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Årslev Cykelforretning
v/ B. Nielsen – Overvejen 43, 5792 Årslev
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Nye og brugte cykler samt al reparation
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Finn’s Autoservice

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

Graderservice
Minigrader

 Jordarbejde udføres

 Entreprenør J. Rasmussen
Assensvej 10 , 5750 Ringe 

Telefon: 28 12 22 21  · info@gps-grader.dk

Industrivej 7 
5792 Årslev

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

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

• et rundt p-hus til Vejle Sygehus
• en udvidelse af Lactosan i Ringe
• 4 punkthuse i Sønderborg med udsigt  

over Sønderborg Bugt
• 6 boligblokke i Hedehusene med 186 lejligheder
• OB’s nye klubhus i Ådalen
• Foss Innovation i Hillerød
• Kongens Punkt i Fredericia

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

en dialog og et godt tilbud.

Kontakt: 
Søren Haller Clausen

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

ELEMENTMONTAGE TILBYDES 
AF ERFARNE MONTØRER

Byggeri med omtanke   |   Specialist i elementmontage   |   Medlem af Dansk Byggeri   |   25 års erfaring
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Nytårsmenu ud af huset 2019
Bestil den populære nytårsmenu fra Best Western Plus  

Hotel Svendborg, og nyd den derhjemme

Bestilles senest den 28. december 2019 på www.hotelsvendborg.dk

Centrumpladsen 1      5700 Svendborg      Tlf. +45 6221 1700      booking@hotel-svendborg.dk      www.hotelsvendborg.dk

Snacks
Gougères/osteboller med stikkelsbær. Chips af kylling med mild chilicrème

Menu
Soufflé af pighvar og jomfruhummer med pighvarcrème, æble og portulak

Røget svinemørbrad, mild peberrodscrème, tyttebær, rug og syltede beder
  

Oksemørbrad og braiseret bryst og hale i panko med selleripuré, syltede svampe, 
brændt løg, kartoffelkage og sauce på grøn madagaskarpeber

 

Bagt crème med chokolade, marengs, romtopf og nøddecrunch

Der medfølger udførlig og illustreret vej-
ledning samt menukort til borddækningen. 
Når du henter menuen, får vi et glas øl 
eller mousserende vin sammen og ønsker 
godt nytår.

Pris pr. kuvert 

kr. 465,-
Minimum 2 kuverter

OBS: Nytårsmenu ud af huset skal afhentes 
den 31. december kl. 13.00 - 15.00

Vi sørger for mere 
end bare at du 
kommer sikkert frem

Landevejen 61  ·   5882 Vejstrup  ·   Tlf.:  6226 3000  ·   Mobil: 6130 0036 
Mail: info@frankabusser.dk  ·   www.frankabusser.dkFRANK A. BUSSER

Frank A. Busser er et etableret solidt firma med erfarne 
chauffører, beliggende i Vejstrup på Fyn.
 Vi har stor erfaring indenfor persontransport både i ind- 
og udland, hvilket er beskrevet i oversigten under ydelser.
Indehaveren Frank Bjarne Andersen har over 17 års erfa-
ring indenfor faget som kørselsleder og er vant til at have 
mange bolde i luften.

Hvorfor vælge Frank A Busser
Hos Frank A Busser får du altid venlige, erfarne og hjælp-
somme chauffører når du lejer en bus. Vi er fleksible og 
kan ofte tilbyde både fornuftige priser og fleksible aftaler.

Det handler ikke kun om du kommer frem,  
men også hvordan og til tiden
Hos Frank A Busser gør vi meget ud af at, du som kunde 
hos os, føler dig tilpas og sikker i trafikken - og så gør vi 
det altid med et smil
Vi glæder os til at møde dig i vores busser

Eksempler på priser er:
Tur fra Fyn til København 20 per. 5.500 + moms 
Tur fra Fyn til Herning 19 per.  4500 + moms
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Bygkontrol er en ung og moderne 
virksomhed, som tilbyder rådgiv-
ning til arkitekter, ingeniører og 
bygherrer. Vores medarbejdere be-
står af både bygningsingeniører 
og -konstruktører, hvor flere har 
en håndværksmæssig baggrund 
som tømrer.

Traditionel rådgivning
Bygkontrol tilbyder professionel 
rådgivning til byggeprojekter, 
herunder:
• Projektering
• Planlægning
• Projektledelse
• Ingeniørrådgivning

Vi varetager gerne hele koordine-
ringen mellem projektets aktører 
og agerer tovholdere på hele pro-
cessen som totalrådgivere. 
Alternativt løser vi også meget 

Nyt ingeniør- og 
konstruktørfirma på 
Sydfyn inden for byggeri
Bygkontrol yder professionel rådgivning inden for traditionelt og digitalt byggeri. 
Vi varetager alle former for teknisk projektering og projektledelse og er blandt 
de førende i branchen, når det gælder BIM, IKT og nye teknologier. Vores fokus 
er at skabe værdi for vores kunder og samarbejdspartnere ved at inddrage vores 
tværfaglige kompetencer, digitale værktøjer og praktiske erfaring i én samlet pakke.  

gerne underrådgivningsopgaver 
af forskellig karakter og omfang. 
Vores projekterings- og planlæg-
ningsrådgivning består af at sam-
le trådene på tværs af projektets 
faggrupper og levere et rationelt 
og bygbart produkt til kunden. 
Projektledelsen består af at få tin-
gene til at ske før, under og efter 
et projekt. 
Vores ingeniørrådgivning er 
tværfaglig og består bl.a. af: 
• Statiske beregninger
• Energiberegninger
•  Projektering af tekniske instal-

lationer

Det er vores fornemmeste opgave 
at give kunden de bedste løsnin-
ger. Derfor er vi selv eksperter på 
nogle områder, mens vi på andre 
områder inddrager eksperter fra 
vores netværk af dygtige samar-
bejdspartnere.

Digital rådgivning i byggeriet
Digitale værktøjer og arbejdsme-
toder vinder stadig større indpas i 
byggebranchen. Alle områder i byg-
geriet kan have gavn af at udnytte 
de digitale muligheder, der findes 
på markedet i stadig større omfang. 
Dog er det for mange en kompleks 
affære at implementere nye digi-
tale værktøjer og arbejdsmetoder, 
samtidigt med at forretningen 
skal køre. 
Det kan derfor godt betale sig at 
indgå samarbejde med en digitali-
seringsrådgiver, som selv arbejder 
i byggebranchen til daglig. 
Bygkontrol hjælper jer i det om-
fang, det er nødvendigt, og råd-
giver om, hvad der giver mening 
i den enkelte virksomheds situa-
tion.

BIM- og IKT-ingeniører
Ethvert byggeprojekt kan drage 

fordel at udnytte de gevinster, der 
kan opnås ved at benytte BIM og 
IKT. 
BIM står for Building Informati-
on Modelling, og begrebet bruges 
om at optegne byggerier i 3D og 
informationsgive de enkelte byg-
ningsdele alt efter det ønskede in-
formationsniveau. Når vi tegner 
et byggeri, benytter vi os altid af 
BIM og skaber dermed det bedst 
mulige grundlag for byggeriet.
IKT står for Informations- og 
kommunikationsteknologi og 
bruges i byggeriet til at sætte pro-
jekterings- og byggeprocessen i 
system samt at håndtere data på 
den rigtige måde gennem bygge-
riets faser. På større byggesager 
stilles der ofte krav til dette. Vi 
tiltræder gerne som eksterne IKT-
rådgivere.  

Bygkontrol blev startet i 2015 af 
Jesper Veber Jeppesen.
Med udgangspunkt i den hånd-
værksmæssige baggrund som 
tømrer og efterfølgende en uddan-
nelse som bygningskonstruktør, 
startede Jesper Veber Jeppesen i 
2015 firmaet Bygkontrol. 

Kontakt os i dag: Abildvej 1, 1th    5700 Svendborg 
E-mail: info@bygkontrol.dk   Tlf.: +45 4290 1040    www.bygkontrol.dk 
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– MONTERET AF SPECIALISTEN
VINDUER FOR LIVET

Går du i tanker om nye vinduer? 
Book et gratis og uforpligtende besøg. Du får gode 
råd om vinduer start til slut. Vi er certificeret VELFAC  
VinduesMester - din garanti for kvalitet hele vejen.

Telefon: 30 50 44 55
Mail: lg@lander-gerlach.dk

 

 

 
Arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling 

 
sj@amilkon.dk 

Kontakt Søren Jensen og få hjælp til 
arbejdsmiljøet: 
➢ Støj og akustik 
➢ Maskinsikkerhed og CE-mærkning 
➢ Indeklima, kemi og ventilation 
➢ Risikovurderinger og målinger 
➢ APV og løsningsforslag 

  

 
emk@amilkon.dk 

Kontakt Else Marie Kristiansen og få 
hjælp til den bæredygtige omstilling: 
➢ FN’s Verdensmål og CSR 
➢ Værdikædeanalyse 
➢ Strategi, mål og handlingsplaner 
➢ Dokumentation, fx CO2-regnskab 
➢ Kommunikation om indsatser 

 

 
 Autoriseret arbejdsmiljørådgiver 

Vi bidrager til  
FN’s Verdensmål 

   
 

www.amilkon.dk  
Hollufgårdsvej 12A, 5260 Odense S  

Tlf.  9396 5260 

Som noget nyt i det sydfynske har 
Jesper Nørgaard sammen med 
hustruen Beate og sønnen Poul 
etableret sig i bedste italienske stil 
med forretningen VinMedKant & 
Casa Della Mamma, der både er en 
vinhandel, vinbar og stedet hvor 
man kan købe italienske daglig-
dagsvarer. Dertil kommer et godt 
udvalg af gin og specialøl. Forret-
ningen er del af en kæde, der kører 
med samme koncept. - Vi er faktisk 
to forretninger, siger Jesper Nør-
gaard. Vi har vinhandel og vinbar, 

og så har vi vores fødevarepro-
gram, som består af italienske 
købmandsvarer til dagligt brug. 
Det er god mad til dagligdagspri-
ser, og med vores mad kan man 
lave et måltid, der koster 10 kr. pr. 
person, og det har mange allerede 
fået øjnene op for og benytter sig 
af.

VinMedKant importer vine fra 
hele verden. Vi står for den gode 
autentiske vin. Det betyder, at vi 
arbejder med vinhuse, hvor vin-

bønderne værner om druernes 
oprindelse for at få et autentisk 
smagsudtryk. 

Så søger man en rigtig god vinga-
ve til jul eller andre lejligheder, så 
kan det være en god idé at lægge 
vejen forbi. Du kan også kigge for-
bi, hver fredag eftermiddag, hvor 
der er vinsmagning fra kl. 16 til 17
- Vi har også mulighed for at af-
holde private arrangementer både 
med vinsmagning og aperitivo an-
retninger (autentisk italiensk op-

levelse). Vi tilbyder også gin/tonic 
smagninger.

Juletiden og julefrokosterne nær-
mer sig, og det kan de også mærke i 
forretningen. De har allerede fået 
flere bookinger, hvor de er ude med 
vin og/eller gin&tonic smagninger 
som optakt til julefrokosten.

VinMedKant & Casa Della Mam-
ma har åbent mandag til torsdag 
fra 10-17.30 samt fredag og lørdag 
fra kl. 10 til kl. 24. 

Smagen af den 
gode oplevelse

VinMedKant & Casa Della Mamma byder på 
gode vinoplevelser og italienske dagligvarer

VinMedKant & Casa Della Mamma
Møllergade 9C, 5700 Svendborg
Tlf.: 42 44 61 84, svendborg@vinmedkant.dk 

1-1_Vin med kant_10-19p.indd   1 19/11/2019   18:04
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På Jacobsens Autoværksted i Rin-
ge laver de stort set reparationer 
på alle biler lige fra private til er-
hverv, gamle som nye – herunder 
også i garantiperioden. Autoværk-
stedet er et Hella Service Partner 
værksted, som er en landsdækken-
de kæde af værksteder, hvor man 
også kan fortage online bookinger.
Autoværkstedet drives af Brian 
Jacobsen, der også er udlært på 
stedet, og som overtog det efter 
sin far Preben i 2010. På værkste-
det beskæftiger han yderligere to 
erfarne svende, - så det er et erfa-
rent team, som kunderne overla-
der deres køretøjer til, - et team, 
der kan deres faglige håndværk, 
og som leverer god service til kun-
derne.
- Vi har rigtig travlt i øjeblikket, 
siger Brian Jacobsen. Man er ved 

at få skiftet til vinterdæk og her 
skal flere samtidig have foretaget 
serviceeftersyn. Så vi ved godt 
hvad vi skal bruge vores dage til. 
Men lige meget hvor travlt vi har, 
så forsøger vi at gøre alle tilfredse. 
Det er vigtigt at vore kunder får 
en god oplevelse, når de bruger vo-
res værksted, hvor vi også er flek-
sible med løsninger. Vi har også to 
kundebiler, hvis der skulle være 

behov for at være kørende, men vi 
sørger for kundens egen bil. 

På Jacobsens Autoværksted nyder 
de faste kunder også godt af ekstra 
service. De tilbyder gratis opbeva-
ring af vinterhjul, ved serviceef-
tersyn er blandt andet sprinkler-
væske gratis. De foretager også 
gratis synscheck af biler, hvis de-
res kunder ønsker at skifte bil.  

Når bilen skal have det godt
Jacobsens Autoværksted har erfaring og ekspertise i 
at pleje og passe biler for private og erhverv

Jacobsens Autoværksted
Gørtlervej 1, 5750 Ringe, Tlf.: 62 62 24 28, jacobsensauto@mail.dk / www.jacobsensauto.dk 

1-2_Jacobsen Autoværksted_10-19p.indd   1 18/11/2019   15:04

 

Minimum 2 personer 

Stort udvalg i nyere VW
Altid omkring 50 nyere brugte biler lager.

VW Passat 2,0 TDi 150 High 
+ Variant
319.900,-
Type: personvogn

VW Golf VII 1,6 TDi, 115 Com-
fortline Variant
259.900,-
Type: personvogn

VW Passat 2,0 TDi 150 Com-
fortline Variant
299.900,-
Type: personvogn

2017
modelår

2018
modelår

2018
modelår

21,7
Km pr. liter

25,0
Km pr. liter

21,7
Km pr. liter

03/2017
1.reg

04/2018
1.reg

08/2017
1.reg

22.000
KM

13.000
KM

40.000
KM

Søllingevej 5, Sødinge
5750 Ringe

T: 26 12 95 60
salg@frederiksen.mail.dk

www.cf-automobiler.dk

Har man brug for en faglig dyg-
tig håndværker indenfor blandt 
andet tømrer/snedkerarbejdet, 
el, vand eller murer, - så er Fynsk 
Håndværk de rette at henvende 
sig til. Det er et kvalitetsbevidst 
tømrerfirma med mere end 30 års 
erfaring, der både klarer enkelt-
opgaver som også opgaver i total-
entreprise, hvor de har gode fag-

ligt dygtige samarbejdspartnere. 
Firmaet løser opgaver for såvel 
private som erhverv, hvor ingen 
opgaver er for små eller store til 
løse.
Isoleringsopgaver kan de nu også 
løse. Som et nyt tiltag er der netop 
investeret i en vogn, så de kan 
blæse granulat ind i hulrum og 
lofter til både ny og efterisolering.

