men hvis det er fordi, du ikke har
haft tid eller mulighed for at få købt ind,
og du ved, at alle i familien kommer til at

skrige af sult, er REMA1000 med
Vigo et glædeligt bekendtskab.

Har du brug for hjælp til indkøbene, så brug Vigo med REMA 1000. Så leveres indkøbene til døren.

Nu kan du handle REMA 1000 varer med app’en
VIGO med REMA 1000 eller på din PC

KØB INDFOR DINNABOPÅ VEJ HJEM

25Ugeavisen svendborgTirsdag 24. ok Tober 2017

SKAL DU HAVE
NOGET MED FRA
KØBMANDEN?

Discount med holdning!

ANNONCE

Et ret tillokkende spørgsmål, hvis
du har haft for travlt, er væltet
omkuld af en af årstidens forkølel-
ser eller af en anden årsag ikke
har haft mulighed for at købe ind.

Hvad går det ud på?
Den deleøkonomiske tjeneste og
digitale platform, der ligger bag
Vigo med REMA1000, er udviklet af
discountkæden REMA1000. Idéen
er, at hvis man har brug for hjælp til
sine indkøb, kan de der alligevel er
i REMA1000 for at handle vælge,
at købe ind for dig og aflevere
varerne på vejen. Hvis du selv har
tid og overskud, er det måske dig,
der tjekker, hvem i dit nærområde,
der har brug for hjælp til indkøb og
tager opgaven.

Man kan tjene en skilling på at være
hjælpsom, men det er sjældent
pengene, der er drivkraften og
årsagen til tjenestens store succes.
Det er snarere det logiske i at dem,
som har tid og lyst til at hjælpe an-
dre med de daglige indkøb, når de
alligevel handler i REMA1000, nemt
kan gøre en stor forskel for dem,
der ikke har tid eller mulighed for at
få købt ind.

Vi lancerer nu Vigo med
REMA 1000 på REMA1000s
website, fordi nogle mennesker
foretrækker at se deres varer
på en PC, ligesom det nu også er
muligt at betale sine indkøb med
dankort. Smag og behag er forskel-
lig, og ikke alle har nødvendigvis en
tablet, smartphone eller mulighed
for at bruge MobilePay. At man nu
kan handle hos sin lokale REMA
1000-købmand på sin PC er ikke
en erstatning for app’en Vigo med
REMA1000, for den er en kæmpe
succes. Vi gør det for at give endnu
flere mulighed for at få hjælp til at
klare indkøbene. Så den ene måde
at handle på udelukker ikke den
anden, men nu er det lige nemt,
at få bragt sine varer fra den
lokale REMA1000 uanset hvilken
slags elektronik og betalingsform,
man foretrækker. Det fortæller
Jesper Bove-Nielsen, der har stået
i spidsen for udviklingen af den
digitale tjeneste.

Hvad betyder Vigo?
Vigo er en sammensætning af ‘vi’
og ‘go’. Det er det skandinaviske ‘vi’,
som står for fællesskab og tillid
– at vi hjælper hinanden. Og det
engelske ‘go’, som betyder, at vi
går ærinder for hinanden – en
Vigo-indkøber er altså en anden
kunde, der frivilligt tager dine vare
med hjem. Du kan læse mere om
tjenesten på www.vigo.dk

Kan du også nikke genkendende til, at der
nogle gange ryger lidt vel meget take-

away på middagsbordet? Ikke et ondt ord
om det, men hvis det er fordi, du ikke har
haft tid eller mulighed for at få købt ind,
og du ved, at alle i familien kommer til at

skrige af sult, er REMA1000 med
Vigo et glædeligt bekendtskab.

Har du brug for hjælp til indkøbene, så brug Vigo med REMA 1000. Så leveres indkøbene til døren.

Nu kan du handle REMA 1000 varer med app’en
VIGO med REMA 1000 eller på din PC

KØB INDFOR DINNABOPÅ VEJ HJEM

25Ugeavisen svendborgTirsdag 24. ok Tober 2017

SKAL DU HAVE
NOGET MED FRA
KØBMANDEN?

Discount med holdning!

ANNONCE

Et ret tillokkende spørgsmål, hvis
du har haft for travlt, er væltet
omkuld af en af årstidens forkølel-
ser eller af en anden årsag ikke
har haft mulighed for at købe ind.

Hvad går det ud på?
Den deleøkonomiske tjeneste og
digitale platform, der ligger bag
Vigo med REMA1000, er udviklet af
discountkæden REMA1000. Idéen
er, at hvis man har brug for hjælp til
sine indkøb, kan de der alligevel er
i REMA1000 for at handle vælge,
at købe ind for dig og aflevere
varerne på vejen. Hvis du selv har
tid og overskud, er det måske dig,
der tjekker, hvem i dit nærområde,
der har brug for hjælp til indkøb og
tager opgaven.

Man kan tjene en skilling på at være
hjælpsom, men det er sjældent
pengene, der er drivkraften og
årsagen til tjenestens store succes.
Det er snarere det logiske i at dem,
som har tid og lyst til at hjælpe an-
dre med de daglige indkøb, når de
alligevel handler i REMA1000, nemt
kan gøre en stor forskel for dem,
der ikke har tid eller mulighed for at
få købt ind.

Vi lancerer nu Vigo med
REMA 1000 på REMA1000s
website, fordi nogle mennesker
foretrækker at se deres varer
på en PC, ligesom det nu også er
muligt at betale sine indkøb med
dankort. Smag og behag er forskel-
lig, og ikke alle har nødvendigvis en
tablet, smartphone eller mulighed
for at bruge MobilePay. At man nu
kan handle hos sin lokale REMA
1000-købmand på sin PC er ikke
en erstatning for app’en Vigo med
REMA1000, for den er en kæmpe
succes. Vi gør det for at give endnu
flere mulighed for at få hjælp til at
klare indkøbene. Så den ene måde
at handle på udelukker ikke den
anden, men nu er det lige nemt,
at få bragt sine varer fra den
lokale REMA1000 uanset hvilken
slags elektronik og betalingsform,
man foretrækker. Det fortæller
Jesper Bove-Nielsen, der har stået
i spidsen for udviklingen af den
digitale tjeneste.

Hvad betyder Vigo?
Vigo er en sammensætning af ‘vi’
og ‘go’. Det er det skandinaviske ‘vi’,
som står for fællesskab og tillid
– at vi hjælper hinanden. Og det
engelske ‘go’, som betyder, at vi
går ærinder for hinanden – en
Vigo-indkøber er altså en anden
kunde, der frivilligt tager dine vare
med hjem. Du kan læse mere om
tjenesten på www.vigo.dk

Kan du også nikke genkendende til, at der
nogle gange ryger lidt vel meget take-

away på middagsbordet? Ikke et ondt ord
om det, men hvis det er fordi, du ikke har
haft tid eller mulighed for at få købt ind,
og du ved, at alle i familien kommer til at

skrige af sult, er REMA1000 med
Vigo et glædeligt bekendtskab.

Har du brug for hjælp til indkøbene, så brug Vigo med REMA 1000. Så leveres indkøbene til døren.
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GARANTI FOR KVALITET
hvervskunder samt kommunen. 
Men vores kalender er selvfølge-
lig altid åben for nye kunder, der 
ønsker dygtige håndværkere til 
konkurrencedygtige priser, siger 
Ulrik Madsen, der altid har fire 
til seks lærlinge ansat, så han er 
sikker på at kunne få de dygtige 
svende, han har brug for.Ulrik Madsen er tredje 

generation i Tømrerfirma 
Madsen A/S, og for ham 
og hans 25 medarbej-
dere er kvaliteten af det 
udførte arbejde lige så 
vigtigt, som det altid har 
været i firmaet, der ope-
rerer over hele Fyn

Vi hjælper med alle former for 
tømrerarbejde. Som et af efter-

hånden få firmaer har vi stadig 
et snedkerværksted, hvor vi kan 
udføre særlige opgaver, og vi ud-
fører opgaver både som hoved, 
fag- og underentreprenør, siger 
Ulrik Madsen.

Renoveringsprojekter
Vi gør meget i renoveringspro-
jekter og er f.eks. lige nu i gang 
med at renoverer en børnehave 
i Bogense. Renoveringsopgaver 
synes vi selv, at vi er rigtig dyg-
tige til. Men vi har selvfølgelig 
også mange nye byggeprojekter.

Vi har lavet en tag renovering på 
en kontor bygning i Odense.  Vi 
har også udført arbejdet med om-
klædningsrum m.m. ved søbadet 
i Bogense og har lige afsluttet 
arbejdet med genbrugspladsen i 
Søndersø. Vi udfører også man-
ge opgaver for boligforeninger 

og forsikringsselskaber og er i 
gang med at opføre ti lejeboliger 
i Stige.

Plads til nye kunder
Tømrerfirma Madsen A/S har 
god gang i ordrebogen og forven-
ter en travl vinter.

Vi har en fast bred kundekreds, 
som består af både privat og er-

Tømrerfirma Madsen A/S – Snavevej 37, 5471 Søndersø
Tlf. 64891385 – madsen@tomrer-madsen.dk – www.tomrer-madsen.dk 
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Man hører jævnligt, at 
SMV’er bør starte med 
et Advisory Board før 
de går videre og får en 
egentlig bestyrelse. Det 
kan der argumenteres 
for og imod, men hvad er 
egentlig forskellen?

En bestyrelse er den øverste 
ledelse i en organisation, en 
forening eller et selskab. Besty-
relsen bliver valgt af organisa-
tionens medlemmer eller ejere 
og har til opgave at forestå den 
overordnede ledelse af selskabet. 
Bestyrelsesmedlemmerne er re-
gistreret i Erhvervsstyrelsen og 
har et juridisk ansvar.

Et Advisory Board er et organ, 
som rådgiver ledelsen i en orga-
nisation eller et selskab. I mod-
sætning til bestyrelsen behøver 
Advisory Board’et ikke at være 
valgt af ejerne og medlemmerne 
har ikke noget juridisk ansvar, 
så længe de kun rådgiver in-
ternt. Advisory Boards arbej-
der typisk med mere konkrete 
opgaver og har derfor ikke den 
samme helhedsforståelse som en 
bestyrelse. Til gengæld kan man 
løbende bemande sit Advisory 
Board med kompetencer til de 
pågældende problemstillinger.

Bestyrelsens normale opgaver er:
•  Sikre aktionærernes værdier 

og skabe værdiforøgelse

•  Tilsikre at den rette ledelse og 
kompetence er tilstede

•  Tilsikre at det rette kapital-
beredskab er tilstede

•  og meget mere…

Men sådan fungerer det ofte 
ikke i ejerledede SMV’er !

I ejerledede SMV’er er der i sa-
gens natur et personsammen-
fald mellem ejere, bestyrelse og 
ledelse.

Så selv om bestyrelsesmedlem-
merne overordnet set har de 
samme opgaver og juridiske an-
svar, bliver bestyrelsesarbejdet i 
praksis lidt anderledes.

For eksterne medlemmer i en 
ejerledet SMV bestyrelse er op-
gaverne også:
• Sparring med ejerlederen
•  Være ressourceperson på kon-

krete opgaver
• Sikre struktur og fastholdelse
•  Fokusere på optimering og 

udvikling
•  Udføre eksterne opgaver

Kort sagt: Hjælpe ejerlederen 
med at drive og optimere virk-
somheden!

I mange Advisory Boards er det 
ofte de samme opgaver som de 
ovenfor nævnte.

Så langt hen ad vejen er det en 
smagssag om ejerlederen væl-
ger, at have en bestyrelse eller 
et Advisory Board. Det kan give 

samme udbytte for ejerlede-
ren, men det kræver gensidig 
disciplin og respekt.

Det er dog min erfaring, at 
samarbejdet bliver noget 
skarpere i en bestyrelse, da 
medlemmerne har juridisk 
ansvar, ret og pligt. Det gi-
ver en mere præcis dialog og 
opfølgning!

