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Montagemesteren Side 4

Tlf. 40 55 07 96
• Tilbygning/ombygning
• Tag/renovering
• Døre vinduer
• Køkken, bad, garderobe
• Nøglesystemer
• Gulv
• Efterisolering

e

Michael Skov Hansen
Rundtoften 14
5750 Ringe

www.ringetomrerforretning.dk
Ring for et uforpligtende tilbud

EFTERISOLERING
Spar på varmen og få

efterisoleret.
Regn selv prisen ud:
Eks. 100 mm isolering
kr 84,95 m2

150 mm isolering
kr 109,95 m2

200 mm isolering
kr 134,95 m2

udlagt incl moms.
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Ringe Tømrerforretning

Odensevej 63 · 5750 Ringe Tlf. 62 62 27 22 Fax 62 62 52 22

S K O V -  H A V E  O G  P A R K  M A S K I N E R

Odensevej 63  |  5750 Ringe  |  Tlf: 62 62 27 22
etr@etr.dk  |  www.etr.dk

HAVE- OG
PARK-
MASKINER FRA

J.W. BYG v. Jan Westergaard
Kalekovej 26 · 5600 Faaborg · Tlf. 30618841

jwbyg@yahoo.dk · www.jwbyg.dk

❚  Nyt badeværelse.
❚  Støbning af gulve.
❚  Sokkel til f.eks. drivhuse  
 og udestuer.
❚  Klinkegulv.
❚  Trappestene.

❚  Køkkenfl iser.
❚  Vandskuring.
❚  Pudsning.
❚  Reparation af murværk.
❚  Nye døre– og 
 vindueshuller

❚  Skiftning af termoglas.
❚  Salg og isætning af   
 vinduer og døre.
❚  Kerneboring til f.eks   
 tørretumbler.
❚  Nedbrydning.

VI TILBYDER:

AUTO-HUSET EBBERUP
Ebberupvej 13  •  5631 Ebberup  •  Tlf.: 64 74 17 90

www.autohuset-ebberup.dk

Velkommen til Auto-Huset Ebberup…
Vi er et mindre værksted, som vægter vores kundetilfredshed 
højt. Kunden har den direkte kontakt til den mekaniker, som 
arbejder på bilen. Du er altid velkommen uanset dit bilspørgs-

mål eller reparationsbehov…
Vi er her for at hjælpe dig!

Vi glæder os til at se dig!

Som dit lokale AutoMester 
værksted går vi meget langt 
for vores kunder, vi hjælper 
gerne hele vejen! 
– vi arbejder nemlig for at 
få fl ere glade bilister…

    
Reventlowsvej 20 A, Korinth  ·  5600 Faaborg  ·  Tlf.: 62 65 20 88

www.korinth-auto.dk  ·  korinth-auto@mail.dk

Korinth Auto

 Velkommen til din lokale fagmand
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NY 
VITO
Kom og prøvekørallerede i dag

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Slå til nu og få et fantastisk godt tilbud på den ny Mercedes-Benz Vito – varebilen over dem alle. Med 
i prisen følger klassens måske bedste brændstoføkonomi på op til 17,5 km/l og ekstra ordinært lange 
serviceintervaller op til 40.000 km. Kom ind til P. Christensen® og prøvekør den allerede i dag. 

Ring i dag og få et godt tilbud eller læs mere på pchristensen.dk/nyvito

Oplev stjernekvalitet. 
Prøvekør den ny Vito hos P. Christensen®.
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Ideelle kontorlokaler i Odense med unik beliggenhed · kontakt os… 6544 4244

OLAV de LINDE 

B Y G G E S E L S K A B

 olavdelinde.dk

Montagemesteren v. Tømrer-/Snedkermester Finn Hundstrup
Skovdongvej 1 · Skårup Fyn · 5881 Skårup Fyn · Mobil:  22 10 81 40
fh@montagemesteren.com · www.montagemesteren.com

ATYPISK MONTAGEFIRMA
I KRAFTIG FREMGANG
Montagemesteren Aps 
blev startet af indehave-
ren af Svane Køkkenet i 
Odense, Carsten Eriksen, 
for tre år siden og er 
efter fusion med firma i 
Svendborg primo 2013 i 
kraftig fremgang med nu 
ca. 12 medarbejdere og 
en bred palette af ar-
bejdsområder. 