- Vi har meget renovering og om-
bygninger, siger tømrermester 
Lau Christiansen, der også med i 
firmaet har sønnen Nicolai, som 
også er uddannet tømrer. Her 
har vi også mange opgaver med 
udskiftning af døre og vinduer 
samt, at vi løser mange opgaver 
for blandt andet Invita og HTH 
med køkkenudskiftninger. Ellers 

er der næsten ingen grænser for, 
hvilke opgaver vi påtager os her 
hos Fynsk Håndværk.
Med bred erfaring inden for faget 
sætter Fynsk Håndværk en stor 
ære i, at udføre et godt stykke 
håndværk hvor kvaliteten er i top, 
hvor alle kundens forventninger 
og ønsker bliver indfriet.    

Erfarent 
tømrerfirma 
løser alle opgaver
Fynsk Håndværk ApS er en stærk 
partner til private som erhverv

Overvejen 69  ·  5792 Årslev  ·  Tlf.: 52 50 07 22
info@fynskhaandvaerk.com  ·  www.fynskhaandvaerk.com 

1-2_Fynsk Håndværk_10-19p.indd   1 18/11/2019   16:05
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SuperBrugsen Nr. Lyndelse
Albanivej 26  ·  5792 Årslev  ·  Tlf : 65 90 14 13

Nr. Lyndelse

Vi er dit lokale 
Supermarked 
Handl Lokalt

1-2_Super Brugsen Nr Lyndelse_10-19a.indd   1 19/11/2019   08:21
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hos Fynsk Håndværk.
Med bred erfaring inden for faget 
sætter Fynsk Håndværk en stor 
ære i, at udføre et godt stykke 
håndværk hvor kvaliteten er i top, 
hvor alle kundens forventninger 
og ønsker bliver indfriet.    

Erfarent 
tømrerfirma 
løser alle opgaver
Fynsk Håndværk ApS er en stærk 
partner til private som erhverv

Overvejen 69  ·  5792 Årslev  ·  Tlf.: 52 50 07 22
info@fynskhaandvaerk.com  ·  www.fynskhaandvaerk.com 
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68 Ugeavisen svendborg Tirsdag 19. november 2019
   

deT sker på sydfyn

TIRSDAG
9.30-10.15: Hesselager Kirke, 
Hesselager. Sang og leg for de 
nul-treårige. 
9.45-10.30: Fredens Kirke, 
Glarmestervej, Svendborg. 
Musikalsk legestue for børn 1-3 
år. Arr.: Fredens Kirke. 
10: Ollerup Kirke, Svendborg, 
Ollerup. Morgensang.
10-12: Kræftens Bekæmpelse, 
Brogade 35, Svendborg. Åben 
anonym rådgivning. Arr.: 
Svendborg Lokalforening. 
10-12: Mødested Frivillighuset, 
Havnegade 3, Svendborg. Tra-
vetur. Gå dig Glad. 
10-15: Danmarks Museum for 
Lystsejlads, Frederiksøen, 
Svendborg. Se de frivillige 
arbejder med klargøring af 
bådene.
10.30: Gudbjerg Kirke, Gud-
bjerg. Babysalmesang.

11-16: Naturama, Dronninge-
maen 30, Svendborg. Diverse 
aktiviteter, se mere på www.
naturama.dk.
12-16: Frivillighuset, Havne-
gade 3, Svendborg. Caféen er 
åben og brætspil. Arr.: Medbor-
gercaféen.
14: Gymnastikhøjskolen, Ol-
lerup. Let motion og hyggeligt 
samvær. Arr.: Svendborg Senior 
Idræt.
14-16: Hesselager Kirke, Hes-
selager. Tirsdagseftermiddag 
- Foredraget ”Hvad er Børnesa-
gens Fællesråd?” m. sekretari-
atschef Esben de Place.
14.15-15: Ollerup Kirke, Svend-
borgvej, Ollerup. Babysalme-
sang.
15.30: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Fyraftensjam m. 
Christian Søgaard - musik-
afdelingen fylder 50 år. Arr.: 
Svendborg Bibliotek.

15.30-17: Egsmade Centralren-
seanlæg, Skårupøre Strandvej 
54, Skårup. Åbent hus. Arr.: Vand 
og Affald.
16-20: Frivillighuset, Havne-
gade 3, kælderen, Svendborg. 
Café mand & mand imellem. 
Arr.: Kontakt mellem Men-
nesker. 
17: Svendborg Bibliotek, Vie-
bæltet 1, Svendborg. Brætspil-
scafe. Arr.: Svendborg Bibliotek. 
17-21: Svendborg Forsamlings-
hus, Lundevej 2, Svendborg. 
Ungt Kunstværksted.
18.30: Hellet 5, Tved. Banko. Arr.: 
Tved Boldklub. 
18.45-21: Auditoriet, SEF, 
Fåborgvej 44, Svendborg. 
Foredraget ”Forædling af 
mennesket - før og nu” v. 
professor i zoofysiologi Tobias 
Wang. Livestream fra Aarhus 
Universitet. Arr.: Svendborg 
Folkeuniversitet og Aarhus 

Universitet.
18.45-21: Seniorakademiet, 
Ørkildsgade 21, 1., Svendborg. 
Foredraget ”Forædling af 
mennesket - før og nu” v. 
professor i zoofysiologi Tobias 
Wang. Livestream fra Aarhus 
Universitet. Arr.: Svendborg 
Folkeuniversitet og Aarhus 
Universitet.
19: Svendborg Teater, Teater-
gade 1, Svendborg. Foredrag m. 
Ulf Pilgaard. Arr.: Jysk Fynske 
Medier.
19: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Foredraget ”117 
symfonier” m. Peter Dürrfeld. 
Arr.: Svendborg Bibliotek.
19-21.30: Naturama, Dron-
ningemaen 30, Svendborg. Dia-
mond Nights - cand.mag. Nina 
Hald fortæller om rubiner.
19.30: AOF, Vestergade 23, 
Svendborg. Filmen ”Sommer-
fuglene”. Arr.: Baggårdsbiffen.
19.30-21: Den Frie Lærerskole, 
Svendborgvej, Ollerup. Fælles-
sang m. temaet ”Lys i mørket”. 
Arr.: Gruppen Noget om sang.
20: Arne B, Vestergade, 
Svendborg. Perry Stenbäck og 
Dekadansorkestern. Arr.: Folk 
for Folk.

ONSDAG
9: Mødested Mærsk Training-
center, Dyrekredsen 4, Rant-
zausminde. Travetur. Arr.: Gå 
dig Glad. 
9-14.30: Skallen, Møllergade 99, 
Svendborg. Frit samvær. Arr.: 
Svendborg Pensionistforening. 
10-10.45: Fredens Kirke, 
Fruerstuevej 38, Svendborg. 
Babysalmesang. 
10.30: Svendborg Bibliotek, 
Svinget 1, Svendborg. Højtlæs-
ning. Arr.: Svendborg Bibliotek.
11.30-16: Naturama, Dronnin-
gemaen 30, Svendborg. Diverse 
aktiviteter, se mere på www.
naturama.dk.
11-17: Beboerhuset Nordrelys, 
Christiansvej 45 A, Svendborg. 

Onsdagscafé - tværkulturelt 
samvær. 
12.30-16: OUH Svendborg Syge-
hus, Valdemarsgade, indgang 
60, 2., Svendborg. Lungedag 
- få målt din lungefunktion. Ar.: 
Lungeforeningen.
14: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Fyraftenskoncert 
m. Søren Ravn Andersen. Arr.: 
Svendborg Bibliotek.
14-16: Frivillighuset, Havne-
gade 3, Svendborg. Café Hos 
Narges. Arr.: Medborgercaféen.
15-17: Konfirmandsalen, 
Albjergvej 30, Oure. Sogne-
eftermiddag - Jeppe Priess 
Gersbøll fortæller om livet på 
Møllebakken.
15-17: Christinedalsvej 20, 
Svendborg. Eftermiddagshyg-
ge. Arr.: Pensionistforeningen 
for Egense og Omegn.
15.30: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. 5 x fyraftensjam - 
musikafdelingen fylder 50 år. 
Arr.: Svendborg Bibliotek.
15.30: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Fyraftenstalk - vel-
kommen til de nye musikere i 
byen. Arr.: Svendborg Bibliotek.
17: Vor Frue Kirke, Frue Kirke-
stræde 4, Svendborg. Kristen 
meditation.. Arr.: Menigheds-
rådet.
17: Vester Skerninge Kirke, 
Vester Skerninge. Tusmørke-
gudstjeneste. Efterfølgende 
serveres der suppe i Sogne-
huset.
17-21: Svendborg Forsamlings-
hus, Lundevej 2, Svendborg. 
Åbent værksted.
18-21: XL Byggecenter, Nyborg-
vej 2, Svendborg. Powergirlaf-
ten.
18.30: Hellet 5. Tved. Banko. Arr.: 
Tved Boldklub.
19: Svendborg Teater, Teater-
gade 1, Svendborg. Stand-up 
show ”Typisk” m. Jonatan 
Spang. Arr.: Live Culture.
19: Stenstrup Forsamlingshus, 
Assensvej 219, Stenstrup. Spil-

legilde.
19: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Thomas Heilmann 
fortæller om Bent Webster. Arr.: 
Svendborg Bibliotek.
19: Svendborg Forsamlingshus, 
Lundevej 2, Svendborg. Nordisk 
dans - moderne folkedans. 
19-21: AOF, Vestergade 23, 
Svendborg. Overlæge og psy-
kiater Henrik Rindom fortæller 
om dobbeltdiagnoser. Arr.: Psy-
kinfo Region Syddanmark.
19.30: Egense Præstegård, 
Egense. Kirkehøjskole - Iben 
Krogsdal om Vild opstandelse.
19.30: Sct. Nicolais Sognehus, 
Kyseborgstræde, Svendborg. 
Historiker Adam Wagner for-
tæller om at være i Peter Dass’ 
fodspor.
19.30: Koncerten, Ollerup Efter-
skole, Svendborgvej 10, Ollerup. 
Morten Haugshøj Group.

TORSDAG
8: Mødested Skallen, Møllergade 
99, Svendborg. Udflugt til Ny-
havn og Christiania. Arr.: Ældre-
sagen Svendborg-Gudme.
10: Frivillighuset, Havnegade 
3, Svendborg. Kreativ café og 
fra kl. 13 håndarbejdsklub. Arr.: 
Medborgcaféen.
10: Kirkeby Kirke, Assensvej, 
Kirkeby. Formiddagssang og 
gåtur.
11-16: Naturama, Dronninge-
maen 30, Svendborg. Diverse 
aktiviteter, se mere på www.
naturama.dk.
11-13: Sognehuset, Glarme-
stervej 8, Svendborg. Strik-
keklub.
13-14: Mødested Frivillighuset, 
Havnegade 3, Svendborg. Gåtur 
i roligt tempo. Arr.: Gå dig Glad. 
14: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Guidet fællessang. 
Arr.: Svendborg Bibliotek.
14: Skallen, Møllergade 99, 
Svendborg. Anne Jørgensen 
fortæller om Lyøs historie.

Viseaften

sVendborg: I anden halvdel af 
2019 har der været et frugt-
bart samarbejde mellem 
Visens Venner Svendborg 
og operasanger Jesper Buhl 
takket være en donation fra 
Fonden for Fynske Bank. For-
eningen har herved fået en 
frisk indsprøjtning og forny-
et energi efter en masterclass 
med opfølgende supervision 
fra Jesper Buhl, der jo også er 
leder af Fyraftenskoret, det 
store mandskor fra Svend-
borg.

Sådan lyder det i en pres-
semeddelelse fra Visens Ven-

ner.
- Det er det en stor glæde 

for Visens Venner at indby-
de til den tredje viseaften i 
sæson 2019-20 fredag 22. no-
vember kl 19.30 på Musik-
skolen, hvor de aktive i Vi-
sens Venner underholder i 
første afdeling, og efter pau-
sen blæses vi væk af det store 
kor med det brede repertoi-
re, lyder det.

- Husk spise/drikke til pau-
sen. Kom med godt humør 
– tag naboen med – vi glæ-
der os til at se jer, lyder op-
fordringen fra Visens Ven-
ner. /EXP

Visevenner i selskab 
med Fyraftenskoret

Operasanger 
Jesper Buhl. 
Arkivfoto

Koncert

ollerup: Med et hold af nog-
le af landets bedste jazzmu-
sikere, får Koncerten i Olle-
rup onsdag 20. november be-
søg af jazzguitaristen Morten 
Haugshøj, lyder det i en pres-
semeddelelse fra Ollerup Ef-
terskole Sang & Musik.

Med sig på scenen har den 
aarhusianske guitarist et 
stjernehold af unge og gar-
vede kræfter fra den dan-
ske jazzscene. Musikken, der 
bedst kan betegnes som ly-
risk, moderne jazz med in-
spiration fra både New York 
og "den nordiske jazz", er 
skrevet af kapelmesteren 
selv. Spændvidden i reper-
toiret er bred, men fælles-
nævneren er den gode me-
lodi i et intenst, nærværen-
de og energisk sammenspil 

og fællesskab.
Morten Haugshøj Group 

har med det nyudgivne al-
bum "The Street Doctor" vist 
sig som et markant og spæn-
dende band på nutidens 
jazzscene. Anmelderne har 
i den grad været begejstrede 

og har bl.a. skrevet:
"Albummet emmer af ner-

ve og vitalitet og stærke me-
lodier. Stilen er melodisk, 
moderne jazz med en vild-
skab fra New York, kryd-
ret med Nordens romantik 
og lyrik, og det gør en kon-

cert med Morten Haugshøj 
Group til en vedkommende, 
intens oplevelse, hvor man 
både kan glæde sig over de 
fremragende musikere og 
deres virtuose niveau, ener-
gi og sammenspil, men også 
ganske enkelt glæde sig over 
at lytte til nogle fede numre, 
hvis melodier efter en kon-
cert ikke undslipper så let fra 
den indre, mentale melodi-
horisont".

Billetter kan købes på: 
ticketmaster.dk, nembillet.
dk, billet.dk, ollemus.dk. /
EXP

Morten Haugshøj Group til Ollerup 
med lyrisk og moderne jazz
med sig på scenen har den aarhusianske guitarist et stjernehold 
af unge og garvede kræfter fra den danske jazzscene.

Morten Haugshøj Group er fra 
venstre: Simon Gorm Eskildsen 
(klaver), Morten Haugshøj 
(guitar), Anders Mogensen 
(trommer) Thomas Sejthen 
(bas) og Jesper Løvdal 
(saxofon). PR-foto

Julemenu
Fra d. 17. november 2019

Vidunderlige
vinterstunder ved
Christiansminde

Christiansmindevej 16 � ��00 Svendborg
Tlf.: 62 21 90 00 • www.christiansminde.dk

Book jeres bord nu på tlf.: 62 21 90 00
eller booking@christiansminde.dk

På Hotel Christiansminde kan I nyde
vintervejret og se naturen på smukkeste vis.
Forkæl jer selv med en spændende
sæsonmenu i vores hyggelige restaurant.

Besøg Hotel Christiansminde
og prøv vores skønne julemenu
der byder på bl.a. cremet
jordskokkesuppe med torsk,
lun grønkålssalat og naturligvis
klassikere som andebryst og
ris á la mande med danske
kirsebær.

1 ret 275,- kr.
2 retter 310,- kr.
3 retter 395,- kr.
4 retter 455,- kr.
5 retter 495,- kr.

Se hele vores menu på hjemmesiden

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Giv dit Ikea-køkken et 
eksklusivt og personligt look

Besøg også vores showroom på Fyn 
for at se hele udvalget og 

finde yderligere inspiration.