Her ligger for mig en væsent-
lig kvalitetsforskel, alt andet 
lige. 

Men uanset om virksom-
heden ønsker et Advisory 
Board eller en Bestyrelse, så 
vil jeg anbefale at rekrutte-
ringen håndteres professio-
nelt, som ved enhver anden 
ansættelse. Find folk med 
kompetencer og erfaringer, 
som kan bidrage til udvik-
ling af virksomheden.

Tonny Vangsgaard Gravesen
Bestyrelsesformand

Professionel Bestyrelse eller 
Advisory Board i SMV’er?
Hvad er forskellen og hvad får virksomheden ud af det?

Tonny Vangsgaard Gravesen 
er 53 år og har mangeårig 
erfaring med bestyrelsesar-
bejde i ejerledede mellem-
store virksomheder i mange 
forskellige brancher.

Han er sparringspartner for 
ejerlederen og gennem en 
struktureret samarbejdsform 
præget af en åben og direkte 
kommunikation medvirker 
han til fastholdelse og udvik-
ling af virksomheden.

Tonny er også ekstern res-
sourceperson for virksom-
heden, og kan aktivt løse 
konkrete opgaver, med en 
praktisk og løsningsoriente-
ret tilgang.

For eksempel opgaver om-
kring strategi, finansiering, 
organisations- og forret-
ningsudvikling, ejerskifte, 
M&A og generationsskifte.

Tlf. +45 40 60 39 44
tonny@ledelseoglogistik.dk
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Mercedes-Benz X-Klasse 
er rå muskelmasse og en 
raffineret hjerne

Det første, du lægger mærke til 
ved X-Klassen, er den impone-
rende front. Kølerhjelmen med 
powerdomes, den indfarvede 
forkofanger og den forkromede 
beskyttelsesplade i rustfrit stål. 
Og når du starter motoren, bul-
drer det alle de rigtige steder. 
Derfor bliver du også ekstra glad 
for X-Klassens høje intelligens, 
for trold skal jo som bekendt 

tæmmes. Fremragende, adrætte 
køreegenskaber og perfekt af-
stemt affjedring og styring.

Kompromisløs styrke
X-Klassens robuste opbygning 
slår igennem ude i terrænet og 
tilbyder enorm modstandsdyg-
tighed og stabilitet, og du kan 
skifte til 4MATIC firhjulstræk, 
når du kører med hastigheder 
på op til 100 km/t. Selv stejlt ter-
ræn er ingen udfordring for X-
Klassen – på normalt underlag 
holder X-Klassen kørestabilite-
ten i vinkler på op til 49,8°.

Mercedes-Benz X-Klasse

Inden længe slipper 
P. Christensen bæstet løs! 
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Den nye X-Klasse, muskelbjerget fra Mercedes-Benz, er snart på vej til P. Christensen.  
Den 5. januar 2018 kan du nemlig opleve den rå og raffinerede Mercedes pick-up i virkeligheden. 
Her kombinerer Mercedes-Benz det bedste og vildeste fra to verdener. Rå motorkraft og 
køreegenskaber – skarpt design og elegant interiør. 

Smugkig allerede nu på på pchristensen.dk/x-klasse

5. JANUAR 2018
Sæt X 

i kalenderen

R   P. Christensen® Odense: Krumtappen 20
R   P. Christensen® Kolding: Trianglen 11
R   P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7

Åbningstider: 

Mandag - fredag:   8.00-17.30

Søndag:    11.00-16.00

Mercedes-Benz X-Klasse 220d 4x2. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 13,5 km/l. CO2-emission 195 g/km.

Mercedes-Benz X-Klasse 250d 4x4 auto. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 12,7 km/l. CO2-emission 207 g/km.
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LokaLsporT

 Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

 
Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert. 

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge 
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen 
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig 

savner at få sammenspillet 
til at hænge bedre sammen, 
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt 
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men 
i sidste ende var det Nr.L/S, 
som trak det længste strå, også 
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket 
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som 
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende 
tilskuere, at sende sit skud ud 
over sidelinjen. 

Altså en situation, der ville 
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål, 
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål. 
(hol)

Årets dummeste  
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

 

Kerteminde var  
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen 
2017 med en sejr på udebane 
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste 
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver 
en fejl hos hjemmeholdet 

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede 

godt nok kampen igennem 
og havde intet at skamme sig 
over efter slutfløjtet, mente 
træner Martin Foli, der i 
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere 
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte 
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur 
rundt på saftvirksomheden 
Rynkeby Foods i Ringe med 
efterfølgende spisning, op-
læg og netværksmøde på råd-
huset. Det sker tirsdag 7. fe-
bruar klokken 17 med start på 
virksomheden i Vestergade.

Temaet for netværksmødet 
er optimering af arbejds-
pladsen. Her vil Rikke Bech 
Skougaard, Hybjerghus 
Optimering, sætte fokus på, 
hvordan arbejdspladsen kan 
trimmes. Værktøjet hedder 
Lean og kan både skabe 
overblik, optimere processer 
på arbejdspladsen og dermed 
være med at at forbedre 
bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn
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Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen. 

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag  
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

 
Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert. 

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge 
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen 
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig 

savner at få sammenspillet 
til at hænge bedre sammen, 
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt 
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men 
i sidste ende var det Nr.L/S, 
som trak det længste strå, også 
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket 
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som 
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende 
tilskuere, at sende sit skud ud 
over sidelinjen. 

Altså en situation, der ville 
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål, 
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål. 
(hol)
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bundlinjen.(pcb)

Først juice så frisk-
presset optimering

• O��� - F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
• ����������� - Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
• B�������� - Til f. eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
• A������ - Fra Motip i din bils farve
• A�������� - Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
• A������� - Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

MidtfynsBremse-&
KoblingsserviceApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 •www.midtfynsbremse.dk

MidtfynsBremse-&&remse

AutOdele / tilBehør  
på Midtfyn

A�� ��� G����������� ����������� �� ��� ��������������
O��� ���� ��� �������

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere 
end 40 års erfaring i branchen. 

Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

åBninGstider:
Mandag-torsdag  
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

KOM
OG SE

Kirkepladsen 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 25

det store
udvalg i
legetøj.

ROSENFELDTANLÆGSSERVICE
v/Rolf Rosenfeldt
Assensvej 134 . 5620 Glamsbjerg
Tlf. 52 39 19 20 . www.rosenfeldtsservice.dk

Vi fjerner rub & stub!
- og hugger det hele til fliss,
den helt rigtige pris!
Så du både sparer tid og pp
Træfældning
ca. kr. 100,- pr. m. i højden
Stubfræsning
ca. kr. 10,- pr. cm. i diameter
Inkl. transport og moms

RING OG FÅ ET TILBUD!
Klik forbi vores hjemmmeessiidddddeee
se alt det som vi også kan.

Hvis haven skal være i top
– så ring Rosenfeldt op!

Scan QR-koden
og se vores film
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LokaLsporT

 Håndbold

Serie 2, pulje 2, herrer
Nr. Lyndelse/Søby – He-Ry 67
28-21 (13-13)

 
Lokalopgøret mellem hjem-
meholdet Nr. Lyndelse/Søby 
og modstanderne fra He-Ry 
67 bød på lidt af hvert. 

Der var spænding og dra-
matik, plus godt spil fra begge 
hold i en kamp, som især i 
første halvleg var yderst lige, 
hvorfor stillingen ved pausen 
var 13-13.

Det var dog tydeligt, at He-
Rys nye unge spillere stadig 

savner at få sammenspillet 
til at hænge bedre sammen, 
men det kommer, lover træ-
ner Daniel Hansen:

Bagud af dansen
I anden halvleg røg He-Ry lidt 
bagud af dansen, og hele peri-
oden var præget af mange ud-
visninger til begge hold, men 
i sidste ende var det Nr.L/S, 
som trak det længste strå, også 
selv om en af deres spillere le-
verede årets dummeste straf-
fekast undervejs.

(Spillerens navn er dækket 
af et moralsk forbud fra Lokal-
sporten)

Vedkommende spiller, som 
skulle eksekvere et straffe, 
formåede, foran de måbende 
tilskuere, at sende sit skud ud 
over sidelinjen. 

Altså en situation, der ville 
have gjort sig på aktuelle face-
book.

12 langsted-mål
Skaden var ikke stor, for Jes-
per Langsted sikrede hjem-
mesejren med sine 12 mål, 
fulgt af Mads Laursen med syv 
mål.

Topscorer fra He-Ry blev 
Emil Terkelsen med seks mål. 
(hol)

Årets dummeste  
straffekast

Håndbold

FynSSerien, pulje 1, herrer
He-Ry 67 – Kerteminde
23-30

 

Kerteminde var  
for stærke

Efter at have åbnet sæsonen 
2017 med en sejr på udebane 
mod Tved, måtte herrerne fra 
He-Ry 67 kapitulere i hjem-
mekampen mod Kerteminde, 
der vel nok er det stærkeste 
hold i puljen.

Fejl blev straffet
Der blev da heller ikke givet 
ved dørene undervejs, og hver 
en fejl hos hjemmeholdet 

blev prompte straffet.
He-Rys spillere kæmpede 

godt nok kampen igennem 
og havde intet at skamme sig 
over efter slutfløjtet, mente 
træner Martin Foli, der i 
stedet kunne glæde sig over 
snart at få de to stærke spillere 
Kasper Givskov og Mads Sloth 
tilbage i truppen.

Topscorer for He-Ry blev 
Peter Christensen med otte 
mål. (hol)

FaaBorg/MidtFyn: Medlem-
mer af Erhvervsrådet i kom-
munen inviteres til en tur 
rundt på saftvirksomheden 
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virksomheden i Vestergade.
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DANSKE KVALITETSMØBLER EN GOD SALGSVARE
Vantinge Møbelindustri 
har et stærkt hjemme-
marked og eksport

Når det gælder møbler af god 
dansk kvalitet, så er fynske 
Vantinge Møbelindustri en vig-
tig aktør i branchen, der også 
har forstået at tilpasse sig den 
generelle udvikling. Når det er 
sagt, så er det faktisk et af deres 
”gamle møbler”, der er den helt 
store salgsvare – nemlig Rebus-
reolen. 

Vantinge Møbelindustri blev 
grundlagt i 1954 og har siden 
1990 været drevet af Niels Glas-
dam, der er anden generation i 
virksomheden. Han er dog nær-
mest vokset op i firmaet for han 
startede allerede som dreng, 

hvor han efter skoletid sorterede 
træ.

Vores hovedprodukt i dag er Re-
busreolen, siger Niels Glasdam. 
Den blev præsenteret på en mø-
belmesse i København i 1987. Så 
vi kan roligt sige, at vi har haft 
succes med Rebusreolen.

Vi leverer til det danske marked 
som hovedvægt, og med mindre 
eksport til forskellige lande. Der 
ud over laver vi også lidt under-
leverandørarbejde. Det er pri-
mært til de frie møbelbutikker, 
der er kendt for kvalitet, som vi 
leverer til herhjemme.

Vantinge Møbelindustri har i 
øvrigt netop leveret en Rebus 
reol til den danske ambassade i 
Kampala.

Vantinge Møbelindustri A/S, Vantingevej 7, DK-5750 Ringe – Tlf.: +45 62 66 10 88 – niels@vantinge.dk / www.vantinge.dk 
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�  Brolægning

�  Belægning

�  Udgravning

�  Planering

�  Entreprenør

�  Snerydning på Fyn

VI UDFØRER BL.A.:

Sandvadgyden 30     I    5471 Søndersø     I    Tlf.: 64 89 11 58     I    Mobil: 23 43 68 90     I    info@nordfynsbro.dk

www.nordfyns-brolaegning.dk  

Nordfyns Brolægning er et ungt  
og dynamisk firma…
Vi startede i 2001 og har siden udført 
utallige opgaver for både private og 
offentlige instanser.
Vi sætter en ære i hver gang at 
aflevere et stykke kvalitetsarbejde 
til tiden, og som du kan se er vi 
medlem af Dansk Byggeri, herunder 
Byg Garanti og Brolæggerlauget, 
som kun har medlemmer der laver 
kvalitetsarbejde. 