- Vi hjælper bl.a. vores Svane-
kunder med helhedsløsninger, 
da Montagemesteren kan klare 
de fleste opgaver og tager sty-
ringen af hele projektet. Vi kan 
udføre tømrer-, murer-, kloak- og 

maler-arbejder og kan udføre hele 
projektet fra a til z, siger Carsten 
Eriksen, der i otte år ejede Invita i 
Svendborg, inden han i 2010 over-
tog Svane Køkkenet i Odense. 
Normalt får et køkkenfirma som 
Svane en avance på 10-15 pct. fra 
montagefirmaet.

BILLIGERE FOR KUNDEN
- Det sker ikke hos os, og det gør 
det jo billigere for kunden, siger 

Carsten Eriksen, der har den ad-
ministrative ledelse af firmaet fra 
sin bopæl i Skaarup. Formand i 
Montagemesteren er Finn Hund-
strup, som var medejer af firmaet 
i Svendborg, og foruden ham fulg-
te tre-fire andre ansatte med over 
i Montagemesteren.
- De øvrige områder, vi arbejder 
med, er ombygning af huse i alle 
størrelser, som er købt med hen-
blik på ombygning og moderse-
ring og derefter videresalg. Dertil 
kommer ombygningsprojekter for 
hr. og fru Jensen, og som det fjer-
de og sidste område udfører vi i 
samarbejde med lokale arkitekter 
facaderenoveringer af huse efter 
STO-metoden, d.v.s. med udven-
dig isolering af huse, som er me-
get udbredt i f.eks. Tyskland og 
nu vinder frem i Danmark, slut-
ter Carsten Eriksen.
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ATYPISK MONTAGEFIRMA
I KRAFTIG FREMGANG

 Service-Vagten  · v/ Kurt Krog, Rudmevej 151, DK-5750  Ringe · Tlf. +45 62 27 23 14 · Mobil 23 44 50 60
www.service-vagten.dk · info@service-vagten.dk

RENGØRINGS SERVICE PASNING OG KLIPNING AF GRØNNE OMRÅDER

TRÆFÆLDNING OG TOPKAPNING

HJEMMEHJÆLP

HJEMMESERVICE

Service med sociale og eksklusive aspekter

Service-Vagten i Ringe 
løser opgaver for kom-
muner, virksomheder, 
boligforeninger og pri-
vate. 20 medarbejdere er 
i en positiv nærkontakt 
med mange mennesker 
hver dag.

- Kontakten med vore mange 
kunder er både spændende og 
kan også være meget bevæ-
gende, siger Kurt Krog, der i 
godt 15 år har opbygget og dre-
vet rengøringsvirksomheden 
Service-Vagten med domicil i 
landlige omgivelser på Rudme-
vej i Ringe.
Han henviser til den snes med-
arbejdere og sin flåde på 19 
biler, der servicerer en mang-
foldighed af virksomheder, bo-
ligforeninger, private og kom-
muner.

Aftaler med kommuner
- Service-Vagten har aftaler 
med kommunerne Faaborg-
Midtfyn, Svendborg og Nyborg, 

hvor borgere, der er visiteret til 
praktisk hjælp, kan vælge enten 
os eller kommunens egne folk 
til at komme og gøre rent.
- Vi besøger omkring 500 kun-
der hver uge. Det fungerer fint 
og til alles tilfredshed. Vi udfø-
rer det job, som er aftalt med 
kommunen, og de pågældende 
borgere er blevet visiteret til. 

Forårsrengøring
- Vi har også aftaler med bor-
gere, som beder os om at udføre 
regelmæssig rengøring i hjem-
met eller vedligehold af haven, 
siger Kurt Krog. Det er en di-
rekte aftale, hvor vi udfører de 
aftalte opgaver på timeløn.
- Vi går ind for »samme dame 
hver gang«. Det giver tryghed 
og er med til, at medarbejderne 
engagerer sig og de får ikke blot 
et arbejdsmæssigt, men også et 
personligt forhold til dem, de 
kommer hos.
Så hænder det ikke så sjældent 
hos den ældre generation, som 
kender til begrebet forårsren-
gøring, at de beder os om, for 
deres regning, at gå hele lejlig-
heden igennem. Det kan fore-
komme eksklusivt, men sådan 

er de vant til det, og sådan skal 
det fortsat være.