Start med 
at overveje 
hvordan dit nye 
køkken skal se 
ud og hvordan 
indretningen 
skal være.
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Sima Innovation er en godt ti år 
gammel virksomhed i Årslev stif-
tet af Mikael Kildevæld, der er ud-
dannet mekaniker, og af hustruen 
Jeanette Kildevæld, der er udan-
net coach.
Ordet innovation har fra starten 
været ledetråden for ægteparret 
og har i dag ført virksomheden 
frem til en position som en fore-
trukken leverandør af armerede 
ringmounts til militære køretøjer 
til blandt andre det danske For-
svar.
- Ringmounts har hidtil været 
manuelt betjente, men vi har ud-
viklet motoriserede løsninger, der 
forbedrer personellets sikkerhed, 

kapacitet og ergonomi under deres 
ofte faretruende missioner i krigs-
zoner, siger Mikael Kildevæld.

Kontrakten med Forsvaret
Sima Innovation vandt ordren til 
det danske forsvar efter et EU-ud-
bud foran flere store internationa-
le virksomheder. Der er tale om en 
rammeaftale, der løber over syv 
år, hvor virksomheden skal levere 
maskingeværtårne til Forsvarets 
lastbiler og køretøjer. En kontrakt 
på 500-600 tårne til en værdi af 
145 millioner kroner.

- Vi har fokus på kultur og ar-
bejdsmiljø i virksomheden, siger 

Jeanette Kildevæld. Vi vil gerne 
holde fast i at være en god og sik-
ker arbejdsplads med vægt på 
bløde værdier og glade og tilfredse 
medarbejdere. 
Efter i en årrække at have drevet 
virksomheden i lejede lokaler, så 
har vi nu bygget nye faciliteter i 
Årslev, som lever op til vores øn-
sker om høj funktionalitet i inspi-
rerende omgivelser.

Gennembruddet
Det var især en ordre til Arquus 
(tidligere Renault Truck Defense) 
som fik sat Sima Innovation på 
Verdenskortet og som blev afgø-
rende for ordren til Forsvaret. 

- Vi har kun én kunde i Danmark. 
Vores ekspertise på området gør 
det muligt for os at fremstille og 
levere løsninger i høj kvalitet hur-
tigt og Sima Innovation bliver nu 
brugt som udviklingshus for nog-
le af de størte OEMér i Europa, 
siger Mikael Kildevæld. Vi har 
leverancer til enheder i Frankrig 
og Kuwait og leverer reservedele 
globalt.

Mikael Kildevæld peger ligeledes 
på, at virksomheden også gene-
rerer arbejdspladser til danske 
underleverandører, hvoraf hoved-
parten af fra Fyn.  

Leverandør til Forsvaret:

Fokus på sikkerhed  
i militære køretøjer

Sima Innovation i Årslev leverer armerede ringmounts globalt. 
Hermed opnåede virksomheden viden og ekspertise til at vinde kontrakten til 

Forsvarets mandskabsvogne og lastbiler på 145 millioner kroner.

www.simainnovation.com
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I Årslev Hallen har de fået nyt 
halinspektørpar. Den 1. oktober 
tiltrådte ægteparret Ulla Theil og 
Brian Danielsen og kunne her få et 
gammelt ønske opfyldt.
- Vi er rigtig glade for, at det blev 
os, der blev de nye i hallen, siger 
Ulla Theil, der også er massør og 
zoneterapeut. Det er en del af vo-
res livsstil, og vi vil gerne gøre 

noget for foreningerne. Hvis vi 
her fra hallen kan være med til at 
trække foreningerne i samme ret-
ning, så det kan være med at til at 
skabe mere samarbejde til fælles 
aktiviteter, - så vil vi gerne det. Vi 
har hallen, og den skal udnyttes så 
meget som muligt.

Ulla Theil styrer cafeteriet, hvor 

hun blandt andet tilbyder al den 
gængse grillmad, - men er også 
ved gryderne, når der er behov. 
Blandt andet er der pensionister i 
aktivitet hver onsdag, og her kan 
de skrive sig på en liste, - så de ef-
ter endt aktivitet kan nyde godt 
samvær til et veltilberedt måltid, 
der kan spænde fra brunkål til 
kylling i karry.

- Planen er også, at der på sigt vil 
komme en Dagens Ret et par gan-
ge om ugen. Vi står også at lave 
maden til forskellige møder og 
arrangementer i hallen, - og er vi 
i lavsæsonen for indendørs sport, 
så kan der også bookes til større 
private arrangementer.  

Aktiviteter 
styrker det gode 
sammenhold
Årslev Hallens Cafeteria en 
aktiv medspiller til foreningerne

Årslev Hallens Cafeteria v/ Ulla Theil
Bøgehøjvej 2, 5792 Årslev, Tlf.: 26 28 71 50, 
aarslevhallenscafeteria@gmail.com  / Facebook: Årslev Hallens Cafeteria

1-2_Årslev Hallen_10-19p.indd   1 18/11/2019   14:30

Ring på tlf.: 81 71 58 37
Følg os på 

SMED MED SOLID ERFARING 
RYKKER UD TIL OPGAVEN
JH Svejs – Smedefirma er fleksibel 
når opgaven kræver det.

v/ Jacob Hansen  ·  Alsvej 2H, 5800 Nyborg
Tlf.: 26 27 20 95  ·  jhsvejs40@gmail.com

JH SVEJS – SMEDEFIRMA

Siden starten for 36 år siden, er 
kunder fra nær og fjern kommet 
til, udelukkende via anbefalinger 
fra andre. Dette har resulteret i 
tæt, loyalt samarbejde med hver 
enkelt kunde, hvor Techno-Design 
erstatter egne IT-folk hos kunden. 
Således varetager firmaet i dag 
driften af IT-installationer hos 
mere end 110 kunder med tilsam-
men ca. 1000 brugere. Fordelen 
for kunden er, at han trækker på 
fagfolk med stor erfaring, men af-
regner kun for den brugte tid uden 
faste serviceaftaler. Alle opgaver 
løses så vidt muligt med det sam-
me via fjernstyring af kundens 
udstyr.
Kunderne spænder vidt fra små 

håndværkere over produktions- og 
handelsfirmaer til læger og advo-
kater, og fra enkeltmandsfirmaer 
til fabrikker med 200 mand. Geo-
grafisk er der ingen begrænsning, 
da næsten alle funktioner vareta-
ges via fjernstyring. Således ser-
viceres f.eks. fabrikker i Letland, 
Polen og Vietnam med en hjælpen-
de hånd fra en lokal ansat til den 
fysiske tilslutning af udstyr.
Foruden levering og drift af ser-
vere og netværksudstyr, leverer 
Techno-Design også PCs, printere 
og software, ligesom de installe-
rer vidt dækkende wifi og trådløse 
langdistanceforbindelser.
Disse udnyttes især af gartnerier, 
som med fordel kan styre klima og 

vanding eller printe fragtlabels i 
andre afdelinger fra hovedkonto-
ret. Denne teknik muliggør luk-
kede private netværksforbindelser 
over mere end 10km afstand eller 
blot mellem kontor og lagerbyg-
ning.

For bedre beskyttelse mod hacke-
rangreb, har firmaet udviklet en 
internetboks, som blokerer adgang 
fra alle udenlandske forbindelser, 
men som let kan passeres af rej-
sende medarbejdere. Denne er et 
resultat af den stigende trussel fra 
hackere og ransomware-angreb, og 
har vist sig yderst effektiv.
Et lille firma værdsat af mange. 

IT-firmaet Techno-Design ApS 
i Nr. Lyndelse syd for Odense 
er lidt for sig… 

TLF: 63 90 00 20  ·  morten@techno-design.dkTechno-Design ApS

1-2_Techo_Desing_10-19p.indd   1 19/11/2019   08:31
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Siden starten for 36 år siden, er 
kunder fra nær og fjern kommet 
til, udelukkende via anbefalinger 
fra andre. Dette har resulteret i 
tæt, loyalt samarbejde med hver 
enkelt kunde, hvor Techno-Design 
erstatter egne IT-folk hos kunden. 
Således varetager firmaet i dag 
driften af IT-installationer hos 
mere end 110 kunder med tilsam-
men ca. 1000 brugere. Fordelen 
for kunden er, at han trækker på 
fagfolk med stor erfaring, men af-
regner kun for den brugte tid uden 
faste serviceaftaler. Alle opgaver 
løses så vidt muligt med det sam-
me via fjernstyring af kundens 
udstyr.
Kunderne spænder vidt fra små 

håndværkere over produktions- og 
handelsfirmaer til læger og advo-
kater, og fra enkeltmandsfirmaer 
til fabrikker med 200 mand. Geo-
grafisk er der ingen begrænsning, 
da næsten alle funktioner vareta-
ges via fjernstyring. Således ser-
viceres f.eks. fabrikker i Letland, 
Polen og Vietnam med en hjælpen-
de hånd fra en lokal ansat til den 
fysiske tilslutning af udstyr.
Foruden levering og drift af ser-
vere og netværksudstyr, leverer 
Techno-Design også PCs, printere 
og software, ligesom de installe-
rer vidt dækkende wifi og trådløse 
langdistanceforbindelser.
Disse udnyttes især af gartnerier, 
som med fordel kan styre klima og 

vanding eller printe fragtlabels i 
andre afdelinger fra hovedkonto-
ret. Denne teknik muliggør luk-
kede private netværksforbindelser 
over mere end 10km afstand eller 
blot mellem kontor og lagerbyg-
ning.

For bedre beskyttelse mod hacke-
rangreb, har firmaet udviklet en 
internetboks, som blokerer adgang 
fra alle udenlandske forbindelser, 
men som let kan passeres af rej-
sende medarbejdere. Denne er et 
resultat af den stigende trussel fra 
hackere og ransomware-angreb, og 
har vist sig yderst effektiv.
Et lille firma værdsat af mange. 

IT-firmaet Techno-Design ApS 
i Nr. Lyndelse syd for Odense 
er lidt for sig… 

TLF: 63 90 00 20  ·  morten@techno-design.dkTechno-Design ApS

1-2_Techo_Desing_10-19p.indd   1 19/11/2019   08:31

Leverandør til Forsvaret  

Innovated for soldiers, 
by soldiers

www.simainnovation.com

1-2_SIMA Innovation_10-19a.indd   1 20/11/2019   10:44

 13



Form Køkkener
Snedkerkøkken med kant

FORM køkkener  ·  hestehavevej 22  ·  5856 Ryslinge  ·  tlf. 71 99 66 01 
For mere info Kontakt Peder Vejsnæs  ·  Tlf: 51 93 66 01  ·  pv@peterthuesen.dk

Mange års erfaring med produktion
 og salg af køkkenprojekter. 

Håndværk med sans for detaljer, 
og i høj kvalitet til de rigtige priser.
Køkkener i tidløst design, 
med et væld af muligheder. 

I får individuelle løsninger i tæt 
samarbejde mellem jer og 
indretningskonsulenten.

Vi har egen produktion på Fyn, 
men leverer og monterer gerne 
over hele Danmark.
Egen montageafdeling. 

Salg af hvidevarer fra Siemens, Gag-
genau, AEG, Gerson, Bora og Quooker.

A
P

S

Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Helenemøllen
L. Frandsensvej 3A
5600 Fåborg

Tarup Mølle 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup

Højlund Mølle 
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12

A
P

S

Træbriketter
af birketræ.
96 pakker á 10 kg

2395,-
PR. PALLE V/2 PALLER 2235,-

PR. PALLE V/3 PALLER

Træpiller
6 mm - 896 kg. Ekskl. palle.

Brænde
Ovntørret ask.
1,8 m3

2195,-
PR. PALLE V/3 PALLER

Brændsel til den kolde tid!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Når man træder indenfor på Re-
staurant Heimdal, så er stemnin-
gen allerede på plads i de hygge-
lige omgivelser, der oser af årtiers 
historie. Heimdal er i dag en spi-
serestaurant, der byder på alt godt 
fra det danske køkken, der også 
krydres af lidt fransk touch.
I marts 2018 overtog ægteparret 
Annelise og Carsten Jensby det 
velkendte sted på havnen, og ef-
ter at have lavet små ændringer 
og shinet op, - så slog de dørene op 
den 15. april 2018 og bød gæsterne 
indenfor til Heimdal som spisere-
staurant.
- Vi laver mad som mor og mor-
mor lavede det, og det bliver vi 
ved med, fortæller værtsparret 

Stemning og hygge krydret  
med god dansk mad
Restaurant Heimdal på havnen i Faaborg byder på de gode 
danske retter

samstemmende. Det er det gode 
danske køkken, som vi tilbyder. 
Det vigtigste er at gæsterne er 
tilfredse og får en god oplevelse 
(smag kan ikke diskuteres).
Fast på menukortet er de populære 
retter som Fynsk Æggekage og 
Stegt Flæsk og Persillesovs. Her op 
til juletiden tilbyder de naturligvis 

også julefrokost og juleplatter.
- Alt laves fra bunden. Vi har ingen 
præfabrikerede varer her, - det er 
fra slagteren og direkte fra grønt-
handleren, og så handler vi lokalt i 
den udstrækning det er muligt. Det 
vi serverer til gæsterne skal være 
kvalitet til rimelige priser, og hvor 
alle kan være med.   

Restaurant Heimdal
Havnegade 12, 5600 Faaborg, Tlf.: 62 61 62 01, info@restaurantheimdal.dk / www.restaurantheimdal.dk
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SVENDBORG 

            Jens                    Dennis              Henrik                  Arne 
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L. P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S
Munkehatten 19 • DK-5220 Odense SØ • Tlf. +45 66 11 52
Mail: lpm@lpmadsen.dk • www.lpmadsen.dk

L. P. Madsen tilbyder:
• Byggeherrerådgivning
• Projektering & Projektledelse
• Udbud & byggeledelse
• Energirammeberegning
• Statiske beregninger

• Ansøgning om byggetilladelse
• Energiramme og varmetabsramme
• Dimensionering af konstruktioner
• VVS-installationer, ventilation,

afløbsinstallationer, el-installationer
• Brandteknik

... og meget mere!

Hvordan skiller vi os ud?
Vi kan alt det, en tegnestue skal kunne - men der er selvfølgelig områder, vi er ekstra gode �l:

Dialog med kommunen: Vi har rig�gt god erfaring med indhentning af bygge�lladelser iht. de nye krav
fra BR18 (bygningsreglement 2018).

Kort gennemførsels�d: Vi prioriterer vores kunders projekter, så de
bliver færdige så hur�gt, som muligt.

Fair priser: Vi �lpasser rådgivningen og det arbejde, vi udfører for jer, e�er jeres behov. På den måde
betaler I kun for de ydelser, I har brug for - hverken mere eller mindre.

Hvis I står og mangler en ny medspiller �l et byggeprojekt, eller hvis I måske bare er nysgerrige, så kon-
takt os gerne for en uformel snak.

NEDERGADE 33, 3.SAL
5000 ODENSE C
+45 26 78 39 40

KS@BYGGETILLADELSEN.DK

HAR JERES VIRKSOMHED BRUG
FOR BYGGERÅDGIVNING?

Vi �lbyder rådgivning inden for
arkitekt - ingeniør - energiberegning - brand

Poda Hegn Gesten
Vi leverer og opsætter alle
former for hegn - også dit.