I højsæsonen er der 12-14 mand ansat, 
og på nuværende tidspunkt er vi fyns 
største Brolægningsfirma.
Vi mener det er vigtigt at holde det 
gamle håndværk i live - og bidrager 
vores til uddannelse af Brolæggere.
Lige p.t. har vi udlært 1 Anlægsgartner 
på den grå linie + 5 Brolæggere, og 
nr 6+7 Brolægger er i lære.

Ved evt. kontakt til os er det enten 
Benny eller Ulla selv du “fanger”.

Benny & Ulla

VM AUTO   
 v. Vagn Møller Jensen · Kratholmvej 68 · 5260Odense S 
vmauto@mail.dk  · www.vmauto.dk

94

Nyborgvej 196 • 5220 Odense SØ • brianb-murer@hotmail.com

Tlf. 6591 4343 · Mobil 2326 2043
En del af Dansk Byggeri

Murermester Brian Bertelsen • Bygningsrenovering • Totalentrepriser
• Totalrenovering • Badeværelser
• Ombygning • Nybygning 
• Tilbygning  • Bryggers

• Rep. af alle mærker
• Klargøring til syn

• Udlejningsbiler
• Forsikringsskader

v/Steen Rasmussen · Volderslevvej 61 · 5260 Odense S 
63 17 60 64 · Mobil 40 40 14 02
www.volderslevauto.dk
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V M Auto v/ Vagn Møller Jensen
Kratholmvej 68, 5260 Odense S .................65 96 04 77
Fax ............................................................65 96 04 76
www.vmauto.dk · E-mail: vmauto@mail.dk

- dit værksted for fremtiden....

TLF. 65 96 04 77
  

 Volderslev Auto v/Steen Rasmussen
Volderslevvej 61, 5260 Odense S ...............63 17 60 64
Telefax .......................................................63 17 60 23
Mobil .........................................................40 40 14 02

Forsikringsskader · Klargøring til syn
Rep. af alle mærker · Udlejningsbiler

www.volderslevauto.dk

  

 Vølunds Auto
Byghøjvej 13, 5250 Odense SV......................... 65 96 19 06

 Aaløkkesholm A/S
Åløkke Alle 2, 5000 Odense C .......................... 66 11 97 92
  
  

 A Autoruder  
 

Autoglas Express
V. Bjarne Larsen
Mobilservice tlf. 24 62 63 71

Montering af autoruder og solfi lm
samt reparation af stenslag

Tlf. 24 62 63 71 • træffes bedst man. - fre. ml. 7.30 - 16.30
Internet: www.autoglasexpress.dk
Email: autoglasexpress@mail.dk

  

 Carglass
Middelfartvej 6, 5000 Odense C ....................... 70 11 99 11
  
 

Cikorievej 58 - 5220 Odense SØ
Tlf. 6610 1677

REPARATION & UDSKIFTNING

  

 Dansk Bilglas A/S
Nyborgvej 341A, 5220 Odense SØ .................... 66 15 77 55
  
 

AUTOGLAS  SE R V I CE

Toldbodgade 41 · 5000 Odense C
66 14 16 55 · www.evkbilcenter.dk

  

 

  
  

 A Autosadelmagere  
 

Folmer ApS
Tolderlundsvej 101, 5000 Odense C ...........66 12 51 49
www.folmeraps.dk

  
  

 A Autotilbehør  

 Au2parts
Højmevej 33, 5250 Odense SV ......................... 66 17 11 51
  

 

Bilbix ApS 
Rosengårdcentret ......................................66 15 63 62
E-mail: info@bilbix.dk

Rød Gågade Rosengårdcentret
5220 Odense SØ

Tlf. 66 15 63 62
www.bilbix.dk

Alt i biludstyr

  

 

Biltema
Risingsvej 61, 5000 Odense C .......................... 70 80 77 70

 Bilxtra
Bogensevej 36, 5270 Odense N ....................... 66 18 19 79
  
 

BMP Kølercentralen - Fyns Kølerfabrik
Thorsgade 8-10, 5000 Odense C ...............66 14 28 46
Telefax .......................................................66 11 32 65
www.bmpodense.dk

  

 Budweg Caliper A/S
Ejlskovsgade 19, 5000 Odense C ..................... 63 14 33 08
  

 

Bilhuset Ronald Carlsen A/S
Svendborgvej 247, 5260 Odense S ............65 95 77 78

Se annoncen på denne side

 

 Carsound Bilstereo
Faaborgvej 8, 5250 Odense SV......................... 70 70 70 47

 Enemark G. Fa.
Rugårdsvej 130, 5000 Odense C ...................... 66 11 47 14

 FTZ Autodele & Værktøj A/S
Hvidkærvej 21, 5250 Odense SV ...................... 65 65 40 00

 Høyer Autodele
Middelfartvej 3, 5000 Odense C ....................... 70 10 10 51

 Krogslund Autodele Odense
Kratholmvej 24, 5260 Odense S ....................... 65 96 17 77

 Mekonomen A/S
Handelsvej 30, 5260 Odense S ........................ 65 43 43 34

 MK Import I/S
Cypresvænget 15, 5270 Odense N .................... 64 47 40 80

 Refako ApS
Ejby Møllevej 53-55, 5000 Odense C ................ 66 12 55 75

 ROULUNDS BRAKING ApS
Hestehaven 55, 5260 Odense S ....................... 63 13 47 00

 Schmiedmann Odense A/S
Sandvadvej 9, 5210 Odense NV........................ 65 94 15 45

 thansen.dk
Grønløkkevej 9C, 5000 Odense C ..................... 70 11 69 69

 thansen.dk
Gørtlervej 11, 5230 Odense M.......................... 70 11 69 69

 U.S.A. Autodele Odense
Selleshøjvænget 36-40, 5260 Odense S ............ 65 95 90 80
  
  

Svendborgvej 247 · 5260 Odense S · Tlf. 65 95 77 78
www.ronaldcarlsen.dk · info@ronaldcarlsen.dk · Fax 65 95 73 61
Lager direkte 63 95 02 80

Gratis lånebilved skade

Tilbehør og 
reservedele

Bidstrup       Jensen a/s
R E N G Ø R I N G S L Ø S N I N G E R

    
Munkehatten 1A · 5220 Odense SØ

Tlf. 66 15 34 55
www.bidstrupjensen.dk www.vvscenteret.dk

fag_odenseNYT.indd   94 30/06/11   09.08
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Middelfartvej 6, 5000 Odense C ....................... 70 11 99 11
  
 

Cikorievej 58 - 5220 Odense SØ
Tlf. 6610 1677

REPARATION & UDSKIFTNING

  

 Dansk Bilglas A/S
Nyborgvej 341A, 5220 Odense SØ .................... 66 15 77 55
  
 

AUTOGLAS  SE R V I CE

Toldbodgade 41 · 5000 Odense C
66 14 16 55 · www.evkbilcenter.dk

  

 

  
  

 A Autosadelmagere  
 

Folmer ApS
Tolderlundsvej 101, 5000 Odense C ...........66 12 51 49
www.folmeraps.dk

  
  

 A Autotilbehør  

 Au2parts
Højmevej 33, 5250 Odense SV ......................... 66 17 11 51
  

 

Bilbix ApS 
Rosengårdcentret ......................................66 15 63 62
E-mail: info@bilbix.dk

Rød Gågade Rosengårdcentret
5220 Odense SØ

Tlf. 66 15 63 62
www.bilbix.dk

Alt i biludstyr

  

 

Biltema
Risingsvej 61, 5000 Odense C .......................... 70 80 77 70

 Bilxtra
Bogensevej 36, 5270 Odense N ....................... 66 18 19 79
  
 

BMP Kølercentralen - Fyns Kølerfabrik
Thorsgade 8-10, 5000 Odense C ...............66 14 28 46
Telefax .......................................................66 11 32 65
www.bmpodense.dk

  

 Budweg Caliper A/S
Ejlskovsgade 19, 5000 Odense C ..................... 63 14 33 08
  

 

Bilhuset Ronald Carlsen A/S
Svendborgvej 247, 5260 Odense S ............65 95 77 78

Se annoncen på denne side

 

 Carsound Bilstereo
Faaborgvej 8, 5250 Odense SV......................... 70 70 70 47

 Enemark G. Fa.
Rugårdsvej 130, 5000 Odense C ...................... 66 11 47 14

 FTZ Autodele & Værktøj A/S
Hvidkærvej 21, 5250 Odense SV ...................... 65 65 40 00

 Høyer Autodele
Middelfartvej 3, 5000 Odense C ....................... 70 10 10 51

 Krogslund Autodele Odense
Kratholmvej 24, 5260 Odense S ....................... 65 96 17 77

 Mekonomen A/S
Handelsvej 30, 5260 Odense S ........................ 65 43 43 34

 MK Import I/S
Cypresvænget 15, 5270 Odense N .................... 64 47 40 80

 Refako ApS
Ejby Møllevej 53-55, 5000 Odense C ................ 66 12 55 75

 ROULUNDS BRAKING ApS
Hestehaven 55, 5260 Odense S ....................... 63 13 47 00

 Schmiedmann Odense A/S
Sandvadvej 9, 5210 Odense NV........................ 65 94 15 45

 thansen.dk
Grønløkkevej 9C, 5000 Odense C ..................... 70 11 69 69

 thansen.dk
Gørtlervej 11, 5230 Odense M.......................... 70 11 69 69

 U.S.A. Autodele Odense
Selleshøjvænget 36-40, 5260 Odense S ............ 65 95 90 80
  
  

Svendborgvej 247 · 5260 Odense S · Tlf. 65 95 77 78
www.ronaldcarlsen.dk · info@ronaldcarlsen.dk · Fax 65 95 73 61
Lager direkte 63 95 02 80

Gratis lånebilved skade

Tilbehør og 
reservedele

Bidstrup       Jensen a/s
R E N G Ø R I N G S L Ø S N I N G E R

    
Munkehatten 1A · 5220 Odense SØ

Tlf. 66 15 34 55
www.bidstrupjensen.dk www.vvscenteret.dk

fag_odenseNYT.indd   94 30/06/11   09.08

• Reparation af alle bilmærker
• Computertester
• Udstødning
• Reparation af stenslag
• Forsikringsskader
• Bremse- og koblings service
• Aircondition – service og   
 montering
• Diesel
• Salg og opbevaring af dæk
• Klargøring og syn

VM auto udfører alle former for repara-
tioner, forsikringsskader, klargøring til 
syn m.v.
 
Vi kan reparere såvel nye som ældre 
biler – også i garantiperioden, da vi 
løbende gennemgår efteruddannelse 
inde for autobranchen.

Vi kan også tilbyde en driftssikring af din 
bil – en forsikring der dækker pludselig 
opståede skader på motor, gearkasse, 
bagtøj og elektroniske dele samt giver 
en række andre fordele.
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Fantastisk køkken til enhver lejlighed
afhængig af hvilken værelses-
type man vælger. 

Restauranten har åbent fra 
mandag til fredag fra kl. 17.30 
samt lørdag og søndag tillige 
med frokost fra kl. 12-15.30.

Fra søndag til torsdag byder 
køkkenet på Dagens Ret til 
119 kr.

Blommenslyst Kro by-
der på alt fra klassiske 
danske retter til gour-
metmenuer

De har det hele på Blommens-
lyst Kro, der drives som en 
familieejet kro, og det uanset 
om man er privatperson eller 
erhvervsvirksomhed. Kroen 
lægger vægt på en afslap-
pet atmosfære, hvor man kan 
komme som man er, og nyde 
godt af et køkken, der tager 
udgangspunkt i danske retter.