Det sociale aspekt
- Den anden side af vores hver-
dag kan også byde på opgaver 
af en helt anden karakter, siger 
Kurt Krog. Vi bliver bedt om at 
rydde op hos en psykisk syg el-
ler en ung misbruger, der har 
svært ved at klare tilværelsen.
- Vedkommende er måske blevet 
indlagt og kommet i behandling 
for sit misbrug.  Så er det vores 
opgave at sortere og rydde op og 

sørge for, at tøj bliver vasket el-
ler renset og lejligheden bliver 
grundigt rengjort så den igen 
kan tages i brug.
Kurt Krog mener, at håndvær-
ker-fradraget er en god ord-
ning, især for ældre, som ikke 
længere magter alle opgaver i 
eget hjem.
- De ældre har fortjent den 
håndsrækning, siger Kurt 
Krog. Det fungerer perfekt for 
os som alternativ for eller sup-
plement til den hjælp, som kom-
munen tilbyder.
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AutoPlus  ·  Midtfyns Auto og El værksted  ·  Bakkevej 9, Ringe  ·  Tlf.: 6262 1352  · www.midtfynsauto.dk 
AutoPlus  ·  Sdr. Nærå Auto  ·  Stationsvej 120, Sdr. Nærå  ·  Tlf.: 6599 2323

AUTOPLUS RINGE  
nu med afdeling i Sdr. Nærå

Mikael Andersen videre-
fører det ældste auto-
værksted i Sdr. Nærå og 
udvider med udskiftning 
af frontruder og repara-
tion af stenslag. 

Fra adressen på Bakkevej 9 i 
Ringe har Mikael Andersen i 
mange år drevet Midtfyns Auto 
& El Værksted, som en del af 
AutoPlus-kæden af selvstændige 
og frie autoværksteder.
- Da muligheden kom for at er-
hverve Sdr. Nærå Auto, der er 
etablereret omkring 1927, slog vi 
til, siger Mikael Andersen. Med 
den gamle virksomhed kunne vi 
udvide vores service med endnu 
en specialitet, idet vi med base 
i Sdr. Nærå kan tilbyde udskift-
ning af frontruder i hele det 
midtfynske område.

 
Frontruder og stenslag
Mikael Andersen, der også driver 
en-gros-virksomheden Midtfyns 
Bremse & Koblingsservice, har 
store forventninger til AutoPlus-
afdelingen på Stationsvej 120 i 

Sdr. Nærå. Han er heller ikke i 
tvivl om, at når de omfattende 
omlægninger af gader og veje i 
Sdr. Nærå nu er på plads, vil det 
helt sikkert gavne erhvervslivet 
og ikke mindst Sdr. Nærå Auto.
- Vi har ansat Michael Hansen i 
Sdr. Nærå Auto. Han har en spe-
cialuddannelse i autoglas og har 
sammen med en kollega ansva-

ret for værkstedet i Sdr. Nærå. 
Derudover kan han også tage sig 
af glasarbejdet i Ringe, hvis det 
er påkrævet.
Mikael Andersen peger på, at 
man som AutoPlus på begge 
værksteder kan tilbyde alle for-
mer for autoreparation, vedli-
geholdelse og garantiservice på 
stort set alle bilmærker.

      Vi ønsker alle en God jul 
og et Godt nytår…

• Malerarbejde
• Malerarbejde ved fl ytning
• Alle typer huse
• Kontorer
• Lejligheder og trappeopgange
• Malerarbejde ved fl ytning
• Facaderenovering
• Vinduer og døre
• Renovering
• Spartling
• Diverse vedligeholdelses-
 opgaver

• 
• 
• 
• 
• 
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Vi løser alle opgaver indenfor malerfaget

VI TILBYDER:
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VI TILBYDER:

  
  

  

  

  

Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk

Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.

Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk

Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.