Havehegn
Portløsninger manuelle
eller automatiske
Industrihegn
Hestehegn
Skovhegn
Kreaturhegn

Har du et projekt stort eller småt, få et
besøg og uforpligtende tilbud.
Ring til Kenn Ransby på tlf. 21 16 11 50

Staushedevejen 16 6621 Gesten
www.poda.dk gesten@podahegn.dk

Assensvej 219  · 5250 Odense SV
Bil 20 15 12 14
info@mpbyggeservice.dk

Drivhuse
Vores primære opgaver 
har fra starten været 
at servicere erhvervs-
gartnerier med små og 
store tilbygninger, 
reparation af glas 
samt skygning. 
Dette er områder, vi 
stadig lægger meget 
stor vægt på.

Nybygning og projektering 
- TOTALENTREPRISE

Den gode sunde og veltilberedte 
mad er efterspurgt. Det ved Ka-
ren Grubbe også, og det er det 
hun brænder for at lave. Så med 
et stort køkken og faciliteterne 
i orden, så blev Karens Køkken 
etableret, og kører nu på andet år. 

Veltilberedt mad ud af huset og til skolerne
Karens Køkken i Øster Hæsinge er kommet godt fra start med skolemad og catering

I første omgang med levering af 
skolemad, - men nu også med mad 
ud af huset, hvor der blandt andet 
leveres til flere firmaer.
- Det er gået over al forventning, 
og jeg har ikke fortrudt, at jeg 
startede. Vi laver mad efter sæ-
son, - det gør vi meget ud, og vi ar-
bejder på at få samarbejdsaftaler 
med lokale fødevareproducenter, 
så vores råvarer altid er friske og 
af bedste sunde kvalitet.
- Vi leverer i øjeblikket skolemad 
til seks skoler i Faaborg-Midtfyn 

v/ Karen Grubbe, Øster Hæsingevej 53, 5600 Faaborg, Tlf.: 51 15 65 34, madmorkaren@gmail.com / www.karenskoekken.nu

Kommune, og vi håber naturlig-
vis, at vi løbende får flere skoler at 
levere til. Til al skolemad bruger 
vi bionedbrydeligt emballage.
Karen Grubbe er udover at være 
værtinde i Øster Hæsinge For-
samlingshus og værtinde i Svan-
ninge Sognegård, hvorfra der 
også laves mad.
Hos Karens Køkken bliver madaf-
faldet sorteret, så al spiseligt og 
bionedbrydeligt sendes videre til 
virksomhed, hvor det omdannes 
til biobrændsel.  

Karens Køkken
Hvor maden laves fra bunden

Tlf.: 51 15 65 34
Øster Hæsingevej 53

5600 Faaborg 
info@karenskoekken.nu
www.karenskoekken.nu

Hos Karens Køkken laver vi kvalitets smørrebrød, hvor alle  
råvarer er nøje udvalgte og bliver anvendt med stor  

fornøjelse og til glæde for mange sultne maver. 

Vi elsker at gå på arbejde hver dag og vide, at vores service  
er helt i top og at vores mad smager, som det skal! 

Bolighuset Lindegaard Poulsen 
viser efterårets møbel- og lam-
penyheder i et spændende mix af 
klassiske og moderne løsninger.
Forretningens afdelinger med 
boligmøbler, senge, tæpper, er-
hvervsmøbler og ikke mindst be-
lysning er alle fyldt med nyheder 
og gode tilbud.
Oplev for eksempel sofa-nyheder 
fra Erik Jørgensen Møbelfabrik, 
Kampagnetilbud på Wegner stole 
og introduktionspriser på Fritz 
Hansen PLANNER reoler. 

Efterår og vinter er årstiderne  
der leves indendørs.

Efterårs aktivitet

I denne mørke tid er behovet for 
den rette belysning vigtig. Og 
lampeafdelingen er udvidet med 
nyheder fra Le Klint og Louis 
Poulsen og Anour. LED lyskilder i 
lamper har i dag den rette farve-
gengivelse og er varm i lyset. Sam-
tidig er LED energibesparende og 
holdbar.
De mange muligheder for både be-
lysning og møbler er Bolighuset 
Lindegaard Poulsen fyldt med i 
denne tid,
Så velkommen til inspiration, 
kvalitet og gode tilbud.  

Fritz Hansen PLANNER reol med stolen FRED.

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
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3 års garanti

v/ MORTEN SAND JENSEN
SLETTENSVEJ 182 . 5270 ODENSE N . TLF. 66 18 96 82

anderupauto@anderupauto.dk

Altid 10 gratis
lånebiler til
rådighed

3 års garanti 
på reservedele

10 gratis
lånebiler

Anderup 
Autoværksted ApS

Service Malerne ApS
v/Michael Nissen

Smedebakken 21, Næsby · 5270 Odense N
Telefon: 26 19 98 68

servicemalerne@gmail.com
www.servicemalerne.dk

Hos Servicemalerne i 
Odense får du maler- 
arbejde, der holder!

Hos os får du altid en fast pris på 
malerarbejde, og inden du træffer 
dine valg, rådgiver vi dig gerne 
ud fra signalværdi, placering og 
størrelse samt interiør.

Ring og få et tilbud 

på Danmarks 

billigste udlejning af 

19 meter lift

1-4_Service Malerne_90x131.indd   1 03/06/15   12.54

Står man og skal anskaffe sig et 
tohjulet transportmiddel, så er 
det KJ Scooter & Cykelcenter man 
skal henvende sig til. Det er en 
topmoderne forretning, der kan 
levere kvalitet til kunderne og ser-
vicere dem på eget værksted. 

- Når de handler hos os, så er kun-
den sikker på at få kvalitetspro-

dukter fra start til slut, siger ejer 
Kristoffer Jokumsen, der starte-
de forretningen op for 14 år siden. 
Vi fører kun de kendte mærker, så 
vi er sikre på kvalitet og at vi også 
kan få de rigtige reservedele. Vi 
lagerfører også et stort program 
af reservedele til stort set alle cy-
kel og scootermærker.

Forretningen, der har fem medar-
bejdere, sælger kvalitetsmærker i 
cykler, elcykler, scootere og kabi-
nescootere.
- Efterspørgslen er stor på spe-
cielle cykler. Vi er nu også blevet 
fynsk eneforhandler af den dansk-
designede og håndbyggede Bike by 
Gubi, som er en retromoderne stål-
cykel og som er skabt i samarbejde 

med møbeldesigneren Gubi Olsen. 
I elcykler har vi et stort udvalg i 
alle forskellige typer.

Der er også god efterspørgsel på 
scootersiden, hvor forretningen 
blandt andet er autoriseret for-
handler af Yamaha, Honda og Ve-
spa, hvor de for sidstnævnte også 
er eneste fynske Vespa-Center.  

Kvalitet når det skal 
være rigtig godt
KJ Scooter & Cykelcenter tilbyder de kendte 
kvalitetsmærker indenfor cykler, elcykler og scootere

KJ Scooter & Cykelcenter v/ Kristoffer Jokumsen, Bogensevej 36, 5270 Odense N, 
Tlf.: 62 61 61 18, salg@kjscooters.dk / www.kjscooters.dk

1-2_KJ Scooter_10-19p.indd   1 20/11/2019   12:04
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- Vi vil gerne invitere fynsk er-
hvervsliv og andet godtfolk til et 
julebesøg i vores store gårdbutik og 
bar på Møllekajen 5 på Odense havn, 
siger direktør Claus Christensen, 
Munkebo Brewery. Vi er ved at ind-
rette os i de store lokaler og har al-
lerede tyvstartet med at holde åbent 
for publikum tre dage om ugen.

Bryggeriet har åbent hver torsdag 
fra klokken 15 til 18 i gårdbutikken. 
Fredag åbner man klokken 14 og lør-
dag klokken 11. Begge dage er der 
bar, tysk og spansk tapas og andre 
lette retter helt frem til lukketid ved 
midnat. 

Destilleri i Odense
- Det er vores ambition i det gamle 
rustikke pakhus at præsentere vo-
res forskellige øltyper ved en prøve-
smagning som en god firmajulega-
veidé, siger Claus Christensen. Der 
er god plads, og vi er ved at samle 
alle aktiviteter i det højloftede pak-
hus. Vi er begyndt at få dele hjem til 
vores kommende destilleri såsom en 
100 år gammel maltmølle i træ samt 
70 år gamle whiskytønder.
Munkebo Brewery forventer at stå 
klar med det færdige destilleri i 
Odense i midten af 2020. Bryg-
mester Claus Christensen, der er 
uddannet forsker ved København 
Universitet og har en ph.d. i biologi 

og i sundhedsvidenskab, glæder sig 
til fortsat at forske i vildgær i den 
nordiske natur, og hvilke aromaer 
de kan bidrage med ved ølbrygning 
samt rom og whisky.

Føler sig hjemme i Odense
- Her ved Odense Havn føler vi os 
hjemme og glæder os til at brygge 
masser af god øl og eksempelvis en 
ny gin hver uge. Vi har også planer 
om whisky og rom til at supplere vo-
res udvikling og produktion af øl. 
- Kom forbi Odense Havn og se pri-
ser på vores gavekasser med juleøl 
og høre mere om at booke en ølsmag-
ning til dine medarbejdere, eller 
kontakt os på mail. 

SMAG PÅ ÅRETS 
FIRMAJULEGAVER

Tre dage om ugen slår Munkebo Brewery portene op til deres  
gigantiske pakhus på Møllekajen i Odense, hvor man kan  

prøvesmage op til en halv snes øltyper fra Munkebo bryggeriet. 

Munkebo Brewery  ·  Small Craft Distillery
Møllekajen 5  ·  5000 Odense  ·  Tlf.: 264 812 31

office@munkebobrewery.com  ·  www.munkebobrewery.com

1-1_Munkebo Bryggeri_10-19a.indd   1 18/11/2019   11:00
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MINIKØKKENER TIL LEJLIGHEDER OG KONTORER MM. 

Findes i  
størrelse fra  
90—170 cm 

Kan leveres med 
ovn, opvasker el. 
mikroovn. Samt i 

flere farver 

Eks. 100 cm med køl/frys og kogeplader Eks. 170 cm med køl/frys, ovn, opvaske-
maskine og kogeplader 

Ring for yderlig
ere 

info 

Leveres på ca. 
14 dage 

For første gang i flere år er Svend-
borg nu igen repræsenteret med to 
stjerner i Den danske Spiseguide. 
Stella Maris er omtalt i spisegui-
den med to stjerner umiddelbart 
som den eneste i Svendborg blandt 
byens gourmetrestauranter. 

»Sæsonsikker, udfordrende og 
spændende spiseoplevelse« er 
blandt kriterierne for to stjerner i 
Den danske Spiseguide, hvor pro-
fessionelle madanmeldere uddeler 
stjerner til de bedste danske re-
stauranter. Her har Stella Maris i 
Svendborg hevet to stjerner hjem, 
hvilket trækker restauranten og 
hotellet helt i top i Svendborg og 
sikrer dem en plads blandt Fyns 
bedste restauranter. 

I restauranten på Stella Maris er 
man meget stolt af optagelsen og 
de to stjerner. ”Vi er stolte af, at vi 

er repræsenteret med to stjerner 
i Den danske Spiseguide og kan 
melde os nogenlunde ind i feltet af 
Fyns bedste restauranter”, fortæl-
ler Anders Granhøj, gastronomisk 
chef på Stella Maris, der dog per-
sonligt er mest tilfreds, når re-
stauranten har glade gæster.

For at imødekomme lokalbefolk-
ningen, lancerer Restaurant Stel-
la Maris som noget nyt en TORVE-
MENU bestående af en 2 retters 
hverdagsmenu til 250,- kroner. 
Her kan du tirsdag, onsdag og 
torsdag tage plads i Stella Maris’ 
lækre restaurant og nyde sæso-
nens lys over det smukke sund, 
mens du lader dig forkæle af den 
rustikke og afslappede dagsmenu.

”Vi vil gerne rigtig dele Stella Ma-
ris oplevelsen med vores lokale na-
boer,” fortsætter Anders Granhøj, 

”vi ønsker at give vores gæster en 
oplevelse, som de kan mærke. Vi 
serverer god mad, man kan for-
stå – og bliver begejstret af. De 
skal kunne komme, slappe helt af 
og føle sig i ekstremt gode hænder 
og forkælede. Man skal mærke om-
sorgen, og man skal kunne vælge, 
om man vil have overraskelser, 
udfordringer eller glædelige gen-
syn. Det hele skal dog laves med 
personlighed og et håndværk, som 
gør, at man kan smage, at vi mener 
noget med det.”

Den danske Spiseguide
Bent Christensen udgav i 1978 den 
allerførste danske Spiseguide, og 
den er udgivet årligt lige siden.
Guiden indeholder information om 
det bedste indenfor den danske ga-
stronomiske verden, mad og vine 
og restauranter.
Det er landets mest ajourførte og 

strengeste bedømmer af de danske 
restauranter, cirka 300 antages 
at høre med til de bedste. Alene at 
være optaget i guiden anses som 
en hædersplacering i restaurant-
verdenen.
Det er anonyme prøvespisninger 
af spiseguidens repræsentanter, 
som ligger til grund for optagel-
serne.
Den danske Spiseguide står des-
uden bag kåringen af årets danske 
restaurant m.fl.
Kilde: Den danske Spiseguide
Fra Fyens.dk  

Stella Maris blandt  
Fyns bedste spisesteder

Der er noget helt særligt ved at være tæt på vandet. 
Det inspirerer og giver ro. 

Hold dit næste frokost- eller businessmøde med god 
ærlig mad, smukke omgivelser og betagende udsigt over 

Svendborg Sund. Vidunderligt naturligt.

BOOK BORD PÅ TLF 6221 2525 ELLER DINNERBOOKING.COM

STELLA MARIS HOTEL DE LUXE | KOGTVEDVÆNGET 3 | 5700 SVENDBORG | WWW.STELLAMARIS.DK 

AFTEN MENU
SMØRREBRØD

LETTE FROKOSTRETTER

FROKOST
3 RETTER KR. 425,- 

A LA CARTE 

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

I fire år har Nikita Trøjborg 

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

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

Bronze til lokal frisørelev

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

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

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

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

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

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

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

Ny indretning hos guldsmeden

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

   

buTiksliv

Vi gir’ dig smilet igen

Tandproteser er vores passion. Patienter hos os skal have en
positiv oplevelse og efterfølgende daglig glæde af deres nye
tænder. Vi hjælper dig, så du kan tage del i livets gode stunder
– med et smil på læben.

Svendborg Havnepladsen 3 B (Det Gule Pakhus) · Tlf. 62 21 54 03
Odense C Torvegade 1 (Hafniahus) · Tlf. 66 13 64 66
Odense M Tagtækkervej 8 (bag Rosengårdcentret) · Tlf. 66 13 64 67

www.tpt.dk

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

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

Overvejer 
du at skifte 
bank?

Få et uforpligtende 
økonomitjek

Spar Nord Svendborg  |  Sankt Nicolai Gade 1A

Arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling

sj@amilkon.dk

Kontakt Søren Jensen og få hjælp til
arbejdsmiljøet:

➢ Støj og akustik
➢ Maskinsikkerhed og CE-mærkning
➢ Indeklima, kemi og ventilation
➢ Risikovurderinger og målinger
➢ APV og løsningsforslag

emk@amilkon.dk

Kontakt Else Marie Kristiansen og få
hjælp til den bæredygtige omstilling:

➢ FN’s Verdensmål og CSR
➢ Værdikædeanalyse
➢ Strategi, mål og handlingsplaner
➢ Dokumentation, fx CO2-regnskab
➢ Kommunikation om indsatser

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Vi bidrager til
FN’s Verdensmål

www.amilkon.dk
Hollufgårdsvej 12A, 5260 Odense S

Tlf. 9396 5260

Spar Nord Svendborg | Sankt Nicolai Gade 1

Ny transporter til dit
firma eller stationcar
til familien?