Vi kan tilbyde hele viften, si-
ger Mark Hansen. Vi har faci-
liteter til konference på op til 
150 personer samt 52 værelser. 
Så om man er privat, der skal 
have fest eller erhverv til for-
skellige arrangementer, - så er 
vi klar til at byde dem velkom-
men og yde dem vores bedste 
service.

Kroens køkken byder på det 
hele – lige fra á la carte til 
klassiske retter og gourmet-
menuer, som i øvrigt roses godt 
af gæsterne.

Vi laver vores egne fortolknin-
ger af klassiske danske ret-
ter, som køkkenet kreerer og 
tilbereder på fantastisk vis til 
gourmetmenuer, - og det er en 
succes, som falder godt i gæ-
sternes smag. 

Blommenslyst Kro, der er godt 
placeret tæt på motorvejen, 
tilbyder også håndværkervæ-
relser, der inkluderer over-
natning, morgenmad samt 
madpakke samt efter fyraften 
– dagens ret med øl eller vand. 
Det fås til en pris fra 650 kr. 

Blommenslyst Kro ApS • Middelfartvej 420 • 5491 Blommenslyst • Tlf. 65 30 30 65 • info@blommenslyst-kro.dk • www.blommenslyst-kro.dk 

REN KØREGLÆDE
Vores mangeårige erfaring inden for branchen 
har gjort, at vi har opbygget en vognpark samt et 
netværk, der kan dække alle behov for transport. Vi 
tager eksempelvis hånd om følgende opgaver for 
speditører, entreprenører og andre virksomheder:
 

 Vognmandskørsel
 Trucking
 Transport
 Særkørsel
 Køle- og frysetransport
 Krankørsel
 Containerløsninger
 Levering af byggematerialer

 
Desuden tilbyder vi også vores ekspertise i 
forbindelse med kørsel som underleverandør.

Transportfirmaet Lars. R. Jacobsen – Bøgedals Alle 51 – 5250 Odense SV 
Tlf.:  21 49 98 04 – lars@lrj-transport.dk – www.lrj-transport.dk 
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Fodplejezonen · Peder Skrams vej 3 · 5220 Odense SØ 
Tlf.: 30701158 · betinasheise@gmail.com · www.fodplejezonen.dk
MAN - ONS 08:30 - 17:00 · TORS 12:00 - 20:00 · FRE 08:30 - 17:00

Jeg tilbyder fodbehanlinger som indebærer beskæring af hård hud, ligtårne, hælrevner, fodvoter, fortykkede 
negle, klipning og opresning af negle,samt diabetes forbehandling . Til din ferie kan der laves gele på tånegle, 
som holder op til 6 uger. Der ydes også zoneterapi som bl.a. er velegnet til behandlinger i bevægeapparatet 
(iskias m.v.), muskelspændinger, fordøjelsesproblemer (kvalme, forstoppelse m. v.), hovedepine/migræne, 
allergi, stress, søvnproblemer og ufrivillig barnløshed. Zoneterapi kan afhjælpe konkrete problemer, men kan 
også bruges som en forrebyggende behandling og en afslappende pause til vedligeholdelse af et godt helbred.
Fodplejezonen tilbyder også fodmassage som virker godt mod spændinger i hele kroppen.

NÅR KVALITET OG SERVICE OGSÅ ER NOGET FOR DIG.
Jeg har 25 års erfaring med kundeservice, som jeg forsat gerne vil yde og har derfor taget springet 
fra detailhandlen til lægeeksamineret fodplejer og godt igang med zoneterapi uddannelsen.

MIT MOTTO TIL VORES TRAVLE HVERDAG ER: 
HVIS JEG KAN FÅ LIDT TID FOR MIG SELV, KAN JEG GIVE LIDT MERE.

Vi har åbent 8-18
Her er din bil i gode hænder

Heise Biler
Peder Skrams Vej 3  
Odense SØ
Tlf.: +45 2395 4749
heisebil@gmail.com

 Heise Biler 
Service og rep. af alle bilmærker!

· Rep. af varevogne og personbiler
· Dæk, hjul og fælge · Autoskader 
· Bådservice · Autolakering
· Gratis lånebil ved reparationer

– Fældning af vanskelige træer

– Kranopgaver

–   Levering af sten, grus og granit skærver

– Udlejning af containere

Hovedvejen 51 – 5750 Ringe – Tlf. 2043 9005
www.janvognmand.dk

se vores  webshop på vores hjemmeside
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RASMUS STAGE

Vi gør gasbeton let  for  dig!

40 73 39 09

rasmus@elementspecialisterne.dk

Element 
s p e c i a l i s t e r n e

RASMUS STAGE

Vi gør gasbeton let  for  dig!

40 73 39 09

rasmus@elementspecialisterne.dk

Element 
s p e c i a l i s t e r n e

Vi er specialister i montering, 
opsætning og levering af elementer i 
gasbeton til både private og erhverv. 

Det har vi været i mere end 10 år, hvor 
vi har været faste underleverandører 

til større byggerier.

Tag os defor med på råd ved jeres 
næste byggeopgave.
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Optimera har bygget 
en ny butik, der tilgo-
deser håndværkernes 
behov

Håndværkere har brug for pro-
fessionelle leverandører. Derfor 
vælger de ofte Optimera, når de 
har behov ydelser fra et bygge-
center. Optimera, der blev lance-
ret i 2010, er primært en butik 
for professionelle.

Vi har bygget en helt ny og mo-
derne butik som lever op til de 
krav og forventninger som hånd-
værkerne stiller til en profes-
sionel samarbejdspartner, siger 

Christian Nissen fra Optimera. 
Vi har etableret et område i butik-
ken, hvor håndværkerne har mu-
lighed for at komme på internet-
tet, møde kollegaer og ikke mindst 
nyde vores friskbryggede kaffe. 
 
I forbindelse med ombygningen 
er sortimentet væsentligt udvi-
det, så det i endnu højere grad 
opfylder kundernes forventnin-
ger – uanset om de er tømrer, 
murer eller entreprenører.

Sortimentet kommer fra bran-
chens ledende leverandører, hvil-
ket sikre kunderne den bedst 
mulige kvalitet.
Der kan bestilles vare hjem fra 
vores hjemmeside, samt vores 

APP til smartphones og tablets. 
Hvis der er behov for ekpressle-
vering, kan dette arranges med 
en af vores sælgere.

Optimera er placeret lige midt 
på Fyn ved motorvejen. Det be-
tyder, at hvis behovet er der, så 
kan man få sine bestilte varer le-
veret om natten, så man er klar 
til en ny dags opgaver.

Optimera har en stor organisa-
tion i ryggen og er en del af Saint 
Cobain koncernen, som ud over 
Optimera også ejer Brødrene 
Dahl, Weber, Scanglas og Øland.

Optimera – Vi hedder det fordi vi 
gør det.

BUTIKKEN MED KVALITET 
TIL HÅNDVÆRKERNE

 ww

Optimera Odense • Energivej • Odense S • Tlf. 74 12 83 60
odense@optimera.dk • www.optimera.dk 

FUGETEKNIK
Alt i elastiske fuger

v. Henning Skøtt Rasmussen
Sdr. Boulevard 192 C

5000 Odense C

Tlf. 31 39 12 53
mail: hsrfugeteknik@gmail.com

www.hsrfugeteknik.dk

HSR



ponenter fra ventiler og pumper 
til kølere og filtre.

Da tilbygningen blev planlagt 
blev der samtidig bygget 200 
kvadratmeter til vores mange-
årige samarbejdspartner Dun-
lop Hiflex, som bor til leje på vor 
adresse. Samarbejdet giver os en 
let tilgang til et bredt slange og 
fittings sortiment.  

Med den øgede kapacitet er vi 
derfor endnu bedre rustet til 
vedligeholdelse, ombygninger 
og nedbrud, hvor tidsfaktoren 
er afgørende for genoptagelse 
af driften og dermed minimere 
driftstab og forsinkelser.

Udvidet i Odense og blevet 
en del af landsdækkende 
netværk
BB Hydraulik har de sidste år 
øget ordreindgangen og har 
derfor udvidet værkstedsarea-
let på Handelsvej i Odense med 
yderligere en hal på 600 kva-
dratmeter. Men vores ejer AVN 
Gruppen har samtidig overtaget 
Hydropower i Esbjerg, så vi nu er 
en del af et landsdækkende ser-
vice organisation som bestående 
af; AVN Hydraulik, AVN Hydro-
power og BB Hydraulik.

Vi har et stort lager med alle ty-
per reservedele. Vi har syv ser-
vicebiler på stand by i Odense, 
og sammen med vores søster-
firma AVN Hydraulik A/S er vi 
landsdækkende med 25 service-
biler. Virksomheden er fortsat 
et Bosch Rexroth Servicecenter, 
siger Ove Bruun.

Hydraulik er i mange 
industri- og transportan-
læg en effektiv og påli-
delig del af anlægsfunk-
tionen. Sker der alligevel 
nedbrud og driftsstop, er 
tidsfaktoren afgørende 
for genoptagelse af drif-
ten og for at minimere 
driftstab.

Ved nedbrud, vedligeholdelse 
og små som store ombygninger 
er det en service som vores, der 
kommer i spil, siger Ove Bruun 
fra BB Hydraulik Service på 
Handelsvej i Odense. Tidsfak-
toren, knowhow og kapacitet er 
helt afgørende for vores kunder, 
og med vores udvidelse er vi klar 
til at hjælpe - både eksisterende 
og nye kunder - endnu bedre.

En dygtig og alsidig medar-
bejdergruppe er nøglen til at 
hjælpe vores kunder. En stor 
del af arbejdet foregår lokalt 
hos kunderne med en af vores 
7 veludstyrede servicebiler som 
udgangspunkt. Men vi har mær-
ket et øget behov for plads til at 
løse de opgaver, som montørerne 
bringer med hjem på værkste-
det, samt plads til at lagerføre 
flere reservedele.

Tidsfaktoren er afgørende
Ove Bruun fortæller, at en virk-
somhed, der vil være førende, 
også skal investere i udstyr 
og have en kapacitet, så man 

hurtigt og effektivt kan hjælpe 
kunderne med at løse proble-
merne. 

Hydraulik anvendes i mange 
brancher fra industrielle pro-
duktionsmaskiner til marine- og 
entreprenørmateriel. Derfor skal 
der også en bred viden og værk-
tøjer til i virksomheden, for den 
ene dag at kunne fejlfinde på et 
kompliceret hydraulisk indu-
strianlæg til den næste dag at 
kunne demontere og renovere 
store cylindere på eksempelvis 
en broklap eller et færgeleje.

Med tilbygning har vi nu fået en 
600 kvadratmeter stor hal med 
krandækning til håndtering af 
større cylinderrenoveringer, sy-
stemopbygninger og hvor entre-
prenørmaskiner kan køres ind 
for ombygninger. 

De ekstra kvadratmeter har 
også givet bedre plads til bear-
bejdningsmaskiner, montage-
bænke og stationært testudstyr. 
Pladsen har givet os endnu 
bedre muligheder for hurtigt at 
adskille, renovere og teste ek-
sempelvis cylindere og pumper, 
som montørerne har med hjem 
fra kunder, så kundens maskine 
igen kan komme op at køre.

Vi har de sidste år også oplevet 
et øget behov for at have reserve-
dele på lager, så kunderne hur-
tigt kan komme op at køre igen. 
Med de ekstra kvadratmeter kan 
vi nu supplere vores brede reser-
vedelsnetværk med en bred pak-
ke af lagerførte hydraulikkom-

BB Hydraulik Service - Handelsvej 6 – 5260  Odense S – Tlf.: 70 22 11 25 Mail: bb-hydraulik@mail.dk – www.bb-hydraulik.dk

ØGET KAPACITET FOR BEDRE 
SERVICE AF VORE KUNDER

AVN Gruppen er med sine 100 ansatte en betydelig samarbejdspartner for dansk og nordeuropæisk industri.  Vi tilbyder rådgivning, salg og service til 
fagområderne håndværktøj, montageløsninger, skærende værktøj, slibematerialer, nitter, automation, pladebearbejdningsmaskiner, hydraulik og el-styringer.