Vi har så stort et sortiment, som vi aldrig har haft før. 
2000 m2 med spændende nyheder, nye former og nye 
farver, som kan forny haven eller terrassen. Vi kan også 
tilbyde de populære mexicanske ler-pejse, ligesom vi har 
et stort udvalg af mosaikborde og smedejernsstole.

EFTERÅR 
og mange muligheder for at pynte op i haven

RYSLINGE KRUKKE-MARKED
Danmarks største krukkemarked
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Profil Optik  |  Mellemgade 3  |  5600 Faaborg  |  Tlf.: 6262 1410  |  www.profiloptik.dk  |  faaborg@profiloptik.dk

Skærmarbejde bliver 
stadig mere udbredt i 
et højteknologisk sam-
fund som det danske, 
og når en medarbejder, 
der tilbringer megen tid 
foran en skærm, passerer 
de 40-45 år, kan der ofte 
blive behov for et par 
gode skærmbriller, og så 
går man ikke forgæves 
til Profil Optik i Faaborg, 
hvor kvalitet og faglig-
hed er i højsædet. 

- Profil Optik er Danmarks føre-
nde optikerkæde og er landsdæk-
kende med 149 butikker, og hos os 
mødes kunden af medarbejdere 
med høj kompetence og et højt ser-
viceniveau, siger butikschef Anita 
Jørgensen, Faaborg. 
- Det gælder, hvad enten man har 
brug for et par skærmbriller, et 
par briller til almindeligt brug, el-
ler hvis ens syn er så dårligt, un-
der 30 procent af det normale, at 
man har brug for svagsynsoptik 
og understøttende hjælpemidler. 

Tager os tid til kunden
- Vi gør meget ud af at have tid til 
at tage os af den enkelte kunde 
og give kunden en personlig op-
levelse med den bedste service. 
Vi går ikke på kompromis med 
kvaliteten og går målbevidst efter 
at finde en god, individuel løsning 
fra vores brede kvalitetssortiment 
af briller, solbriller og kontaktlin-
ser af verdens ledende mærkeva-
rer og leverandører. Således har vi 
også en eksklusiv aftale med seks 
danske designfirmaer, som sørger 
for, at vi hele tiden har de nyeste 
modeller på hylderne, siger Anita 
Jørgensen. 
Både Anita og Trine Kjærgaard er 
uddannet i erhvervsoptik, og de er 
klar til at give dem, der kommer 
til butikken med en rekvisition, 
en god løsning, og de tager også 
selv ud til firmaer, når det ønskes.

Ondt i nakke og hoved
- Når man, som skærmbruger, 
får ondt i nakken og spændings-
hovedpine, kan man ikke længere 
nøjes med sine almindelige bril-
ler eller slet ingen, siger Anita og 
Trine. Skærmbriller er bygget op 
på en speciel måde, så de er vel-
egnede som skærmbriller, men 
ikke til andre formål. Det er også 
vigtigt, at arbejdspladsen er ind-

KVALITET & FAGLIGHED  
I HØJSÆDET

I FAABORG

rettet korrekt og med godt lys, og 
det kan vi måle op, når vi kommer 
ud, eller også kan virksomhedens 
sikkerhedsrepræsentant gøre det, 
og så kommer medarbejderen ind 
til os med en rekvisition.
- Ifølge loven er det jo arbejdsgi-
veren, der skal betale for skærm-
briller, hvis den ansatte har behov 
for det. Det er ikke alle arbejdsgi-
vere, der er klar over det. Det er 
også til arbejdsgiverens fordel, da 
det kan reducere antallet af syge-
dage, da de negative bivirkninger 
ved skærmarbejdet så som ho-
vedpine, nakkesmerter og nedsat 
koncentrationsevne undgås, siger 
Anita og Trine.

Samarbejdsaftaler
Profil Optik tilbyder samar-
bejdsaftaler med alle virksomhe-
der, så deres ansatte kan få den 
bedst mulige brille til arbejdet. 
Man kan i aftalen vælge mellem 
mange forskellige brillestel og 
glastyper, uden at der gås på kom-
promis med kvaliteten, til en fast, 
lav pris. Behovet for skærmbriller 
kan også afsløres, når en kunde 
kommer for at få et par nye bril-
ler til almindeligt brug, hvor der 
kan spørges ind til symptomer, 
der kan afsløre behov for skærm-
briller.