Book et møde på

63 10 15 54

Mange selvstændige skal
konstant prioritere mellem det
der er godt for virksomheden
og det, der er godt for
privatøkonomien. Hvis du er
i tvivl – så drøft din økonomi
med mig.

Jan Pilgaard
Totalrådgiver
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Læs mere på oister.dk
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For første gang i flere år er Svend-
borg nu igen repræsenteret med to 
stjerner i Den danske Spiseguide. 
Stella Maris er omtalt i spisegui-
den med to stjerner umiddelbart 
som den eneste i Svendborg blandt 
byens gourmetrestauranter. 

»Sæsonsikker, udfordrende og 
spændende spiseoplevelse« er 
blandt kriterierne for to stjerner i 
Den danske Spiseguide, hvor pro-
fessionelle madanmeldere uddeler 
stjerner til de bedste danske re-
stauranter. Her har Stella Maris i 
Svendborg hevet to stjerner hjem, 
hvilket trækker restauranten og 
hotellet helt i top i Svendborg og 
sikrer dem en plads blandt Fyns 
bedste restauranter. 

I restauranten på Stella Maris er 
man meget stolt af optagelsen og 
de to stjerner. ”Vi er stolte af, at vi 

er repræsenteret med to stjerner 
i Den danske Spiseguide og kan 
melde os nogenlunde ind i feltet af 
Fyns bedste restauranter”, fortæl-
ler Anders Granhøj, gastronomisk 
chef på Stella Maris, der dog per-
sonligt er mest tilfreds, når re-
stauranten har glade gæster.

For at imødekomme lokalbefolk-
ningen, lancerer Restaurant Stel-
la Maris som noget nyt en TORVE-
MENU bestående af en 2 retters 
hverdagsmenu til 250,- kroner. 
Her kan du tirsdag, onsdag og 
torsdag tage plads i Stella Maris’ 
lækre restaurant og nyde sæso-
nens lys over det smukke sund, 
mens du lader dig forkæle af den 
rustikke og afslappede dagsmenu.

”Vi vil gerne rigtig dele Stella Ma-
ris oplevelsen med vores lokale na-
boer,” fortsætter Anders Granhøj, 

”vi ønsker at give vores gæster en 
oplevelse, som de kan mærke. Vi 
serverer god mad, man kan for-
stå – og bliver begejstret af. De 
skal kunne komme, slappe helt af 
og føle sig i ekstremt gode hænder 
og forkælede. Man skal mærke om-
sorgen, og man skal kunne vælge, 
om man vil have overraskelser, 
udfordringer eller glædelige gen-
syn. Det hele skal dog laves med 
personlighed og et håndværk, som 
gør, at man kan smage, at vi mener 
noget med det.”

Den danske Spiseguide
Bent Christensen udgav i 1978 den 
allerførste danske Spiseguide, og 
den er udgivet årligt lige siden.
Guiden indeholder information om 
det bedste indenfor den danske ga-
stronomiske verden, mad og vine 
og restauranter.
Det er landets mest ajourførte og 

strengeste bedømmer af de danske 
restauranter, cirka 300 antages 
at høre med til de bedste. Alene at 
være optaget i guiden anses som 
en hædersplacering i restaurant-
verdenen.
Det er anonyme prøvespisninger 
af spiseguidens repræsentanter, 
som ligger til grund for optagel-
serne.
Den danske Spiseguide står des-
uden bag kåringen af årets danske 
restaurant m.fl.
Kilde: Den danske Spiseguide
Fra Fyens.dk  

Stella Maris blandt  
Fyns bedste spisesteder

Der er noget helt særligt ved at være tæt på vandet. 
Det inspirerer og giver ro. 

Hold dit næste frokost- eller businessmøde med god 
ærlig mad, smukke omgivelser og betagende udsigt over 

Svendborg Sund. Vidunderligt naturligt.

BOOK BORD PÅ TLF 6221 2525 ELLER DINNERBOOKING.COM

STELLA MARIS HOTEL DE LUXE | KOGTVEDVÆNGET 3 | 5700 SVENDBORG | WWW.STELLAMARIS.DK 

AFTEN MENU
SMØRREBRØD

LETTE FROKOSTRETTER

FROKOST
3 RETTER KR. 425,- 

A LA CARTE 

RESTAURANT STELLA MARIS
- MED DANMARKS SMUKKESTE UDSIGT

Klassisk Rengøring ApS -  Grønnemosevej 20D – 5700 Svendborg  
Tlf. 60 62 10 48 -  info@klassiskrengoering.dk - www.klassiskrengoering.dk

Vi er 
flyttet i 

nye lokaler

Vores 
medarbejdere 

er vores 
vigtigste 

ressource

Erhvervs-
kunder

Grøn 
smiley

1-2_Klassisk Rengøring_9-19a.indd   1 29/10/2019   16:13
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• Malerentrepriser

• Flyttesyn

• Restaurering

• Renovering

• Maling af vægge

• Garantiordning

• Håndværkerfradrag

FYNSKE FARVER A/S
Havnegade 2  ·  5700 Svendborg  ·  TLF: 7214 8880 

1-2_Fynske farver_10-19a.indd   1 19/11/2019   14:30

Står man med en opgave i forbin-
delse med skilte eller print, så kan 
man roligt alliere sig med Lille-
bælt Skilte og Print. Selvom det er 
et nystartet firma, så er der mange 
års erfaring bag. 
Den 1. november gik Bodil De-

Tryk på opgaverne
Lillebælt Skilte og Print er kommet godt fra start

Lillebælt Skilte og Print
Strandvejen 14 · 5500 Middelfart · Tlf.: 88 44 12 10 ·  info@lillebaeltsp.dk 

mant selvstændig med eget firma, 
og det efter at have været i skilte-
branchen i mange år. Samtidig kan 
kunderne møde Hanne Petersen, 
der blev ansat fra start, og som har 
30 års erfaring i skiltebranchen, - 
og de supplerer hinanden godt.

- Efter opfordring fra rigtig 
mange, så besluttede jeg at starte 
mit helt eget firma, siger Bodil 
Demant. Det er gået over al for-
ventning, og er blevet rigtig godt 
modtaget. Vi har fra dag et haft 
travlt, - så det var helt rigtigt at 
starte op. Så jeg har absolut ikke 
fortrudt.

Lillebælt Skilte og Print kan 
blandt andet løse og levere opga-
ver med alt fra blandt andet visit-
kort, bannere, skilte, labels, gulv-

reklamer, tryk på tøj, facadeskilte 
og vinduesdekorationer. Blandt 
investeringerne til opstarten er 
også en printer, der kan klare op 
til 1,6 meter i bredden, - og den 
bruges også til at printe billeder 
ud til kunder efter ønske.
- Vi sætter en ære i at levere et 
godt resultat, og levere til kun-
dernes tilfredshed, hvor vi løser 
opgaverne efter kundernes øn-
sker. Det betyder noget for os, at 
vi altid leverer et godt fagligt re-
sultat.  

1-2_Lillebælt Skilte_10-19p.indd   1 19/11/2019   08:29

Investér i din bils
levetid og sikkerhed

Helt ærligt – Din bil kan ruste!
Det kan alle biler i det danske klima, selv de helgalvaniserede.
Men det er der råd for. Med en Dinitrol-behandling holder du
effektivt rusten fra døren, helt bogstaveligt. Og jo tidligere din
bil får den, desto bedre!

BOOK TID ONLINE PÅ dinitrol.dk/svendborg*

DINITROL CENTER SVENDBORG
Odensevej 24-26,
5700 Svendborg
Tlf: 63 21 32 32

80 Ugeavisen svendborg Tirsdag 19. november 2019

HIGHLIGHTS I DECEMBER

Køb billet og læs mere på www.Kulturhussvendborg.dK

7/12 JUL MED PETER VESTH
OG VENNER

14/12 JULEBANDITTERNE +
JULETRÆSFEST

14/12 JESPER LUNDGAARD
JULEKONCERT

19/12 JULEKONCERT MED
SØS FENGER

GLÆD JER TIL ENDNU FLERE
MUSIK-OPLEVELSER I 2020...

31/01 LARS LILHOLT 08/02 L.O.C. 06/03 BURHAM G

4/12 DR BIGBANDS
JULEKONCERT
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Står man med en opgave i forbin-
delse med skilte eller print, så kan 
man roligt alliere sig med Lille-
bælt Skilte og Print. Selvom det er 
et nystartet firma, så er der mange 
års erfaring bag. 
Den 1. november gik Bodil De-

Tryk på opgaverne
Lillebælt Skilte og Print er kommet godt fra start

Lillebælt Skilte og Print
Strandvejen 14 · 5500 Middelfart · Tlf.: 88 44 12 10 ·  info@lillebaeltsp.dk 

mant selvstændig med eget firma, 
og det efter at have været i skilte-
branchen i mange år. Samtidig kan 
kunderne møde Hanne Petersen, 
der blev ansat fra start, og som har 
30 års erfaring i skiltebranchen, - 
og de supplerer hinanden godt.

- Efter opfordring fra rigtig 
mange, så besluttede jeg at starte 
mit helt eget firma, siger Bodil 
Demant. Det er gået over al for-
ventning, og er blevet rigtig godt 
modtaget. Vi har fra dag et haft 
travlt, - så det var helt rigtigt at 
starte op. Så jeg har absolut ikke 
fortrudt.

Lillebælt Skilte og Print kan 
blandt andet løse og levere opga-
ver med alt fra blandt andet visit-
kort, bannere, skilte, labels, gulv-

reklamer, tryk på tøj, facadeskilte 
og vinduesdekorationer. Blandt 
investeringerne til opstarten er 
også en printer, der kan klare op 
til 1,6 meter i bredden, - og den 
bruges også til at printe billeder 
ud til kunder efter ønske.
- Vi sætter en ære i at levere et 
godt resultat, og levere til kun-
dernes tilfredshed, hvor vi løser 
opgaverne efter kundernes øn-
sker. Det betyder noget for os, at 
vi altid leverer et godt fagligt re-
sultat.  
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BLACK NOVEMBER

WWW.OLHOLM.DK

++ KR. 319,-
PRISEN ER EX. MOMS OG LEVERING

=

SPAR
 76%

BRYNJE 660

PROFESSIONEL

RENgøRINg
Vælg os, hvis du ønsker en
god kvalitet
- og ikke vil gå på kompromis.
Kvalitet er,
når resultatet
er som
forventet.

Tvedvej 199 | 5700 Svendbor�
www.clean-up.dk

T: 62216812 M: 405 15 405

– MONTERET AF SPECIALISTEN
VINDUER FOR LIVET

Går du i tanker om nye vinduer?
Book et gratis og uforpligtende besøg. Du får gode råd
om vinduer start til slut. Vi er certificeret VELFAC
VinduesMester - din garanti for kvalitet hele vejen.

T: 30 50 44 55
lg@lander-gerlach.dk

28 November 2019

A F  S U S A N N E  M AG E LU N D

Velkommen indenfor

S  å blev det efterår, og de 
fleste har for længst fået 

havemøblerne taget ind. Fra at 
have haft opmærksomheden 
rettet mod haven, altanen eller 
terrassen, er det nu stuerne og det 
indendørs liv, der kommer i fokus. 
Hvordan er det så at blive budt 
indenfor? Alle rum har en indbyg-

get "indbydelse". Det er som regel 
ikke svært at afkode indbydelsen, 
når man træder ind i et køkken 
eller i et badeværelse – det skulle 
gerne være helt tydeligt, hvad 
man forventes at foretage sig her. 
Anderledes forholder det sig nogle 
gange i de øvrige opholdsrum. Det 
kan være et soveværelse hvor der 

står en romaskine eller en compu-
terarbejdsplads.
 
Det handler om modstridende 
oplysninger til hjernen. Når hjer-
nen troede den skulle sove, får 
den informationer om, at den 
måske hellere skulle motionere 
eller lige gøre den opgave færdig, 
som du ikke nåede i løbet af da-
gen. Omvendt kunne det være en 
dejlig blød, opredt seng placeret i 
fitnesscentret, lige ved siden af lø-
bebåndet, der trak dine lyster i en 
uheldig retning – men det er nok 
lidt sværere at forestille sig. Poin-
ten er, at der ikke skal så meget til 
at forstyrre dine oprindelige hen-
sigter. Du tænker måske, at disse 
fejlanbragte ting ikke er noget der 
forstyrrer dig? – så er du med over-
vejende sandsynlighed en mand! 
Mænd er nemlig rigtig gode til at 
holde fokus på én ting ad gangen, 
hvor imod kvinder ser alle detaljer. 
Det kan give mange spændende 
diskussioner i hjemmet, og derfor 
er det oftest kvinder der kontakter 
mig for at få hjælp, når indretnin-
gen er kørt helt af sporet.
 

Ofte går opgaven ud på at få to 
sammenbragte hjem til at gå op 
i en højere enhed. Det handler 
ikke bare om at have eller an-
skaffe smukke og funktionelle 
ting, men også om at placere 
dem i den rigtige sammenhæng 
uden "mislyde". Det kan også 
være ting som minder dig om pe-
rioder af dit liv, du helst ikke vil 
huske. Det kan være ting, som er 
i stykker og minder dig om, at du 
ikke får dem fikset. Forestil dig at 
du bærer alt dit habengut uden-
for boligen – så trækker det op til 
uvejr – hvilke ting ville du skynde 
dig at få med ind, og hvilke kan 
det egentlig være lige meget 
med? Jeg gætter på at de fleste 
mænd, målrettet ville redde elek-
tronikken og den gode lænestol, 
hvor det straks vil være sværere 
for kvinder, der med sans for 
detaljer nok ikke ville vide, hvor 
de skulle begynde. Det er den 
grundlæggende forskel på de to 
køn, men der findes selvfølgelig 
varianter til begge sider. Se dig 
omkring i din bolig – hvad ville du 
tage med ind igen?

Susanne Magelund
indretningsarkitekt
Mob: 41610331
www.susannemagelund.dk 

Danske Boligarkitekter
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Bilmarkedet
Jens Eilertsen 
jei@ugeavisen.dk

Bilsalg: Der er fransk på top-
pen af salgshitlisten for ok-
tober. Den billige Citroën 
C3 indtager førstepladsen, 
mens den udskiftningskla-
re Peugeot 208 bliver num-
mer to. Kun ti biler skiller de 
to topscorere. Lidt derefter 
kommer Nissan Qashqai.

Vi skal helt ned på fjerde-
pladsen for at finde en VW - 
det er den lille Polo. Men det 
er altså ikke sådan, at VW er 
på tilbagetog. VW er klart 
den største importør med 
et salg på 2537 personbiler 
i oktober. På andenpladsen 
kommer Toyota med 1592 
biler. Den plads plejer ellers 
at tilhøre Peugeot, der bliver 
nummer tre i oktober med 
et salg på 1572. Toyota klarer 
sig rigtigt fint i oktober med 
hele tre modeller på top 10.

Men der er ingen tvivl om, 
at Peugeot står foran en op-
tur. Den kommer sammen 
med den nye 208, som er li-
ge på trapperne. Også VW-
salget får et boost, når Golf 
XIII kommer i 2020.