AVN Gruppen har over 80 års erfaring, kompetencen og viljen, hvis du har opgaven!

www.avn.dk Tlf. +45 70200411
19

AVN Gruppen er med sine 100 ansatte en betydelig samarbejdspartner for dansk og nordeuropæisk industri.  Vi tilbyder rådgivning, salg og service til 
fagområderne håndværktøj, montageløsninger, skærende værktøj, slibematerialer, nitter, automation, pladebearbejdningsmaskiner, hydraulik og el-styringer.

AVN Gruppen har over 80 års erfaring, kompetencen og viljen, hvis du har opgaven!

www.avn.dk Tlf. +45 70200411
19

AVN Gruppen er med sine 100 ansatte en betydelig samarbejdspartner for dansk og nordeuropæisk industri.  Vi tilbyder rådgivning, salg og service til 
fagområderne håndværktøj, montageløsninger, skærende værktøj, slibematerialer, nitter, automation, pladebearbejdningsmaskiner, hydraulik og el-styringer.

AVN Gruppen har over 80 års erfaring, kompetencen og viljen, hvis du har opgaven!

www.avn.dk Tlf. +45 70200411
19
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www.fynboglas.dkFynbo Glas ApS        
Hans Egedes Vej 29        
5210 Odense NV        

ordre@fynboglas.dk        
Tlf: 66 16 50 70
Fax: 66 16 57 50

Fynbo Glas ApS        
Hans Egedes Vej 29        

5210 Odense NV        

Glasdør med ALU-
KARM sikre maksimal
lydtætning, ideel til 
kontorlandskab med 
højt støjniveau.

skab et unikt kontormiljø 
med indvendige glasvægge, det 
giver et let og enkelt udtryk. 

Din lokale glasgrossist

DEN HJÆLPSOMME VICEVÆRT
Total Ejendoms Service har et 
omfattende netværk i branchen, 
og jeg er overbevist om, at det, 
vi tilbyder, i stigende omfang vil 
blive efterspurgt af ejendomssel-
skaber, pensionskasser og admi-
nistrationsselskaber som kan se 
fordelene ved at lade os yde den 
samlede service på ejendommen.

Generationsskifte: Det 
bliver i familien, når 
Total Ejendoms Service 
i Odense overgår fra 
anpartsselskab til aktie-
selskab.

Det koncept, som elektrikeren 
Erik Hansen udviklede sidst i 
halvfemserne, har vist sin styr-
ke og levedygtighed. Her stiftede 
den erfarne håndværker Total 
Ejendoms Service med domicil i 
Odense. 

Han havde set, et stigende behov 
hos administratorer af ejendom-
me, ejendomsselskaber, boligfor-
eninger og virksomheder, for en 
hurtig og alsidig ”altmuligmand” 
i form af en hjælpsom vicevært 
med stor og bred erfaring.

Vi har i dag kunder i det meste 
af region Syddanmark, siger 

Erik Hansen. Vi har afdelinger 
i Svendborg og i trekantområdet 
med medarbejdere, der er fagud-
dannede og arbejder med fokus 
på kundernes ønsker og behov. 
Fra hovedkontoret på Teknikvej 
i Odense har vi erfarne udfaren-
de medarbejdere, og her har vi 
tillige samlet administrationen.

Bytter roller
For nogle år siden blev Erik 
Hansens søn Jens Falkesgaard 
souschef i virksomheden, der 
fra starten var organiseret som 
et anpartsselskab. I et glidende 
generationsskifte har de nu be-
sluttet at bytte roller. Erik Han-
sen trækker sig tilbage, og Jens 
tager over. Samtidig ændres sel-
skabsformen fra ApS til A/S med 
Erik Hansen som formand og 
Jens som direktør.

Vi har spidsbelastningsperioder 
i forbindelse med fra- og indflyt-
ning i et stort antal lejligheder 

og værelser, som vi også service-
rer for udlejere, siger Jens. Her 
er det ofte nødvendigt at vi begge 
er ude og foretage syn, hvor vi 
sammen med den der udflytter, 
gennemgår det lejede

Flytterapport
Vi ser sammen med den fraflyt-
tende part på, hvad der eventuelt 
skal udbedres. Det er en opgave, 
som foregår i stor forståelse og er 
med til, at vi ikke, når en ny lejer 
flytter ind, får henvendelser om 
fejl og mangler.

Jens Falkesgaard peger på, at 
det er en vigtig del af det total-
koncept, som er kernen hos Total 
Ejendoms Service.

Vi tilbyder alt indenfor tradi-
tionel ejendomsservice, værende, 
vicevært- og varmemesterfunk-
tion, gartnerservice, vinterbe-
kæmpelse og rengøring, siger 
Jens Falkesgaard

TES – Total Ejendoms Service – Teknikvej 15 – 5260 Odense S – Tlf.: 6615 4733 – tes@tes.dk – www.tes.dk

 21



DET RIGTIGE STED TIL DIN VIRKSOMHED 

Beliggende centralt i Danmark. Kort afstand  
til Odense. Tæt på E20 motorvejen. 

Er det kriterierne for, hvor din virksomhed skal ligge?  
Så er Assens Kommune et ideelt sted at placere din  
virksomhed - og netop nu har vi ledige erhvervsgrunde  
til salg. 

I Assens Kommune er der ledige erhvervsarealer i  
Vissenbjerg, Aarup, Assens, Haarby og Glamsbjerg. 

Du finder mere information om erhvervsarealerne her: 
www.assens.dk/erhvervsgrunde 

Ledige erhvervsgrunde  

netop nu!

TID TIL 

E20

TID TIL 

ODENSE

VISSENBJERG 2 MIN
15 MIN

AARUP
5 MIN

20 MIN

ASSENS
25 MIN

35 MIN

HAARBY 25 MIN
25 MIN

GLAMSBJERG 20 MIN
25 MIN

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Auto-Blik - v/René Larsen - Grønlandsgade 16 - 5000 Odense C
Tlf.: 66 12 76 40 - auto-blik@mail.dk - www.auto-blik.dk

Vi løser alle former for opgaver 
til konkurrencedygtige priser og med 

vægten lagt på den høje kvalitet.

 66 12 76 40

Forsikringsskader

Autoreparationer

Rustreparation

 Autoglas
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Flere modeller hjemme 

til hurtig levering – 

kontakt Mike i Odense 

på mobil 2999 0381 

eller Anders i Faaborg 

på mobil 2364 6216 for 
et godt tilbud …

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 – 5220 Odense SØ

Tel: 6612 1314 – www.opel.vhj.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 11.00 - 17.00

FAABORG BIL-CENTER
Telemarken 2 – 5600 Faaborg

Tel: 6261 9060 – www.opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 13.00 - 16.00
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Tlf. 66 16 48 05

Finn’s Autoservice

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

06 UgeAvisen nordfyn Tirsdag 31. ok Tober 2017

Redaktionen

Bogense: Lokalredaktør på 
Nordfyn gennem knap tre år 
Flemming Mønster er rejst vi-
dere til et job som journalist 
på Avisen Danmark, mens 
Magnus Ørum Harkjær har 
overtaget jobbet som lokalre-
daktør på Nordfyn.

Torsdag den 2. november 
fra klokken 15.30 til 17 er der 
mulighed for at sige farvel til 

Flemming Mønster og goddag 
til Magnus Ørum Harkjær, når 
redaktørskiftet markeres ved 
en reception på redaktionen 
i Bogense.

Flemming Mønster afløste 
tilbage i 2014 Heidi Juel Skov-
rider som lokalredaktør på 
Nordfyn, men siden 1. sep-
tember har han været ansat 
som journalist på Jysk Fyn-
ske Mediers fælles avis "Dan-

mark", hvor han kører ud fra 
Aarhus. Magnus Ørum Hark-
jær har i denne forbindelse 
overtaget jobbet som lokalre-
daktør. Han kom til Nordfyn-
redaktionen i 2011, da han var 
praktikant hos Fyens Stiftsti-
dende, og i 2013 blev han fast-
ansat som journalist på den 
nordfynske redaktion.

Flemming Mønster har 
en lang karriere bag sig som 

blandt andet sportsjournalist 
hos Det Fri Aktuelt, redakti-
onschef på Århus Stiftstiden-
de, nyhedsredaktør på TV2 
Østjylland samt redaktions-
chef på Ekstra Bladet i Aarhus. 

Alle er velkomne til at kom-
me forbi redaktion og sige far-
vel og goddag. Tilmelding er 
ikke nødvendig. Avisen byder 
i dagens anledning på lidt at 
drikke og spise. 

Reception i anledning af redaktørskifte
sig farvel og goddag til tidligere lokalredaktør Flemming 
Mønster og den nye redaktør Magnus Ørum Harkjær.

Magnus Ørum Harkjær har overtaget jobbet som lokalredaktør 
på Nordfyn fra Flemming Mønster. Det markeres torsdag den 2. 
november med en reception. Foto: Louise Enstrøm
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Ny undersøgelse viser, at mange bilister føler sig utrygge i trafikken, når de

kører i mørke. Optiker Anders Fialla fra NYT SYN Otterup fortæller, at problemet

imidlertid kan afhjælpes ved hjælp af en brille med ZEISS DriveSafe glas, som er

et brilleglas designet til at give trafikanter bedre syn i mørke, samtidig med at

brillen giver dig et skarpt syn i hverdagen.

udsyn, orienteringsevne og overblik”, fortæller Anders

Fialla. DriveSafe brilleglassene kan blandt andet redu-

cere ubehaget ved blændinger fra modkørende, når du

kører i mørke. Anders Fialla tilføjer:

“DriveSafe glassene kan også
reducere ubehaget ved det
skarpe lys fra modkørende

biler, som har Xenon-
og LED-lygter”

DER ER SIKKERHED I AT SE GODT UD

”Med DriveSafe brilleglas kan du bruge dine briller

hele dagen, samtidig med at brillerne giver et

bedre syn i trafikken - især i mørke. Du kan få

DriveSafe glas i mange smarte og moderigtige

designerstel, så du behøver ikke skrue ned for

hverken coolness eller modefaktor, når du vælger

DriveSafe”, fortæller Anders Fialla. DriveSafe fås

desuden med både enkeltstyrke, glidende overgang

og sågar helt uden styrke.

Du finder NYT SYN Otterups hjemmeside på

nytsyn.dk/otterup, her kan du blandt andet selv

booke en 360˚ Synsanalyse. Følg desuden NYT SYN

Otterup på Facebook.

MANGE BILISTER FØLER SIG USIKRE I TRAFIKKEN I MØRKE

Ifølge data fra Wilke Markedsanalyse A/S oplever

50% af alle bilister og motorcyklister gener i forbin-

delse med blændinger fra modkørende trafik, og 43%

af alle der kører i mørke, tusmørke eller regn svarer, at

det er væsentligt vanskeligere at orientere sig i for-

hold til f.eks. cyklister og skiltning.

SE BEDRE NÅR DU KØRER I MØRKE

DriveSafe er udviklet af ZEISS og processen omkring

produktion og udvikling er foregået i tæt samarbejde

med den tyske bilindustri, som repræsenterer eliten

inden for den tilgængelige know-how og ekspertise på

området.

“DriveSafe er relevante for alle, der kan genkende si-

tuationer i trafikken, hvor dårlige vejrforhold forringer

DriveSafe fra ZEISS - Brilleglasset der kan reducere

ubehag ved blændinger i trafikken

Anders Fialla - Jernbanegade 41 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 28 28

Toftevej 23, 5220 Odense SØ – Tlf.: 65 91 00 80

Toftevej slagteren

Hos toftevej slagteren har vi 
alt hvad hjertet begære...

  hjemmelavet pålæg (efter Farfars  
opskrift) og færdigretter

 Smørrebrød og frokostboller

 Ko & gris

 Ost

 Eget røgeri

Og meget mere...
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Hos Energi Fyn får du
■ Levering til tiden

■ Symmetriske hastigheder fra 10/10 Mbit/s op til 10/10 
Gbit/s

■ 24 timers overvågning året rundt

■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)

■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 
yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

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

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

Kvalitetsprodukter 
til konkurrencedygtige priser
Energi Fyn leverer professionelle datakommunikations-
løsninger til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet 
internetløsninger, kapacitet og sort fiber. 