Svagsynsoptiker
Trine Kjærgaard er ret nyansat hos 
Profil Optik i Faaborg, der ud over 
hende og butikschefen også tæller en 
tredje, erfaren og kompetent kvinde, 
Mia Buk Jørgensen. Trine Kjær-
gaard har lige så stor erfaring som 
butikschef Anita Jørgensen og Mia, 
som er optikasistent, og så er hun 
også uddannet som svagsynsoptiker. 
Hun har været samarbejdspartner 
med Center for Rehabilitering og 
specialrådgivning, synsafdelingen, 
i en længere periode. Derfor kan 
Profil Optik i Faaborg nu som den 
eneste i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune tilbyde at hjælpe borgere med 
udmåling, afprøvning og instruktion 
af svagsynsoptik og understøttende 
hjælpemidler, f.eks. lys og lup.
- Der er stort behov for det i kommu-
nen, og når man har såkaldt restsyn, 
kan man få en bevilling til at få hjælp 
til at få et bedre syn, siger Trine 
Kjærgaard, der vil indlede et samar-
bejde med øjenlægerne om dette. Og 
apropos læger, så hører man tit om 
læger og sygeplejersker, der rejser ud 
i verden for at hjælpe, hvor nøden er 
størst. Det samme gør også optikere. 
Således har butikschef Anita Jør-
gensen i flere omgange ydet frivilligt 
arbejde i Jamaica og Ecuador med at 
sørge for, at trængende har kunnet 
få briller.
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ÅRSLEV MULTISERVICE
Knud Bankesgyden 1 · 5792 Årslev · Tlf. 21 40 97 37

aarslevmultiservice@gmail.com

Vi ønsker hermed alle en

Glædelig jul samt 
et Godt nytår…

•  Grundejerservice
•  Græsslåning
•  Gravearbejde
•  Diverse montageopgaver
•  Diverse reparationer
•  Vikarservice inden for 
    erhverv og byggeri
•  Reparation af trailer
•  Rykker ud til alt…

21 40 97 37

Arslev Multiservice
✦  Grundejerservice
✦  Græsslåning
✦  Gravearbejde
✦  Diverse montageopgaver
✦  Diverse reparationer
✦  Vikarservice indenfor
 erhverv og byggeri
✦  Reparation af trailer.
 NYT - NYT - NYT
 nu med eget værksted
✦  Rykker ud til alt…

ÅRSLEV MULTISERVICE

Alarmerende god livskvalitet
tryghed, og han glæder sig hver 
dag over, at hans uddannelse 
som elektriker kan bruges på 
denne måde:
Jeg holder meget af den person-
lige kontakt og at være hjemme 
hos kunden, når vi skal finde en 
løsning.
Så det passer fint til mit gemyt 
at kunne hjælpe handicappede 
eller andre med at installere og 
rette tilbehør til, fordi klien-
terne ikke kan bruge standard-
apparater.

Flemming Larsen vil med 
sine 27 års erfaring gøre 
sine hoser grønne i Jyl-
land

Med hjertet på rette sted, med 
lyst til at give svært syge og 
handicappede bedre livskvali-
tet og tryghed i hverdagen, er 
Flemming Larsen parat til at 
gøre sine hoser grønne hos jy-
ske kommuner. I dette efterår 
vil han derfor tage turen over 
bæltet og fortælle om, hvad han 

kan gøre for patienter med diag-
nosen ALS.
Nogle af dem kan måske kun 
løfte et øjenbryn en smule, ak-
tivere en lille muskel eller den 
ene tå. Med et pandebånd eller 
en lille chip på huden kan de selv 
tilkalde deres personlige hjæl-
per, skifte tv-kanal og i det hele 
taget få et bedre liv.
Jeg har mulighed for at hjælpe, 
og det gør jeg meget gerne.
På en lille video, han har lagt på 
YouTube under navnet »Muskel-
kontakt« kan man se, at det ikke 
kun er ord.