I oktober blev der solgt 
18.371 personbiler, og det 
er en stigning på ti procent 
i sammenligning med okto-
ber 2018. Den stigning kal-
der selvfølgelig på begej-
string hos direktøren for De 

danske Bilimportører Gunni 
Mikkelsen.

- Vi er meget tilfredse med 
salget af personbiler i okto-
ber, og det samme gælder ge-
nerelt for 2019. Der har været 
nogle enkelte udsving i løbet 
af året, men niveauet er bå-
de højt og stabilt. Udskiftnin-
gen fra den gamle personbil-
park til en mere grøn og sik-
ker bilpark er i fuld gang, og 
vi forventer, at bilsalget re-
sten af året bliver på linje 
med det samlede salg sidste 
år, siger direktøren.

grøn omstilling
Det øgede fokus på klima 
og miljø har indflydelse på 
mange danskeres valg af bil. 
En ny opgørelse fra De dan-
ske Bilimportører viser, at 
der i oktober blev solgt 328 
elbiler, hvilket er næsten 

dobbelt så mange som sid-
ste år, da der blev solgt 170 
elbiler i samme måned.

- Det står helt klart, at dan-
skerne ønsker at bidrage til 
den grønne omstilling. El-
biler og plug-in hybrider er 
fortsat et populært valg og 
har været det de seneste år. 
Med det øgede fokus på kli-
ma- og miljø er der ingen 
grund til at tro, at denne ten-
dens ændrer sig, siger Gunni 
Mikkelsen.

Samlet for året er der ble-
vet solgt 4244 elbiler. I sam-
me periode 2018 var der solgt 
1100. Tallet er altså næsten 
firdoblet.

De tre bedst sælgende el-
biler i år er Tesla 1955, Hyun-
dai 678 og BMW 423. De tre 
bedst sælgende plug-in hy-
brid er Kia 1744, Mitsubishi 
387 og Hyundai 378.

Bilsalg steg ti procent

Citroën C3 blev den mest solgte bil i oktober. Foto: Jens Eilertsen

Du finder os h
er

Odensevej 136 . 5400 Bogense
mo@fyns-bilsalg.dk . Tlf. 64 81 12 01
mk@fyns-bilsalg.dk . Tlf. 22 12 29 60

FYNS BILSALG
AUTOMESTER BOGENSE
- ENKELT OG LOKALT....
Vi har nu øget kapaciteten på vores værksted
og glæder os til at byde alle nye samt gamle
kunder velkommen...

Lige nu!!
Top aktuelle

priser på
V I N T E R

D Æ K
Kontakt værk-
stedet direkte
64 81 12 01

RepaRation af
���������-������-V��������
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biblioTekeT anbefaler

Bibliotekar Hans Trygve Birkeland. Foto: Bibliotek og 
Borgerservice

Hans Trygve Birkeland 
bibliotekar

Jeg indrømmer det – jeg er 
en smule japanofil. Japansk 
kultur og litteratur hensæt-
ter mig i en drømmende til-
stand. Det drejer sig om en 
virkelighed der ligner vores 
egen, men med nogle små 
forskelle, der rykker per-
spektivet og prikker til fan-
tasien. Forfatteren Keigo Hi-
gashino har med bogen ”Den 
hengivne Hr. X” skrevet en 
af de største krimisuccesser 
i Japan med over 2 millioner 
solgte eksemplarer. Jeg læste 
den på en ferie til Kreta, og 
var i et par dage helt borte 
i dens snirklede verden. For 
at få optimalt udbytte af bo-
gen, vil jeg anbefale, at man 
fra starten noterer sig navne-
ne på de mange personer, så 
man ikke løber sur i det.

Den enlige mor Yasuko ar-
bejder i en madpakkebutik. 
Hun er fraskilt, og da hendes 
eksmand opsporer hende og 
begynder at trakassere hen-
de og datteren Misato, bliver 
hun fortvivlet nødt til at invi-
tere ham hjem. Der opstår et 
slagsmål, hvor Yasuko og dat-
teren i kampens hede ender 
med at tage livet af eksman-
den. Deres geniale men en-
somme og utilpassede nabo 

Ishigami finder ud hvad der 
er sket, og han tilbyder at fa-
brikere et vandtæt alibi for 
Yasuko. Politiet kommer på 
banen, og da den mistænk-
somme kriminalbetjent Kus-
anagi ikke kan gennemskue 
sagen, kontakter han sin ven 
Yukawa, der er tidligere stu-
diekammerat med Ishigami.

Som handlingen skrider 
frem, bliver det klart, at Yuka-
wa er den eneste der kan af-
sløre sandheden. Men hvil-
ken sandhed? Bogens er van-
vittigt snedigt bygget op, og 

afslutningen vender op og 
ned på alle de forventnin-
ger, man som læser har byg-
get op undervejs. Jeg er vild 
med det!

Som vestlig læser får man 
også et indblik i nogle af den 
japanske kulturs særegen-
heder, såsom høflighedsfor-
mer, kvindernes position 
i samfundet, og underlige 
møbler. Prøv f.eks. at goog-
le ”kotatsu table” - så ved du 
allerede lidt mere om mord-
våbenet!

Vinterlæsning: Den hengivne Hr. X af Keigo Higashino

Aut. el-installatør

Henrik Jørgensen
Langebyende 14
5471 Søndersø
Tlf. 2124 5321

ApS

ENKEL
Altid fuldt overblik og adgang til varmepumpeanlægget
nemt og enkelt via App.

EFFEKTIV
Med sonnenkraft split -varmepumpe kan en cop værdi
på 5,1 kwh opnæs. Endnu højere ved tilslutning af solceller.

EKSTRA
Økonomisk og miljøvenlig varme og varmt vand.
Mulighed for tilkobling af gratis solcellestrøm eller termisk solvarme.

Alle Sonnenkraft luft til vand.
split-varmepumper er testet
efter EN14825

WWW. sonnenkraft.dk

LUFT TIL VAND
SPLIT VARMEPUMPE

HHPP99SSMM OOGG HHPP1144SSMM
E3

Ring og lad os få ensnak om jeres behov….

Vi er først med de sidste blomster...
- hver dag året rundt!

www.nordfynsblomster.dk

Kistepynt, kranse & bårebuketter
NEMT og bekvemt – bestil hjemme fra sofaen...

 25



Slutsedler på 160 biler det første år

- Det er godt at have adresse i Nørre 
Aaby, siger Tommy Hestehauge, 
der for et år siden etablerede sig 
som selvstændig forhandler af ny-
ere brugte biler. 
- Det første år fik jeg solgt 160 biler 
og ikke kun i det vestfynske. Godt 
hjulpet af nettet og udvalget af ny-

ere topklargjorte biler til de rigtige 
priser har jeg leveret biler over hele 
landet. En del kører i Københavns-
området og fire på solskinsøen 
Bornholm.

Landsdækkende garanti
Tommy Hestehauge peger på, at 

med en skræddersyet landsdæk-
kende brugtvognsgaranti og en an-
erkendt finansieringskilde er der 
ikke problemer for hverken kunden 
eller for ham selv i forbindelse med 
et salg på distance.
- I løbet af det første år har jeg set, 
at de mindre biler er på vej ud, og 

v/ Tommy Hestehauge  ·  Fabriksvej 2  ·  Nørre Åby  ·  Tlf.: 51 28 95 15

kontakt@hestehauge-biler.dk  ·  www.hestehauge-biler.dk 

– Vi har markedets bedste 
finansiering og tryg lands-
dækkende brugtvognsgaranti, 
siger Tommy Hestehauge, 
der i 2018 efter 25 år i 
branchen blev selvstændig 
og har fået kunder i 
hele landet.

markedet for brugte biler går i ret-
ning af mere gedigne og potente 
biler, siger Tommy Hestehauge og 
henviser til udstillingen og beskri-
velserne på hjemmesiden 
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Thomas Gregersen

Otterup: Hvis man forsøger 
at sætte Mette Renbos våg-
ne timer ind i et regneark, så 
vil man sandsynligvis få en 
blinkende fejlmeddelelse på 
skærmen om, at døgnet altså 
kun har 24 felter at fylde ud. 
Den nordfynske sanger og 
forretningskvinde lejede sig 
for fire år siden ind i hoved-
bygningen på Ørritslevgaard 
uden for Otterup, hvor hun 
fra sit hjemmekontor blandt 
andet løser grafiske opgaver 
og driver en stor webshop 
med tøj på siden nordic-

Mette blander sig i toppen af poppen

Mette Renbo har lejet hovedbygningen til Ørritslevgaard, hvor hun har plads til kommende arrangementer og egen voldgrav lige 
udenfor døren. Foto: Thomas Gregersen

53 år, født og opvokset i 
Gerskov ved Otterup. Efter 
flere år væk fra området 
vendte hun hjem til Nordfyn 
for nogle år siden, da hendes 
mor blev syg.

Mette Renbo har haft flere 
sange på Dansktoppen og 
har to gange oplevet, at ligge 
på listen i så mange uger 
som det er muligt ifølge 
reglerne.

Hun er uddannet indenfor 
salg og HR og driver 
tøjbutikken nordictrends.dk, 
hvor hun netop har ansat sin 
datter Josefine.

De to yngste døtre i den 
musikalske familie, Nicoline 
og Josefine, blev i 2013 
kendt som duoen Silmania, 
da de stillede op til MGP.

 

fAKtA
meTTe renbo

trends.dk. Snart er hun klar 
til at åbne en ny butik i Fin-
land og her i november står 
Mette Renbo også bag det 

første større event i den gam-
le herregård, hvor hun bor. 

Men selv om dagligda-
gen er fyldt med opgaver og 
kundekontakt, så lever Met-
te Renbo også som en anden 
Batwoman i et paralleluni-
vers, hvor det er musikken, 
der er omdrejningspunktet.

- Jeg har heldigvis efter-
hånden fået indrettet mit ar-
bejdsliv sådan, at mine kun-
der og forretningsforbindel-
ser ved, at jeg nogle gange li-

ge lukker mig inde i det, jeg 
kalder en musikboble, siger 
Mette Renbo.

Det sker typisk, når der 
kommer en sang til hende. 

Næsten spirituelt
- Det lyder måske lidt spi-
rituelt, men jeg føler, at jeg 
har en åben kanal, hvor der 
pludselig popper en sang ind 
i min hjerne. Så er det med 
at få den skrevet, inden den 
forsvinder igen, siger Mette 

Renbo, der både står bag si-
ne egne melodier og tekster.

Teksterne handler altid 
om ting, der sker i hendes liv 
og hun betragter det at skrive 
som en slags terapi.

Mette Renbo er vokset op 
på en gård i Gerskov og hjalp 
som seksårig til i stalden for 
at tjene penge til en guitar. 
Da hun var tretten år gam-
mel skrev hun sidste første 
sang og siden er det blevet 
til mange. 

Lige nu er det singlen 
"Hvert lille øjeblik", der net-
op er røget ind som bobler 
på dansktoppen. Det er den 
tiende single siden 2014 og 
sangene er i den forbindelse 
udsendt samlet på et album.

Den 14. november kan 
Mette Renbo opleves i en 
støttekoncert på Posten i 
Odense, hvor hun sammen 
med en række andre kunst-
nere optræder gratis for at 
støtte foreningen Look Good 
Feel Better, der arbejder for 
kræftsyge kvinder.

erhvervskvinde, 
konferencier, 
sangskriver og 
sanger mette 
renbo fra otterup 
bobler lige nu 
løs på danmarks 
radios dansktop.

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

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

ZEISS-glas
med DriveSafe
fra 3.590,-

pr. sæt

Få DriveSafe i din hverdagsbrille og
reducér ubehaget ved blænding i trafikken
Er du én af de mange danskere, der føler sig utryg ved at køre i mørke? Så er ZEISS-glas med
DriveSafe måske noget for dig. DriveSafe brilleglas fungerer normalt i dagslys, men kan reducere
ubehaget ved blændinger fra modkørende, skærper dit syn i mørke og gør det lettere at skifte
fokus mellem vejen og instrumentbrættet. Book allerede nu en synsprøve på nytsyn.dk

0,-
i udbetaling,

renter og
gebyrer

Nyt Syn Otterup

Bogensevej 2-4
5270 Odense N
T: 6618 2425

Man.–fre.: 10.00–17.00
Lørdag: 10.00–13.00
www.cancer.dk/igen

Følg os på Facebook

SØNDAG D. 10. NOVEMBER

STARTER SALGET AF VORES
FLOTTE JULEVARER

marked
Jule

VI HOLDER
ÅBENT

FRA KL. 10-14

Dagen igennem hygger vi med
gløgg og æbleskiver.

Vi blomstrer til det sidste...
- hver dag året rundt!

www.nordfynsblomster.dk

Kistepynt, kranse & bårebuketter
NEMT og bekvemt – bestil hjemme fra sofaen...

Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

Søren Thomsen, der har været indehaver 
siden 2002, pointerer, at der er flere vigtige 

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

Projektering – hvor tegningerne om-sæt-
tes til et egentligt konkret byggeprojekt.

Tilsyn – hvor Arkitektfirmaet Arne Birks 
dygtige byggeleder har tilsyn med, at byg-
geriet bliver udført, som I har aftalt med 
håndværkerne. 

En anden ting er det økonomiske overblik 
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitekt-
firmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks teg-
nestue i Møllergade 67 i Svendborg og få 
en gratis og uforpligtende snak om jeres 
drømme. 

Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige 
først, så kaffen er varm, når I kommer… ” 

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

Skal du sælge dit hus? Vi har stor 
erfaring med at tjekke boligers  lstand. 
Vi reagerer hur gt og har konkurrence- 
dyg ge priser. 

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

Følg drømmene
Går du og drømmer om mere plads? En 
anden indretning af huset - eller måske et 
helt nyt hus?  Vi er førende inden for:

- Om- og  lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og  lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
- Ene- Energiop mering

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk

Vissenbjerg ligger super centralt 
på landkortet, og efterhånden 
kan man roligt sige, at byen i 
kraft dens status som det ideelle 
udgangspunkt for at opleve hele 
øen, er blevet en selvstændig 
fynsk turistattraktion”, smiler 
direktør Peter Madsen. ”Vissenb-
jerg Storkro, som er en del af den 
100 % danskejede kæde Danske 
Hoteller A/S, der på landsplan 
tæller 23 kroer/hoteller/kon-
ferencecentre, beskæftiger otte 
fastansatte. Hertil kommer en 
gruppe freelance-tjenere og ditto 
køkkenpersonale, der arbejder 
ved vores mange populære og 
velbesøgte totalarrangementer 
henover året.”

Et ønske går i opfyldelse 
�Hotellets nye værelsesfløj fik sin 
ilddåb den 5. oktober i forbindelse 
med et stort arrangement med 
fuld belægning. Alting klappede 
og gik fantastisk godt, fortsæt-
ter Peter Madsen. Byggeriet, der 
påbegyndtes i januar, løb ellers 

Hotel Vissenbjerg Storkro  
- et naturligt mødested midt i Danmark
Med en beliggenhed lige midt på danmarkskortet er Hotel Vissenbjerg Storkro 
et attraktivt hotel og konferencecenter for en stor og bredt funderet kundekreds 
fra hele landet. Den 5. oktober indviedes en helt ny fløj med 20 værelser 

Søndersøvej 30 - 5492 Vissenbjerg
Tlf.: 64 47 38 80 - Fax: 64 47 17 40 - E-mail: info@vissenbjergstorkro.dk - www.vissenbjergstorkro.dk

ind i en uventet hurdle, som satte 
projektet under pres, idet der 
i forbindelse med piloteringen 
skulle bankes hele 42 pæle af 8-18 
meters længde ned i jorden. Nu 
bliver nybygningen stående, hvor 
den står, og med den er et længe 
næret ønske om øget kapacitet på 
værelsesfronten gået i opfyldelse. 
Den høje belægningsgrad på ho-
tellets øvrige faciliteter har i 
perioder oversteget kapaciteten 
på værelsesområdet. De 20 nye 
værelser, der hver kan rumme op 
til 4 personer, bringer balance i 
tingene. 