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

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

Ring på telefon 63 17 25 69 for mere information

FIBERNET TIL FYNSK ERHVERVSLIV 

Skal vi også levere fibernet  
til din virksomhed?

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

Fire generationer med sten i 100 år
Naturstensgruppen A/S 
i Odense er et familie-
ejet selskab med rødder 
tilbage til 1917, hvor fir-
maet Fyens Stenhuggeri 
blev stiftet.

Det er ikke så ofte, at håndværks-
virksomheder bliver 100 år og 
fortsat er i familieeje. Men sådan 
en virksomhed er Thomas Bryde 
Johansson ejer af i dag. Han er 
fjerde generation i det der for 100 
år siden startede som Fyns Sten-
huggeri.

Det var min oldefar, der i 1917 i 
Assens stiftede virksomheden, 
og da håndværket fik tilført ma-
skinkraft og flyttede til Dalum-
vej i Odense, blev navnet ændret 
til Fyns Mekaniske Stenhuggeri. 
Tilføjelsen har vi slettet, og vi hed-
der igen Fyns Stenhuggeri A/S.

Import af natursten
Udviklingen fra håndværks-
virksomhed med overvejende 
produktion og salg af gravsten 
til en mere moderne og alsidig 
virksomhed tog for alvor fart i 
1977. Da åbnede familien en ny 
afdeling på Peder Skrams Vej i 
Odense. Hvor vi stadig er.

Vi var begyndt at importere 
fliser og sten til bordplader og 
vinduesbundstykker, fortæller 
Thomas Johansson. Fra at være 
en nichevirksomhed til stenhug-
geriet blev aktiviteten så omfat-
tende, at vi i 2008 gav aktivite-
ten det mere retvisende navn 
Naturstensgruppen A/S. 

Vi har fortsat Fyns Stenhuggeri 
A/S, som er det største stenhug-
geri på Fyn, hvor vi selv importe-
rer råmaterialerne til gravsten.
Naturstensgruppen er speciali-
ster i rådgivning, import, salg og 

produktion af alle typer natur-
sten, og vi lagerfører Danmarks 
vel nok mest komplette sorti-
ment af natursten til ethvert 
formål.

Naturstensgruppen A/S er i dag 
en af landets førende leverandø-
rer af natursten med konsulen-
ter, der betjener kunder i hele 
landet. Vores produktionsanlæg 
er et af landets mest komplette 
og moderne, hvor vi hovedsage-
ligt producerer køkkenplader, 
fliser til vægge og gulve og faca-
debeklædninger.

Vi samarbejder med arkitek-
ter og rådgivere, og kunderne 
er bygherrer og boligselskaber 
i hele landet. Vi har i dag også 
kunder i Sverige og Norge.

Naturstensgruppen A/S – Peder Skramsvej 8-16 – 5220 Odense SØ – Tlf.: 6615 7615 
 Mail: tbj@naturstensgruppen.dk -  www.naturstensgruppen.dk
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HÅNDVÆRKTØJ

Vi vil gerne forkæle vores kunder med kvalitet, siger chefen 
for Bygma i Otterup Flemming Rosendal. Vi er glade for både 
den professionelle håndværker og den ambitiøse amatør. Vore 
kunder fortjener det bedste. På Bygmas hylder har man skif-
tet 1.300 varenumre ud med et tilsvarende antal, der ligger 
mindst et par kvalitetstrin over det udskiftede. Hylderne bug-
ner nu med håndværktøj og kvalitetstilbehør.

Råd og vejledning
Kunderne i Bygma vil også blive præsenteret for gode kvali-
tetstilbud i døre, vinduer, trægulve og fliser. 

Det skulle gerne friste til, at man bruger vinteren til at over-
veje udskiftning til tætte og energisparende døre og vinduer 
eller nye gulve, siger Flemming Rosendal. Vores professionelle 
fagfolk giver sig gerne god tid at råde og vejlede og komme 
med gode tilbud, hvad enten man er en håndværker eller en 
gør-det-selv-person.

Bygma Otterup – Hjorslevvej 2 – 5450 Otterup
Tlf.: 6482 2233 – otterup@bygma.dk

Bygma i Otterup viser vejen, hvad enten det 
drejer sig om professionelt håndværktøj eller 
medrivende tophåndbold.

Henrik Boelskifte vil gerne rådgive om gode kvalitetstil-
bud i døre, vinduer, trægulve og fliser. 

Flemming Rosendal er stolt af Bygmas sponsorat af 
dansk håndbold.

Erling Sørensen ved alt om håndværktøj. Få en snak 
med ham!
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Annonce-telefon 
6262 1330

El Scooter
Medena sælges
Rød og sort, 3-hjulet,

gode dæk og batterier,

trådkurv og spejl.

Rigtig pæn og velholdt.

Pris 4.600 kr.

Tlf. 40 42 52 14

www.ringebio.dk · 6262 1218

RINGE BIO

KOMMER SNART I RINGE BIO
Nye Tider
Gensynet
Victoria & Abdul (BioDK)
Prisvindende kortfilm (OFF17)
Flugten til Nice
Nabospionen
Lys i Mørket

Paris må vente
31/10 kl. 19:30 70,-

VOLD - I kærlighedens navn
DOXBIO 1/11 kl. 19:00 50,-

SE MERE PÅ DOXBIO.DK
PREMIERE 1.NOVEMBER

© AMERICAN ZOETROPE, 2016

Paris må vente
2/11-5/11 kl. 19:30 70,-

Snemanden
Bog&Bio 5/11 kl. 14:00 70,-
6/11-8/11 kl. 19:30 70,-

Kingsman: The Golden Circle
10/11-13/11
+ 15/11 kl. 19:30 75,-

Den Lille Vampyr
11/11-12/11 kl. 15:00 65,-

Østergade 15 B . 5750 Ringe . Tlf. 30 22 63 74 . magdalena@hochlaw.dk
www.hochlaw.dk

Magdalena Hoch

ADVOKATFIRMAET

KAMPAGNE PRIS:
Testamente 2.700.- kr.
Bolighandel 5.000.- kr.

��em flere kvinder ind
En�ed��i��en er med i KVINDEKARAVANEN d. 4. n�v.

Enhedslisten har 4 kvinder på kandidatlisten.
Enhedslisten er dit feministiske valg.

Kr�d� ved En�ed��i��en d. 21. n�v.
faaborg-midtfyn.enhedslisten.dk

Facebook: Enhedslisten - Faaborg-Midtfyn
FAAboRg-MIDtFyN

1866

Sangaften i Nazarethkirken
Der skrives mange nye salmer i disse år. Mads Djernes, der
har siddet i redaktionsgruppen af 100 salmer og desuden er
både er præst og organist, vil denne aften lede os igennem

et bredt udvalg af salmesamlingen.
Tid: Onsdag d. 1. november kl. 19.30

Sted: Nazarethkirken i Ryslinge
Arr: Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed

Fri entré. Alle er velkomne.

GENERAL-
FORSAMLING
Faaborg-Midtfyn-
Noboribetsu
Venskabsforening

Der indkaldes til generalforsamling og foredrag

onsdag den 15. november 2017 kl. 19.00
på Ringe Friskole, Holmehøjvej

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der kaffe og orientering
af Jesper Elbæk Jensen om hans ophold som trainee

i Noboribetsu i 2017.

Ringe Kirke
www.ringekirke.dk

Klip u
d og g

em

DET SKER I NOVEMBER
Torsdag d. 2. Spil Dansk Dag:

Kl. 9.30 De små synger – for dagplejebørn
v. Birgitte Grinderslev Christensen

17.00 Kirkerne synger – efterårskoncert med Ringe kirkes Juniorkor
19.00 De Grå synger i Sognegården v. Marianne Rasmussen

Lørdag d. 4. kl. 16.00, Faurés Requiem
med herregruppen fra Syngedrengene og Ringe kirkes pigekor

Bo Horsevad, baryton
Lise Bech Bendix, sopran

Agatha Stanczyk Christensen og Benjamin Christensen, bratsch.
Maria Rosenkilde Quist og Mette Spang-Hanssen, cello.

Finn Pedersen, orgel.
Dirigent, Ole Faurschou

Liturg: Karen Blauenfeldt Dam

Søndag d. 5. kl. 16.00, Allehelgensstemning
Musikandagt med navnoplæsning på årets døde
Lucca Melander, cello, Aya Melander, violin

Thyra Rasmussen, orgel

Tirsdag d. 7. kl. 10.00, Babysalmesang
Julespeciel, sæsonstart
Foregår alle tirsdage i november

Tilmelding til Birgitte, tlf.: 20 89 66 40

Torsdag d. 9. kl. 17.00, Gud og Spaghetti
Emne: Tro, håb og kærlighed

Aht. maden gerne tilmelding til Mette Schneefeldt på 2145 2180

Søndag d. 12. kl. 10.00, højmesse
Efterfølgende pilgrimsvandring fra kirken.
Læs mere på opslag i våbenhus og sognegård

Mandag d. 13. kl. 14.00, Sangeftermiddag
i Sognegården

Ved Svend Aage Koch-Christensen

Torsdag d. 16. kl. 19.30, Musicalsange i kirken
v. Lise Nees

Lise Nees synger og fortæller om sangene og
hvorfor de har relation til kirken og vores tro.

Akkompagnatør Lars Jørgensen, organist ved Vallensbæk Kirker

Søndag d. 26. kl. 10.00, højmesse
Afslutning for minikonfirmander

Søndag d. 26. kl. 11.00 – 14.00, Indsamling
til Kirkens Korshær

Indsamlere kan henvende sig i KKs Genbrug, Jernbanegade 18,
tlf. 6262 1070, eller på mail til landsindsamling@kirkenskorshaer.dk.

Indsamlingsmateriale udleveres i Sognegården

Onsdag d. 29. kl. 10.00, Onsdagscafe i
Sognegården aflyst

Onsdag d. 29. kl. 19.00, Menighedsrådsmøde i
Sognegården

Torsdag d. 30. kl.20.30, Aftensang i sideskibet
Maja Husted Sørensen og Eva Holst Pallesen, guitar og sang

Thyra Rasmussen, klaver

Altid fri entré med mindre andet er anført!

JULEFROKOST BESTIL PÅ KOKKENOGJOMFRUEN.DK

Liberalt Erhverv

DØDSBOER 
KØBES
ALT I TEAK OG 

PALISANDER MØBLER
DANSK KERAMIK: 

Arne Bang, Saxbo, Palshus, 
Axel Salto, Kgl., B&G.

Møbler fra 50, 60 og 70’erne.
Alt i WEGNER og dansk møbel design.

Kontant afregning
Træffes hele døgnet   

Tlf. 40 26 41 39

GELSKOV GODS
KØBER IGEN
KONTANT

Teak og palisander
møbler.

Hele dødsboer,
flytterester.

Kontakt
venligst Heine

Tlf. 20 46 88 43

Køb og Salg

LUXUS julebuffet

Vælg 4 slags

94,-
Herefter 10,- pr. del

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med capers

Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron
Røget laks med æggestand og purløg

½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Tartelet med høns i asparges

Mørbradbøf i champignon á la creme
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Hjemmelavede frikadeller
Medister med rødkål

Castello smøreost og brie
Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, franskbrød, kiks og smør kr. 15,-

Hele menuen

139,-
Eks. brød og smør

Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Levering over hele Fyn max kr. 150,-
Se også de mange tilbud på vores hjemmeside

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Øvrige

Ta’ i byen

Bliv klippet i eget hjem
Få besøg af erfaren frisør når
det passer dig

Din Mobile Frisør
Fru Larsen`s klip
Bestil tid
Tlf. 22919356
Se priser m.m. på
www.frularsensklip.dk Dorthe Larsen

MØBLER
Reparation & samling

tilbydes
Kontakt Lars / 2040 8860

KØBES
Antik, Retro, Teak,

Palisander.
Dødsboer m.m

L. P. ANTIK
Tlf: 20111162

HUSK
Spillegilde
i Gislev Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00.
Kørsel kan bestilles
hos Palles Taxa
tlf. 62 62 28 15.

Veteranforeningen

Foreninger og møder

www.karlmolin.com

STÅLPLADER
TIL TAG OG VÆG
SALG TIL PRIVAT OG ERHVERV

Alle priser er ex. moms

Altid over 100.000 m2 på lager
1. sort. fra kr. 39,80 pr. m2

2. sort. fra kr. 26,80 pr. m2

Bl. farver fra kr. 20,00 pr. m2

Ring og
hør nærmere 74 64 42 00

TandTekniker
Heidi Svop, adr. hos

Algade 57, 5750 Ringe,
tlf. 62 62 10 69

Konsultation efter aftale.
www.midtfyns-tandklinik.dk

Sundhed og velvære
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17.00 Kirkerne synger – efterårskoncert med Ringe kirkes Juniorkor
19.00 De Grå synger i Sognegården v. Marianne Rasmussen
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Liturg: Karen Blauenfeldt Dam

Søndag d. 5. kl. 16.00, Allehelgensstemning
Musikandagt med navnoplæsning på årets døde
Lucca Melander, cello, Aya Melander, violin

Thyra Rasmussen, orgel

Tirsdag d. 7. kl. 10.00, Babysalmesang
Julespeciel, sæsonstart
Foregår alle tirsdage i november

Tilmelding til Birgitte, tlf.: 20 89 66 40

Torsdag d. 9. kl. 17.00, Gud og Spaghetti
Emne: Tro, håb og kærlighed

Aht. maden gerne tilmelding til Mette Schneefeldt på 2145 2180

Søndag d. 12. kl. 10.00, højmesse
Efterfølgende pilgrimsvandring fra kirken.
Læs mere på opslag i våbenhus og sognegård

Mandag d. 13. kl. 14.00, Sangeftermiddag
i Sognegården

Ved Svend Aage Koch-Christensen

Torsdag d. 16. kl. 19.30, Musicalsange i kirken
v. Lise Nees

Lise Nees synger og fortæller om sangene og
hvorfor de har relation til kirken og vores tro.

Akkompagnatør Lars Jørgensen, organist ved Vallensbæk Kirker

Søndag d. 26. kl. 10.00, højmesse
Afslutning for minikonfirmander

Søndag d. 26. kl. 11.00 – 14.00, Indsamling
til Kirkens Korshær

Indsamlere kan henvende sig i KKs Genbrug, Jernbanegade 18,
tlf. 6262 1070, eller på mail til landsindsamling@kirkenskorshaer.dk.

Indsamlingsmateriale udleveres i Sognegården

Onsdag d. 29. kl. 10.00, Onsdagscafe i
Sognegården aflyst

Onsdag d. 29. kl. 19.00, Menighedsrådsmøde i
Sognegården

Torsdag d. 30. kl.20.30, Aftensang i sideskibet
Maja Husted Sørensen og Eva Holst Pallesen, guitar og sang

Thyra Rasmussen, klaver

Altid fri entré med mindre andet er anført!

JULEFROKOST BESTIL PÅ KOKKENOGJOMFRUEN.DK

Liberalt Erhverv

DØDSBOER 
KØBES
ALT I TEAK OG 

PALISANDER MØBLER
DANSK KERAMIK: 

Arne Bang, Saxbo, Palshus, 
Axel Salto, Kgl., B&G.

Møbler fra 50, 60 og 70’erne.
Alt i WEGNER og dansk møbel design.

Kontant afregning
Træffes hele døgnet   

Tlf. 40 26 41 39

GELSKOV GODS
KØBER IGEN
KONTANT

Teak og palisander
møbler.

Hele dødsboer,
flytterester.

Kontakt
venligst Heine

Tlf. 20 46 88 43

Køb og Salg

LUXUS julebuffet

Vælg 4 slags

94,-
Herefter 10,- pr. del

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med capers

Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron
Røget laks med æggestand og purløg

½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Tartelet med høns i asparges

Mørbradbøf i champignon á la creme
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Hjemmelavede frikadeller
Medister med rødkål

Castello smøreost og brie
Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, franskbrød, kiks og smør kr. 15,-

Hele menuen

139,-
Eks. brød og smør

Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Levering over hele Fyn max kr. 150,-
Se også de mange tilbud på vores hjemmeside

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Øvrige

Ta’ i byen

Bliv klippet i eget hjem
Få besøg af erfaren frisør når
det passer dig

Din Mobile Frisør
Fru Larsen`s klip
Bestil tid
Tlf. 22919356
Se priser m.m. på
www.frularsensklip.dk Dorthe Larsen

MØBLER
Reparation & samling

tilbydes
Kontakt Lars / 2040 8860

KØBES
Antik, Retro, Teak,

Palisander.
Dødsboer m.m

L. P. ANTIK
Tlf: 20111162

HUSK
Spillegilde
i Gislev Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00.
Kørsel kan bestilles
hos Palles Taxa
tlf. 62 62 28 15.

Veteranforeningen

Foreninger og møder

www.karlmolin.com

STÅLPLADER
TIL TAG OG VÆG
SALG TIL PRIVAT OG ERHVERV

Alle priser er ex. moms

Altid over 100.000 m2 på lager
1. sort. fra kr. 39,80 pr. m2

2. sort. fra kr. 26,80 pr. m2

Bl. farver fra kr. 20,00 pr. m2

Ring og
hør nærmere 74 64 42 00

TandTekniker
Heidi Svop, adr. hos

Algade 57, 5750 Ringe,
tlf. 62 62 10 69

Konsultation efter aftale.
www.midtfyns-tandklinik.dk

Sundhed og velvære
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Annonce-telefon 
6262 1330

El Scooter
Medena sælges
Rød og sort, 3-hjulet,

gode dæk og batterier,

trådkurv og spejl.

Rigtig pæn og velholdt.

Pris 4.600 kr.

Tlf. 40 42 52 14

www.ringebio.dk · 6262 1218

RINGE BIO

KOMMER SNART I RINGE BIO
Nye Tider
Gensynet
Victoria & Abdul (BioDK)
Prisvindende kortfilm (OFF17)
Flugten til Nice
Nabospionen
Lys i Mørket

Paris må vente
31/10 kl. 19:30 70,-

VOLD - I kærlighedens navn
DOXBIO 1/11 kl. 19:00 50,-

SE MERE PÅ DOXBIO.DK
PREMIERE 1.NOVEMBER

© AMERICAN ZOETROPE, 2016

Paris må vente
2/11-5/11 kl. 19:30 70,-

Snemanden
Bog&Bio 5/11 kl. 14:00 70,-
6/11-8/11 kl. 19:30 70,-

Kingsman: The Golden Circle
10/11-13/11
+ 15/11 kl. 19:30 75,-

Den Lille Vampyr
11/11-12/11 kl. 15:00 65,-

Østergade 15 B . 5750 Ringe . Tlf. 30 22 63 74 . magdalena@hochlaw.dk
www.hochlaw.dk

Magdalena Hoch

ADVOKATFIRMAET

KAMPAGNE PRIS:
Testamente 2.700.- kr.
Bolighandel 5.000.- kr.

��em flere kvinder ind
En�ed��i��en er med i KVINDEKARAVANEN d. 4. n�v.

Enhedslisten har 4 kvinder på kandidatlisten.
Enhedslisten er dit feministiske valg.

Kr�d� ved En�ed��i��en d. 21. n�v.
faaborg-midtfyn.enhedslisten.dk

Facebook: Enhedslisten - Faaborg-Midtfyn
FAAboRg-MIDtFyN

1866

Sangaften i Nazarethkirken
Der skrives mange nye salmer i disse år. Mads Djernes, der
har siddet i redaktionsgruppen af 100 salmer og desuden er
både er præst og organist, vil denne aften lede os igennem

et bredt udvalg af salmesamlingen.
Tid: Onsdag d. 1. november kl. 19.30

Sted: Nazarethkirken i Ryslinge
Arr: Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed

Fri entré. Alle er velkomne.

GENERAL-
FORSAMLING
Faaborg-Midtfyn-
Noboribetsu
Venskabsforening

Der indkaldes til generalforsamling og foredrag

onsdag den 15. november 2017 kl. 19.00
på Ringe Friskole, Holmehøjvej

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der kaffe og orientering
af Jesper Elbæk Jensen om hans ophold som trainee

i Noboribetsu i 2017.

Ringe Kirke
www.ringekirke.dk

Klip u
d og g

em

DET SKER I NOVEMBER
Torsdag d. 2. Spil Dansk Dag:

Kl. 9.30 De små synger – for dagplejebørn
v. Birgitte Grinderslev Christensen

17.00 Kirkerne synger – efterårskoncert med Ringe kirkes Juniorkor
19.00 De Grå synger i Sognegården v. Marianne Rasmussen
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Maria Rosenkilde Quist og Mette Spang-Hanssen, cello.

Finn Pedersen, orgel.
Dirigent, Ole Faurschou

Liturg: Karen Blauenfeldt Dam
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Musikandagt med navnoplæsning på årets døde
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Thyra Rasmussen, orgel
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Tilmelding til Birgitte, tlf.: 20 89 66 40
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Onsdag d. 29. kl. 19.00, Menighedsrådsmøde i
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      Jens                        Bo                                Henrik             Arne 

Scan koden og bliv inspireret på vores hjemmeside. 

Wicanders korkgulve og Timbermann trægulve. 

 I vort store sortiment fra Timbermann trægulve og Wican-
ders korkgulve finder du moderne gulve i høj kvalitet til både 
privat og erhverv. 

Når der skal vælges trægulv til bolig eller erhverv, er det vig-
tigt at træffe det valg der holder i længden. Her spiller styrke, 
udseende, overfladebehandling, kvalitet og træets egenskaber 
en stor rolle.  

Den kork der anvendes i alle korkvinylgulve kommer fra bar-
ken af de op til 200 år gamle korkege, der vokser i den portu-
giske korkskov Montado.  
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Gartneriet Grønthuset 
leverer over 40 millioner 
agurker årligt

Gennem 44 år har det fynske 
gartneri produceret agurker til 
de danske forbrugere. Står man 
i f. eks. Netto, Mini, Letkøb eller 
Spar og køber en dansk agurk, 
så kan den meget vel komme fra 
Grønthuset i Marslev, der dyrker 
agurker fra februar til december.
Det er et familiefirma i dag dre-
vet af anden generation ved Dan 
Voldskov, der kom med i 1993.

Min far startede gartneriet og i 
1973 gik han over til kun at pro-
ducere agurker. Jeg havde ellers 
ikke forstillet mig, at jeg skulle 
være gartner – men det blev jeg, 
og har nu i 24 år stået for at dyr-
ke gode danske kvalitets agur-
ker. Det bliver til godt og vel 40 
millioner om året, og vi leverer 
til både Dansk Supermarked og 
Supergros. 

Højsæsonen for agurker er fra 
april til september, og i den pe-
riode holder gartneriet 15 med-
arbejdere beskæftiget.

GODE FYNSKE 
AGURKER TIL 
FORBRUGERNE

Gartneriet Grønthuset
Holevvej 7, 5290 Marslev
Tlf. 21 47 04 21
dan@bredskov.com



Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
16

15

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
16

15

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail
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¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg
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Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...
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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
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Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015
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Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk
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nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
16

15

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Smedevænget 2 . 5560 Aarup – Thulevej 19 . 5210 Odense NV

379,-
(periodesyn)

1 STK. KUN 

995,-

BANNER
PVC ELLER MESH 
F.eks. 4 x 2 mtr. m/ kantbånd og øjer

VISITKORT 
I EN FART! 
Vi printer 100 stk.

for 350,- kr.