Fordelagtig placering
”Generelt fortæller folk, at de 
oplever hotellets placering lidt 
udenfor storbyen Odense som en 
klar fordel. Således har vi mange 
faste håndværkerkunder, der be-

nytter hotellet i forbindelse med 
arbejdet på de store byggeprojekter 
i Odense og Fyn i øvrigt. De kan 
parkere deres firmabiler gratis lige 
udenfor døren. Og når de spiser og 
overnatter i Vissenbjerg, kan de let 
og ubesværet komme til og fra ar-
bejde noget der i det byggeprægede 
Odense ville medføre større logis-
tiske udfordringer.

Kurser, konferencer og møder
”I erhvervsregi udgør kurser, kon-
ferencer, messer, seminarer og 
møder vores primære aktiviteter. 
Over hele linjen opererer vi med 
totalløsninger, der typemæssigt 
rangerer fra dagsmøder til forløb 
af flere dages varighed. Når det 
gælder kapacitet er hotellets faci-
liteter skræddersyet til grupper 
fra to til fire personer og helt op 
til 400 personer i samme lokale.” 

Fra vildtaftener til 
sommerrevy
”På selskabssiden spænder vi fra 
større private fester til de helt 
store tema-arrangementer. Her 
i efteråret er det vildtaftenerne, 
der tiltrækker så talstærkt et pub-
likum, at vi trods 20 nye værel-
ser må trække på gode kollegers 
faciliteter. Julefrokostsæsonen 
starter den 29./30. november og 
strækker sig tre weekender frem. 
Et nyt tiltag er vores spændende 
samarbejde med Odense Sommer-
revy, hvor folk bor her og fragtes 
i busser til og fra revyen. Bagefter 
er der spisning, musik, dans og 
overnatning. I 2019 genererede 
sommerrevyen 700 ophold, og i 
2020 forventer vi endnu flere, 
idet der allerede nu er solgt 600 
ophold. Odense Sommerrevy har 
premiere den 8. maj 2020, og vores 
tilbud, der tiltrækker revygæster 
fra hele landet, kører i alt 13 fred-
ag/lørdage samt Kristi himmel-
fartsdag.”   
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Vissenbjerg ligger super centralt 
på landkortet, og efterhånden 
kan man roligt sige, at byen i 
kraft dens status som det ideelle 
udgangspunkt for at opleve hele 
øen, er blevet en selvstændig 
fynsk turistattraktion”, smiler 
direktør Peter Madsen. ”Vissenb-
jerg Storkro, som er en del af den 
100 % danskejede kæde Danske 
Hoteller A/S, der på landsplan 
tæller 23 kroer/hoteller/kon-
ferencecentre, beskæftiger otte 
fastansatte. Hertil kommer en 
gruppe freelance-tjenere og ditto 
køkkenpersonale, der arbejder 
ved vores mange populære og 
velbesøgte totalarrangementer 
henover året.”

Et ønske går i opfyldelse 
�Hotellets nye værelsesfløj fik sin 
ilddåb den 5. oktober i forbindelse 
med et stort arrangement med 
fuld belægning. Alting klappede 
og gik fantastisk godt, fortsæt-
ter Peter Madsen. Byggeriet, der 
påbegyndtes i januar, løb ellers 

Hotel Vissenbjerg Storkro  
- et naturligt mødested midt i Danmark
Med en beliggenhed lige midt på danmarkskortet er Hotel Vissenbjerg Storkro 
et attraktivt hotel og konferencecenter for en stor og bredt funderet kundekreds 
fra hele landet. Den 5. oktober indviedes en helt ny fløj med 20 værelser 

Søndersøvej 30 - 5492 Vissenbjerg
Tlf.: 64 47 38 80 - Fax: 64 47 17 40 - E-mail: info@vissenbjergstorkro.dk - www.vissenbjergstorkro.dk

ind i en uventet hurdle, som satte 
projektet under pres, idet der 
i forbindelse med piloteringen 
skulle bankes hele 42 pæle af 8-18 
meters længde ned i jorden. Nu 
bliver nybygningen stående, hvor 
den står, og med den er et længe 
næret ønske om øget kapacitet på 
værelsesfronten gået i opfyldelse. 
Den høje belægningsgrad på ho-
tellets øvrige faciliteter har i 
perioder oversteget kapaciteten 
på værelsesområdet. De 20 nye 
værelser, der hver kan rumme op 
til 4 personer, bringer balance i 
tingene. 

Fordelagtig placering
”Generelt fortæller folk, at de 
oplever hotellets placering lidt 
udenfor storbyen Odense som en 
klar fordel. Således har vi mange 
faste håndværkerkunder, der be-

nytter hotellet i forbindelse med 
arbejdet på de store byggeprojekter 
i Odense og Fyn i øvrigt. De kan 
parkere deres firmabiler gratis lige 
udenfor døren. Og når de spiser og 
overnatter i Vissenbjerg, kan de let 
og ubesværet komme til og fra ar-
bejde noget der i det byggeprægede 
Odense ville medføre større logis-
tiske udfordringer.

Kurser, konferencer og møder
”I erhvervsregi udgør kurser, kon-
ferencer, messer, seminarer og 
møder vores primære aktiviteter. 
Over hele linjen opererer vi med 
totalløsninger, der typemæssigt 
rangerer fra dagsmøder til forløb 
af flere dages varighed. Når det 
gælder kapacitet er hotellets faci-
liteter skræddersyet til grupper 
fra to til fire personer og helt op 
til 400 personer i samme lokale.” 

Fra vildtaftener til 
sommerrevy
”På selskabssiden spænder vi fra 
større private fester til de helt 
store tema-arrangementer. Her 
i efteråret er det vildtaftenerne, 
der tiltrækker så talstærkt et pub-
likum, at vi trods 20 nye værel-
ser må trække på gode kollegers 
faciliteter. Julefrokostsæsonen 
starter den 29./30. november og 
strækker sig tre weekender frem. 
Et nyt tiltag er vores spændende 
samarbejde med Odense Sommer-
revy, hvor folk bor her og fragtes 
i busser til og fra revyen. Bagefter 
er der spisning, musik, dans og 
overnatning. I 2019 genererede 
sommerrevyen 700 ophold, og i 
2020 forventer vi endnu flere, 
idet der allerede nu er solgt 600 
ophold. Odense Sommerrevy har 
premiere den 8. maj 2020, og vores 
tilbud, der tiltrækker revygæster 
fra hele landet, kører i alt 13 fred-
ag/lørdage samt Kristi himmel-
fartsdag.”   
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Bilmarkedet
Jens Eilertsen 
jei@ugeavisen.dk

Bilsalg: Der er fransk på top-
pen af salgshitlisten for ok-
tober. Den billige Citroën 
C3 indtager førstepladsen, 
mens den udskiftningskla-
re Peugeot 208 bliver num-
mer to. Kun ti biler skiller de 
to topscorere. Lidt derefter 
kommer Nissan Qashqai.

Vi skal helt ned på fjerde-
pladsen for at finde en VW - 
det er den lille Polo. Men det 
er altså ikke sådan, at VW er 
på tilbagetog. VW er klart 
den største importør med 
et salg på 2537 personbiler 
i oktober. På andenpladsen 
kommer Toyota med 1592 
biler. Den plads plejer ellers 
at tilhøre Peugeot, der bliver 
nummer tre i oktober med 
et salg på 1572. Toyota klarer 
sig rigtigt fint i oktober med 
hele tre modeller på top 10.

Men der er ingen tvivl om, 
at Peugeot står foran en op-
tur. Den kommer sammen 
med den nye 208, som er li-
ge på trapperne. Også VW-
salget får et boost, når Golf 
XIII kommer i 2020.

I oktober blev der solgt 
18.371 personbiler, og det 
er en stigning på ti procent 
i sammenligning med okto-
ber 2018. Den stigning kal-
der selvfølgelig på begej-
string hos direktøren for De 

danske Bilimportører Gunni 
Mikkelsen.

- Vi er meget tilfredse med 
salget af personbiler i okto-
ber, og det samme gælder ge-
nerelt for 2019. Der har været 
nogle enkelte udsving i løbet 
af året, men niveauet er bå-
de højt og stabilt. Udskiftnin-
gen fra den gamle personbil-
park til en mere grøn og sik-
ker bilpark er i fuld gang, og 
vi forventer, at bilsalget re-
sten af året bliver på linje 
med det samlede salg sidste 
år, siger direktøren.

grøn omstilling
Det øgede fokus på klima 
og miljø har indflydelse på 
mange danskeres valg af bil. 
En ny opgørelse fra De dan-
ske Bilimportører viser, at 
der i oktober blev solgt 328 
elbiler, hvilket er næsten 

dobbelt så mange som sid-
ste år, da der blev solgt 170 
elbiler i samme måned.

- Det står helt klart, at dan-
skerne ønsker at bidrage til 
den grønne omstilling. El-
biler og plug-in hybrider er 
fortsat et populært valg og 
har været det de seneste år. 
Med det øgede fokus på kli-
ma- og miljø er der ingen 
grund til at tro, at denne ten-
dens ændrer sig, siger Gunni 
Mikkelsen.

Samlet for året er der ble-
vet solgt 4244 elbiler. I sam-
me periode 2018 var der solgt 
1100. Tallet er altså næsten 
firdoblet.

De tre bedst sælgende el-
biler i år er Tesla 1955, Hyun-
dai 678 og BMW 423. De tre 
bedst sælgende plug-in hy-
brid er Kia 1744, Mitsubishi 
387 og Hyundai 378.

Bilsalg steg ti procent

Citroën C3 blev den mest solgte bil i oktober. Foto: Jens Eilertsen

Du finder os h
er

Odensevej 136 . 5400 Bogense
mo@fyns-bilsalg.dk . Tlf. 64 81 12 01
mk@fyns-bilsalg.dk . Tlf. 22 12 29 60

FYNS BILSALG
AUTOMESTER BOGENSE
- ENKELT OG LOKALT....
Vi har nu øget kapaciteten på vores værksted
og glæder os til at byde alle nye samt gamle
kunder velkommen...

Lige nu!!
Top aktuelle

priser på
V I N T E R

D Æ K
Kontakt værk-
stedet direkte
64 81 12 01

RepaRation af
���������-������-V��������

www.orsted-lastvognscenter.dk Find os på
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Den gamle Købmandsgård
Fyns smukkeste bolighus - siden 1969

Du får leveret og monteret Dine nye møbler helt gratis! Og vi tager Også gerne Dine gamle møbler meD retur.

dansk design soFasÆt
Comfort 7000 er monteret med sort eksklusiv 
okselæder samt crom ben.
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 182 cm
Før 33.998.-

Fyns smukkeste bolighus - siden 1969 Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457
Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

gratis levering  
og montering  
i hele danmark

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Det kæmpe udsalg fortsætter

rugby 3 + 2 pers soFasÆt.
Klassisk sofa i ubehandlet eg og monteret 
med kraftig Semi Anilin læder.
Føres i flere farver.
Mål 3 pers 220 cm
Før 15.720,-
Mål 2 pers: 162 cm.
Før 25.543.-

stella 3 + 2 pers soFasÆt. 
Elegant og stilfuld sofa med rigtig god 
siddekomfort. Monteret med semi-anilin 
læder. Kan vælges med bøg/lak, Bøg/
Ubh eller mørkbejdset bøg
Føres i flere stof og læder kvaliteter mod 
anden pris
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 160 cm
Før 44.835.-
stol inkl. skammel  
Før 14.622.- nu 9.799.- spar 4.863.-

Nu

11.999.-
SPAR 5.781,-

delta adventure stol  
og skammel i eg
Stol og fodskammel som vist i eg monteret 
med sort læder. Med den indbyggede 
trinløse glidefunktion og den aktive nakke-
støtte, vil du opleve en unik siddekomfort. 
Dette giver kroppen en komfortabel og 
god ergonomisk støtte, uanset hvilken 
position du vælger.
Før 17.780.- 

enkelt og stilFuld skÆnk i massiv eg  
med Fingertapper. 
Flere muligheder for at tilpasse størrelse. indretning 
træsorter og farver. Kom ind og tal med os for at 
finde lige den der passer dig  
og dit hjem. 
Mål 140 x 70 x 34 cm.
Før 11.431.- Nu

9.144.-
SPAR 2.287,-

santana 3+2 pers. soFasÆt
Santana sofa i elegant design monteret 
med kraftigt sort semi-anilin læder og 
ben i børstet stål. 
Santana føres i forskellige stof og 
læderfarver mod anden pris.
3 pers. 200 cm. Før 17.398.-
2 pers 148 cm. Før 13.899.-
Før 31.297.-

Nu

26.999.-
SPAR 17.836,-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Nu

14.999.-
SPAR 18.999,-

Nu

24.999.-
SPAR 6.298,-

dit d

Nu

14.999.-
SPAR 10.544,-

Så længe  
lager haves

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense kan nu tilbyde 
totalløsninger til private 
virksomheder og offentlige 
institutioner

Vi vil nu tilbyde at vi leverer indretning-
sløsninger til private virksomheder og 
offentlige institutioner i hele Danmark. 
Vi samarbejder med en bred vifte af 
danske, møbelproducenter. Dette gør 
virksomheden er i stand til, at tilbyde helt 
individuelle og skræddersyede løsninger 
af høj kvalitet, til konkurrencedygtige 
priser. Vores fokus bliver ergonomi, 
funktionalitet og kvalitet, og hele proces-
sen foregår i tæt dialog med den enkelte 
medarbejder, for på den måde at levere 
den optimale løsning.

• Erhvervsvirksomheder

• Undervisning - herunder  
folke- og efterskoler.

• Daginstitutioner 

• Pleje- & sundhedssektoren 

• Lægeklinikker

• Pengeinstitutter

• Multi-/idrætshaller

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense udvider deres 
forretningsstrategi
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Nyt fra EU

aNsøgNiNg: Lige nu er timin-
gen rigtig god for danske 
virksomheder med ambitio-
ner om at søge EU-støtte til 
innovation og forskning. De 
kan nemlig varme op med 
en mindre ansøgning, om 
midler til at lave den store 
EU-ansøgning.

Først kan de søge EUop-
START, Uddannelses- og 
Forskningsministeriets 
(UFM) pulje der hjælper 
danske virksomheder og vi-
deninstitutioner i deres ud-
arbejdelse af ansøgninger til 
EU’s programmer under Ho-
rizon 2020. I seneste runde 
fik hele 95 procent af EUop-
START-ansøgerne success.

Uddannelses- of Forsk-
ningsministeriet har hjulpet 
projekter som bedre piller 
til Parkinson-patienter, en 
online platform for nye fod-
boldtalenter, digitale pensi-
onsordninger, og en robot, 
der fylder benzin på din bil. 
Støtten gives blandt andet til 
løn, rejser og konsulentydel-
ser i forbindelse med forbe-
redelse af EU-ansøgninger.