GLÆD DINE KUNDER ...
MED LOGOSLIK!

FÅ ET GODT 
TILBUD!

HOLD MØDER MED 
DIN EGEN LOGO 

DÆKKESERVIET!

500 STK. 1.000,-
1000 STK. 1.250 ,-

REKLAMEFLAG 
TIL 8 METER FLAGSTANG, 
225 X 170 CM

IVÆRKSÆTTER TILBUD
3990,-

3 UDKAST PÅ ET LOGO
500 STK. VISITKORT
1000 STK.  A5 FOLDER MED DIT EGET DESIGN

3 STK. KUN 

1458,-
Alle priser er excl. Moms, levering og miljøbidrag kr. 55,-

NYT LIV TIL DIN VIRKSOMHEDS PROFIL
TRYKSAGER  •  BANNER  •  BEACHFLAG  •  ROLL-UP  •  PROFILTØJ  •  REKLAMETING  •  SKILTE

KONTAKT
salg@tryksen.dk · Tlf. 2245 8988
Tlf. 6472 3588 · www.tryksen.dk
Lindevænget 1 · 5620 Glamsbjerg 
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Sikker transport i 
skræddersyet emballage

· Individuelle løsninger

· Hurtig levering

· Fleksibilitet og erfaring

· Varmebehandlet træ fra  
 bæredygtige skove

 Kontakt os på tlf. 3135 4300

Varmebehandlet træemballage i høj kvalitet

Koppenbjerg Emballage A/S
Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300 
salg@koppenbjerg.dk
www.koppenbjerg.dk

GIV TINGENE NYT 
LIV MED FARVER

kan se nøjagtig hvad det koster, 
inden arbejdet er påbegyndt.

Hos KOLOMORE ved de, at 
kunderne forventer den bedste 
kvalitet. Det lever firmaet op til 
med de bedste råvarer, de nyeste 
maskiner, og godt håndværk - 
samtidig med, at de prismæssigt 
er konkurrencedygtige.

KOLOMORE har erfarin-
gen med sprøjtelakering 
til private og erhverv

Selvom KOLOMORE først star-
tede op i maj 2017, - så er det et 
firma med stor erfaring og eks-
pertise, når det gælder sprøjte-
lakering. KOLOMORE sprøjte-
maler døre, køkkenlåger, borde, 
stole og designer møbler, så de 
er i samme kvalitet, som hvis 
de lige var blevet produceret på 
fabrikken. De udfører også in-
dustrilakering for virksomheder 
– med f.eks. lakering af maskin-
dele, møbler, vinduer og beklæd-
ningstræ, og arbejder blandt an-
det for tømrer og malermestre.

Bag firmaet står Bo Hjorth Jen-
sen, der har 25 års erfaring med 
industrilakering.

Jeg havde gået med ideen om at 
blive iværksætter i nogle år, - og 
så bød chancen sig. Jeg blev til-
budt en malerafdeling til en for-
nuftig pris, - og så var det nu.

Det som adskiller vores firma 
fra konkurrenterne, er vores til-
gang til kunderne. Det skal være 
enkelt og nemt for kunderne at 
bestille maling af eksempelvis 
deres møbler. På vores webshop 
kan kunderne se og vælge farver, 
og samtidig få prisen for hvad det 
er de ønsker at få lavet. Så der er 
ingen overraskelser, kunderne 

KOLOMORE | Alsvej 2B, 5500 Middelfart | Tlf.: 93 96 18 28 | bhj@kolomore.com | www.kolomore.com
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Lørdag den 3. september 2016 Julefrokostguide 25

»Jeg tror, at tendensen er
stigende i forhold til aktivite-
ter til julefrokosten, som kan
påvirke relationerne i virk-
somheden. Medarbejderne
skal ikke bare sidde og blive
underholdt. Der skal skabes
nye relationer og oplevelser
sammen,« siger Rikke Ve-
stenbæk, 

Hun tror endvidere, at ju-
lefrokosten om 5-6 år vil bæ-
re endnu tyderligere præg af,
at virksomhederne vil skabe
nye relationer internt i virk-
somheden, men at de samti-
dig også vil være i stand til at
give de ansatte en oplevelse,

som de husker og tager med
hjem.

Svenske juleborde
Spørgsmålet er, hvad de to ty-
per virksomheder så kan lære
af hinanden. Det har Morten
Grunk et bud på.

»Generelt kan de internati-
onale virksomheder lære, at
det lidt mere uformelle er
okay, når man skal feste.
Danske virksomheder og
dansk virksomhedskultur
kan til gengæld lære, at man
godt kan gå hjem fra festen,
når den er færdig, og at man
ikke for enhver pris behøver
at fortsætte videre i byen,
som mange gør,« konstaterer
han.

Morten Grunk nævner vo-
re svenske naboer som et for-
billede i den sammenhæng.

»Svenskerne har deres så-

kaldte juleborde, som i bl.a.
Stockholm kører fra medio
november helt frem til jul på
alle ugens dage. Her spiser
man og hygger sig til klokken
23, og så går man hjem,« si-
ger direktøren og tilføjer:

»Hvis vi danskere først er
ude, så fortsætter vi ofte til
sent. Så er næste arbejdsdag
måske ikke helt så effektiv. I
Danmark findes der således
ikke et lignende udbredt
koncept som det svenske,
hvor man godt kan holde en
julefrokost på hverdage. Så
på trods af den lille afstand
over Øresund, må jeg sige, at
på det her område er vores
svenske naboer langt mere
disciplinerede,« siger han.

Frokost på engelsk
I løbet af de syv år, hvor
Grunk Event har arrangeret

julefrokoster for firmaer, er
verden blevet mere global,
påpeger Morten Grunk.

»Det vil sige, at vi også fra
danske virksomheder nu får
flere forespørgsler på en-
gelsk,« forklarer Morten
Grunk.

»Vi får stigende krav om, at
menuen skal være knap så
dansk og ’julet’ – der skal me-
re kalv på, da mange – også
danske virksomheder – har et
stigende antal muslimer an-
sat, som man ønsker at tage
hensyn til. Det betyder også,
at vi flere og flere steder skal
skilte maden på både engelsk
og dansk. Og hvad angår un-
derholdningen, er der ligele-
des øgede krav til, at den skal
foregå på engelsk, når der er
mange udlændinge blandt
de ansatte,« siger han.

Til gengæld synes mange in-
ternationale medarbejdere,
at dansk julemad som f.eks.
risalamande er sjovt. 
Arkivfoto: Carsten Ingemann

FAKTA

Om internationale 
virksomheder i Danmark

De lidt mere end 4.000 uden-
landsk ejede firmaer i Danmark
udgjorde 1 procent af det sam-
lede antal firmaer og beskæfti-
gede 263.000 fuldtidsansatte i
2013.

Omsætningen for de uden-
landsk ejede firmaer var på 828
mia. kr., svarende til 23 procent
af den samlede omsætning i den
private sektor.

Firmaer med udenlandske ejere
er ofte betydeligt større end fir-
maer med danske ejere. Der var i
gennemsnit 66 ansatte pr.
udenlandsk ejet firma, mens
danskejede firmaer havde fire
ansatte hver i gennemsnit.

Kilde: Danmarks Statistik

Rikke Vestenbæk. Foto: PR Morten Grunk Foto: PR

Hotel Vissenbjerg Storkro · Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. +45 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk · 

www.vissenbjergstorkro.dk

Fredag den 2. december 
Lørdag den 3. december
Kl. 18.30

John Mogensen
Show Band
Man kommer nok ikke meget 
tættere på den ægte vare end 
John Mogensen Show Band. De 
kan genoplive den autentiske, 
rå men kærlige magi omkring 
John Mogensen. Jesper Søgaard 
fortolker en række af de kendte 
og elskede sange.

Fredag den 9. december 
Lørdag den 10. december 
Kl. 18.30

Lune Carlsen
Jan Carlsen er en mand der 
altid har, og altid vil beundre 
den folkekære Kim Larsen. Ikke 
nødvendigvis for alt hvad han gør 
- men for det han er! Hans tekster 
og melodier har altid ligget tæt 
på Jans hjerte. Man kan, hvis 
man kender ham, umuligt have 
undgået at høre hans utallige 
imitationer af Kim Larsen.

Årets første julefrokost 
på Vissenbjerg Storkro

Lørdag den 12. november 
Kl. 18.30   

Sussi & Leo
Kom og oplev Sussi & Leo Trio til 
en festlig og glad danseaften. 
100 spilledage om året - 45 år 
som aktive musikere - 45 år med 
udsolgte spillesteder. ”Vi bliver 
aldrig trætte af at gøre folk 
glade; skabe en fest. Musik er 
bare værktøjet” - citat Leo.

STOR
JULEBUFFET, SHOW SAMT MUSIK OG  DANS TIL KL. 01.00

398,-
VISSENBJERG

STORKRO’S JULEBUFFET 

Se den lækre menu

drikkevarepriser m.m. på

www.vissenbjergstorkro.dk

OVERNATNING

INKL. MORGENMAD 

DOBBELTVÆRELSE

600,-

ENKELTVÆRELSE

500,-

Årets julefrokoster på Vissenbjerg Storkro

Fredag den 1. december
Lørdag den 2. december kl. 18.30

John Mogensen Show Band
Man kommer nok ikke meget tættere 
på den ægte vare end John Mogen-
sen Show Band. De kan genoplive 
den autentiske, rå men kærlige magi 
omkring John Mogensen.
Jesper Søgaard fortolker en række af 
de kendte og elskede sange.

Fredag den 8. december
Lørdag den 9. december kl. 18.30

Den røde tråd
SHU-BI-DUA ELLER KIM LARSEN 
– HVORFOR VÆLGE?

2 kopi shows samme aften – genhør 
blandt andet: Hvalen Hvalborg, Midt 
om natten, Fed rock, Rabalderstræde, 
Vuffeli-vov, Fru Sauterne, Står på en 
alpetop, Kvinde min, Sex-chikane, 
Tarzan Mamma Mia, Stærk Tobak, 
Køb bananer, McArine, Hvis din far gi’r 
dig lov, Den røde tråd og Jutlandia. 
Med andre ord: en rød tråd igennem 
dansk musikhistorie!

Lørdag den 16. december kl. 18.30

Entertainer: Peter Andersen
(Drama Queen)

– Et juleshow i verdensklasse

Drama Queen byder på et festfyrvær-
keri af sange, humor og ikke mindst 
spektakulære kostumer. Du bliver blæst 
væk af fantastiske og imponerende 
imitaioner af bl.a. Tina Turner, Cher og 
Birthe Kjær.
Alt i showet er selvfølgelig sunget live!
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R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

EKSTRA TILVALG TIL BUFFETERNE:
Stegte sild med løgringe. . . . . . . . . . . . . . 10,-
Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 20,-
Røget ål med røræg og purløg . . . . . . . . 30,-
Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,-
Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,-

Kold æblefl æsk med sprøde 
fl æskeskiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
Kold andebryst med rødkålsalat. . . . . . . 20,-
Glaseret skinke med grønlangkål 
og brunede kartofl er . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L U X U S 
julebuff et

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med capers

Karrysalat 
Lun fi skefi let med remoulade og citron
Røget laks med æggestand og purløg

½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Tartelet med høns i asparges

Mørbradbøf i champignon á la creme
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Hjemmelavede frikadeller
Medister med rødkål

Castello smøreost og brie
Frisk frugt. Vindruer og mandarin

Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, franskbrød, kiks og smør kr. 15,-

Gælder til 
31. januar 2018

139,-
Eks. brød og smør

Hele menuen

Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Vælg 4 slags 

94,-
Herefter 10,- pr. del

Se vores 
nytårsmenu på 
hjemmesiden.
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.