- Det er en lille hyggelig 
ansøgning med overvejelser 
man alligevel skal gøre sig i 
forbindelse med et projekt, 
siger EU-konsulent Else Dy-
ekjær Mejer.

EUopSTART har sidste frist 
8. oktober 2018 - og med den 
støtte kan man hurtigt sætte 
fart på en Eurostars-ansøg-
ning til deadline 28. februar 
2019. Eurostars er EU's pro-
gram for udviklingsprojekter 
i små og mellemstore virk-
somheder inden for stort set 
alle brancher.

Det Syddanske EU-Kon-
tors konsulenter har den 
seneste viden om EU's støt-
temuligheder, og kan hjælpe 
med rådgivning til projekter 
og ansøgninger. Kontoret 
har blandt andet hjulpet 
med at sikre Eurostars mid-
ler til hurtigere opladning af 
elektriske biler, innovation 
af kræftdiagnoser, og bedre 
sikkerhed for offshore vind- 
og olieinstallationer. 

Kontakt os for mere infor-
mation.   /eXp

Få kurs på din EU-støtte

Nyt fra EU

BærEdygtighEd: Projektet 
hedder PROWAD-LINK, og 
idéen i en nøddeskal er at 
skabe bæredygtig vækst og 
nye arbejdspladser gennem et 
stærkt “World Heritage” rejse-
koncept i Nordsøen, i stil med 
UNESCO’s romantiske eller 
royale rundture til Europas 
verdensarv.

- Det handler om at benytte 
naturen bæredygtigt til at ska-
be økonomisk og socialbæ-
redygtig udvikling, forklarer 
Anne Husum Marboe, pro-
jektleder hos Nationalpark 
Vadehavet.

Projektet skal sammen-
kæde SME-erhverv, vidensin-
stitutioner, det offentlige, og 
turister, der søger naturven-
lige oplevelser. Mulighederne 
strækker sig fra natur-aktivi-
teter til mad, overnatnings-
muligheder, undervisning og 
underholding - med fokus på 
dagsture og lavsæsonen.

- Vi skal skabe nogle helårs 
arbejdspladser, siger Anne 

Husum Marboe.
Regionens virksomheder 

skal inddrages stærkt i alle 
faser. Nuværende tilbud skal 
gøres mere bæredygtige, nye 
tiltag udvikles fra bunden. 
Nye markeder skal udforskes.

- Vi håber, at der er nogen, 

der kan se idéen og forret-
ningspotentialet, siger Anne 
Husum Marboe.

- Vi skal nedbryde det fra 
at være en stor mundfuld for 
en mindre virksomhed til at 
være noget mere konkret: 
"Hvad betyder det for mig, 

mine gæster, og min forret-
ning?"

Nationalpark Vadehavet 
og Business Region Esbjerg 
får samlet 250.379 euro - 1,9 
mio. kroner - fra EU’s Interreg-
pulje for projekter på tværs af 
landegrænser i Europa.  /eXp

Ny EU-støtte til vækstdrivende 
rejserute i Nordsøen
Nationalpark Vadehavet, business region esbjerg og syddanmarks virksomheder 
skal udvikle nye bæredygtige, internationale forretninger - med naturen i centrum.

Else Dyekjær Mejer, 
konsulent, Det Syddanske 
EU-kontor. Pressefoto

Nyt projekt vil skabe nye, grønne arbejdspladser i Region Syddanmark. Foto: John Randeris

Rådgivning i
Vintertjeneste!

Fjern hver anden glatføre uheld!

Fjern

Saltspild

Glatte veje

Sne

ndgå faldgruberne Kontakt Uafhængig rådgiver

Undgå faldgruberne Kontakt

Jens Kristian Fonnesbech, jkf@aiban.dk

+45 20801751 www.aiban.dk

Uafhængig rådgiver

Få

Innovation

Trafiksikkerhed

Sikre veje

Fjern

Saltspild

Glatte veje

Sne

Fjern hvert
andet glatføre-
uheld

Solidt FynSk
ErhvErvSbyggEri
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                    – løsninger til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

Søren Thomsen, der har været indehaver 
siden 2002, pointerer, at der er flere vigtige 

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

Projektering – hvor tegningerne om-sæt-
tes til et egentligt konkret byggeprojekt.

Tilsyn – hvor Arkitektfirmaet Arne Birks 
dygtige byggeleder har tilsyn med, at byg-
geriet bliver udført, som I har aftalt med 
håndværkerne. 

En anden ting er det økonomiske overblik 
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitekt-
firmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks teg-
nestue i Møllergade 67 i Svendborg og få 
en gratis og uforpligtende snak om jeres 
drømme. 

Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige 
først, så kaffen er varm, når I kommer… ” 

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

Skal du sælge dit hus? Vi har stor 
erfaring med at tjekke boligers  lstand. 
Vi reagerer hur gt og har konkurrence- 
dyg ge priser. 

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

Følg drømmene
Går du og drømmer om mere plads? En 
anden indretning af huset - eller måske et 
helt nyt hus?  Vi er førende inden for:

- Om- og  lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og  lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
- Ene- Energiop mering

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk
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VI UDFØRER SERVICEEFTERSYN FRA 1099,- INKL. GRATIS VEJHJÆLP OG 100% FABRIKSGARANTI - ellers betaler vi!
Under serviceeftersynet benyttes kvalificerede anvisninger og tjekskemaer, hvilket garanterer den dokumentation der kræves i tilfælde af en garantisag. 

Læs mere på skorstensgaard.dk

Tyske værkstedspriser betyder at vi matcher priserne hos et mærkeværksted i Tyskland. Skorstensgaard benytter reservedele fra bl.a. BOSCH med 3 års 100% garanti. 
Læs mere under vores betingelser på skorstensgaard.dk * Værksteder der af importøren af det pågældende bilmærke er autoriseret eller lign.

Hjulskifte

*BESTIL ET SERVICE 
EFTER SERVICEBOGEN

(PRISER FRA 1099,-)

OG FÅ ET

GRATIS HJULSKIFTE

Gælder i alle 24 afdelinger 
til og med 24. december

*

ÅRETS VÆRKSTED

Odense C
Thorslundsvej 1B
Tlf.: +45 7370 8936
Odensec@skorstensgaard.dk

Odense SV
Hvidkærvej 4
Tlf.: +45 7216 1760
Odense@skorstensgaard.dk

Svendborg
Grønnemosevej 20
Tlf.: +45 7370 8935 
Svendborg@skorstensgaard.dk

Få et tilbud eller book en tid på:
Skorstensgaard.dk

Få lokale
nyheder
imailboksen
Gå ind på faa.dk – find nyheds-
brevene via menuen eller via
faa.dk/nyhedsbrev

SVENDBORG LANGELAND ÆRØ FAABORG-MIDTFYN SØSIDEN DEBAT

Langeland | 17/10
Endnu en langelandsk
kommunaldirektør fyret
Kommunaldirektør Benny Balsgaard blev
mandag fyret fra sin stilling i Langeland
Kommune efter knapt tre års ansættelse.

LÆS MERE

Svendborg | 17/10
Geoparkens Unesco-ansøgning
udskudt til næste år: Har brug for
mere tid
Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav
har besluttet ikke at ansøge om at blive at
certificeret som Unesco Geopark i denne
omgang, som det ellers var planen.
Ansøgningen bliver udskudt til næste...

LÆS MERE

Ærø | 17/10
Ærø Kommune låner millioner: 20
millioner kroner på vej til Søby
Havn
Ærø Kommune har for nylig fået lov af
Indenrigsministeriet til at låne 20 millioner
kroner til kommunens bevilling til udvidelsen af

SVENDBORG LANGELAND ÆRØ FAABORG-MIDTFYN SØSIDEN DEBAT

Langeland | 17/10
Endnu en langelandsk
kommunaldirektør fyret
Kommunaldirektør Benny Balsgaard blev
mandag fyret fra sin stilling i Langeland
Kommune efter knapt tre års ansættelse.

LÆS MERE

Svendborg | 17/10
Geoparkens Unesco-ansøgning
udskudt til næste år: Har brug for
mere tid
Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav
har besluttet ikke at ansøge om at blive at
certificeret som Unesco Geopark i denne
omgang, som det ellers var planen.
Ansøgningen bliver udskudt til næste...
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Ærø | 17/10
Ærø Kommune låner millioner: 20
millioner kroner på vej til Søby
Havn
Ærø Kommune har for nylig fået lov af
Indenrigsministeriet til at låne 20 millioner
kroner til kommunens bevilling til udvidelsen af
Søby Havn. Dermed rykker projektet nu
nærmere, og første EU-udbud e...

LÆS MERE

Svendborg | 16/10
Se videoen: Stor delfin boltrede sig
i Svendborgsund
Svendborgensisk par fik en oplevelse ud over
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Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav
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Ærø | 17/10
Ærø Kommune låner millioner: 20
millioner kroner på vej til Søby
Havn
Ærø Kommune har for nylig fået lov af
Indenrigsministeriet til at låne 20 millioner
kroner til kommunens bevilling til udvidelsen af
Søby Havn. Dermed rykker projektet nu
nærmere, og første EU-udbud e...

LÆS MERE

Svendborg | 16/10
Se videoen: Stor delfin boltrede sig
i Svendborgsund
Svendborgensisk par fik en oplevelse ud over
det sædvanlige under en sejltur i Svendborgsund
tirsdag eftermiddag. I en halv time havde de
selskab af en omkring tre meter lang delfin.

LÆS MERE

Navne | 16/10
Tog en chance og blev selvstændig:
Jill har fuld tryk på forretningen i
Svendborg
For syv år siden skiftet Jill Foged status fra
lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende
udi skilte, gravering og tøjtryk. I dag har hun tre
fuldtidsmedarbejdere og kan i øvrigt fejre 60-
års fødsel...

vi ved,
hvad der sker

på sydfyn
Vil du også
vide det?

Læs nyhederne, når det passer dig.
vælg de nyheder, du interesserer dig for.
du kan vælge mellem en række nyhedsbreve:
Lokale nyheder fra sydfyn, nyheder fra avisen danmark,
sport og erhverv.

Der er sket meget siden ejer og kok 
Kim Gubi Lundvaldt for cirka to 
et halvt år siden slog dørene op 
til Restaurant Resumé i Møller-
gade, hvor gæsterne blev budt til 
bords til et fast koncept med sæ-
sonmenuer tilberedt af de bedste 
råvarer. Konceptet er det samme 
og populært, - men forretningen 
er nu udviklet med egen catering-
afdeling og tæller i dag 10 kokke.

- Forespørgslen på catering og 
mad ud af huset bliver større og 
større, og derfor har vi indrettet 
vores virksomhed efter det, siger 
Kim Gubi Lundvaldt. Vi har hele 
tiden fulgt med, udviklet og byg-
get på.

- Vi har meget mad ud af huset 
og er specialiseret i også at tage 
en kok med ud, hvis gæsterne 

ønsker det. Vi kan lave en total-
løsning med en god gastronomisk 
oplevelse, hvor vi står for det hele 
og kunden får det nøjagtigt, som 
kunden ønsker det. Vi kan stå for 
alt, lige fra de helt små intime sel-
skaber på 10 personer og op til de 
helt store på flere 100 personer - vi 
har blandt andet været ude og ser-
vere mad for 600 personer. Vi ar-
bejder på en afslappet måde – men 

ambitiøst. Gæsterne skal have en 
god professionel gastronomisk op-
levelse, men i en god og afslappet 
atmosfære. 

Når det gælder catering, så kan 
menuerne bestilles både med og 
uden kok. Hvis der bestilles uden 
kok, vil der være en udførlig 
guide, der beskriver, hvordan ma-
den skal tilberedes og anrettes.  

Stigende efterspørgsel på catering 
Restaurant Resumé i  

Svendborg har etableret egen 
cateringafdeling og byder 

gæsterne til bords til en total 
gastronomisk oplevelse

LUNDEVEJ 5, 5700 SVENDBORG – TLF: 60 38 13 67 – INFO@RESTAURANTRESUME.DK – WWW.RESUMECATERING.DK

1-2_Den Blå Kirke/Resume_9-19p.indd   1 28/10/2019   09:55
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• Intenst samarbejde

• Ledetråde og skjulte spor  

•  Løs gåden og find nøglen til friheden

SPÆNDINGSFYLDT TEAMBUILDING 

Escape Rooms 

- et kapløb mod tiden for at få friheden tilbage

60 min.

Pris pr. rum 600 800
4-6 personer pr. rum anbefales

man-tors fre-søn

Se meget mere om rummene på bowlnfun.dk 

Odense l Kolding l Svendborg l Vejle 

Prøv Escape Rooms nær dig
Odense 

• Saw - The Jigsaw Killer 

• Mission impossible

• Jack The Ripper

• Hunters Lodge

Kolding 

• Temple of Montezuma 

• Chocolate Factory

• Hunters Lodge

Svendborg 

• Tutankhamun´s Tomb 

• Hunters Lodge

Vejle

• Hunters Lodge 

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

Kontakt vores energirådgivere på 63171993 eller energibesparelser@energifyn.dk

Få en bedre bundlinje og 
en grønnere profil

Hos Energi Fyn tilbyder vi store og mellemstore virksomheder energirådgivning 
uden regning. Vi hjælper hvert år virksomheder med at forbedre bundlinjen ved at 
reducere energiforbruget. 

Mit job består i at identificerer og prioritere din virksomheds energibesparelsesmuligheder, 
samt hjælpe jer med implementeringen. Dermed skaber jeg grundlaget for, at du kan foretage 
de mest rentable investeringer, som giver dig de største besparelser på  
bundlinjen. Samtidig får din virksomhed også en grønnere profil.

Christian Olsen, tlf. 63171993, Energirådgiver hos Energi Fyn FÅ  
ENERGI- 

RÅDGIVNING  
UDEN  

REGNING
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* Privatleasing via Nordania Finans. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år., førstegangsydelse 30.000 kr., etableringsomk. 4.945 kr., samlet pris for 36 mdr.: 196.765 kr. ekskl.

dækaftale, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Audi Q3 Sportback 35 TFSI 150 hk. Forbrug v/bl. kørsel: 15,2 km/l. CO2: 150 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.
A

Følg livet. Det ender godt.
Oplev den helt nye Audi Q3 Sportback

Hvilken vej vælger du? Nemt spørgsmål, ikke? Du vælger selvfølgelig din egen. Sådan er det også med den helt nye Audi Q3 Sportback. 

Den har modet til at skille sig ud, fordi den bygger på Audis teknologi, køreglæde og komfort. Så den tør lidt mere, og ligger foran med 

fx. digitalt cockpit og en formgivning, som giver dem, der ligger bagved, lidt ekstra godt at kigge på. Oplev den helt nye Audi Q3 

Sportback. Så er du sikker på, at også ugen ender godt.

Privatleasing fra 4.495 kr./md.*

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, odense.audi.dk

Åbningstider: Mandag-fredag: 09.00-17.30 / Lørdag: Lukket / Søndag: 11.00-16.00

Certificeret 
Salgsrådgiver
Dennis 
L. Østergaard
Tlf.: 21 67 17 99

Certificeret 
Salgsrådgiver
Mads Schultz 
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

Salgsrådgiver
Jeppe
Langfeldt

Tlf.: 23 99 11 93

Salgschef
Kristian Jais 
Hansen

Tlf.: 21 77 56 08
Velkommen hos Audi Odense. Kontakt os på mail: 
taos@semler.dk, telefon eller endnu bedre kom forbi.

Audi Odense