Tryghed på alle hylder
FLT Alarmer ApS er nu ikke 
kun leveringsdygtig i denne 
type apparater, der samlet set 
hører til indenfor velfærdstek-
nologien.
Han sælger også almindelige 
alarmer og kaldeanlæg til be-
boere på plejehjem, alarmer til 
private og tekniske alarmer til 
virksomheder.
Så der er tryghed på alle hylder-
ne i hans virksomhed.
I 27 år har hans kontor og lager 
ligget side om side med famili-
ens private hjem. Det giver også 

FLT Alarmer ApS · Fjordparken 36 · 5800 Nyborg · Telefon: 65 31 06 51 · E-mail: fl@flt.dk · Web: www.flt.dk
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Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - 
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

DØGN-

SERVICE

Bjarke H. Jensen, Intego.

Service 
-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.  På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i 
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
res, så det yder optimalt.

Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Højspændingsmotorer
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer

• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj 

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

– med udvidet elektromekanisk værksted og butik

Som følge af elektrome-
kanisk værksteds succes 
er det flyttet til større 
lokaler på samme adres-
se. Som noget nyt byder 
værkstedet nu også på 
en butik til indlevering 
af værktøj og motorer til 
reparation, lovpligtige 
eftersyn m.v.

”Intego A/S er en af landets fø-
rende, højest specialiserede og 

mest kundeorienterede virksom-
heder indenfor samlede el-tekni-
ske løsninger til erhverv, indu-
stri og infrastruktur”, beretter 
afdelingsleder Bjarke H. Jensen, 
Intego Odense A/S. ”Elektrome-
kanisk værksteds store succes 
har medført et naturligt behov 
for bedre pladsforhold. Samtidigt 
har vi med den ny butik åbnet 
mulighed for, at vores industri-
kunder kan indlevere værkstøj 
og motorer til reparation og ef-
tersyn. Vi sælger, servicerer og 
reparerer alle former for motorer 
og generatorer og oplever over 
hele linjen et stigende behov for 

el-tekniske services og totalløs-
ninger. Udvidelsen af værkstedet 
og den ny butik indgår i Intego 
Odenses vækststrategi, der har 
til formål at sikre vore fynske 
kunder optimal service.”

Høj  service  
– også i fremtiden
”Intego Odense har døgnservice, 
når det gælder afhentning af 
motorer til reparation. Via vores 
rullende værksteder løses mange 
opgaver på stedet ude hos kun-
den, der hermed aldrig må stå 
uden motor i længere tid ad gan-
gen. Vi råder over et velassor-

teret lager af standardmotorer, 
så udskiftning foregår hurtigt, 
fleksibelt og under maksimal 
hensyntagen til den enkelte 
virksomheds behov. Andre store 
aktiviteter i industrielt regi er 
Industri Service Management 
(ISM), lovpligtige eftersyn, ter-
mografering, energiovervågning, 
fiber- og datanetværk samt byg-
ningsinstallationer og automa-
tion. I Intego A/S øger vi løbende 
vores volumen, skaber flere ar-
bejdspladser og sikrer hermed, 
at vores kunder også i fremtiden 
oplever et højt serviceniveau”, 
slutter Bjarke H. Jensen.
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Aarslev Maskinfabrik - Erhvervsvangen 11 - 5792 Årslev - Tlf.:  65 99 11 01 
Mail: info@aarslevmaskinfabrik.dk – www.aarslevmaskinfabrik.dk

Aarslev Maskinfabrik 
er den innovative un-
derleverandør til vind-
mølle- og plastindustrien, 
garnhaler-produktion 
og specialløsninger, der 

kræver høj faglig 
kompetence og 
fleksibilitet. 

- I de næsten 100 
år, Aarslev 

Maskinfa-
brik har 

Kæler også for de små serier
eksisteret, har der kun været få 
ejere, siger fabrikant Finn Harp-
søe. Derfor er der megen erfaring 
at bygge på, og dertil kommer, at 
vi har 28 højt kvalificerede faste 
medarbejdere til at betjene vores 
20 CNC-drejere og fræsere.
- Det er vores mål hele tiden at 
være den innovative underleve-
randør, der også kan bidrage til 
produktudviklingen i både små 
og store virksomheder. Vi vil 
gerne kæle også for små serier og 
specielle løsninger. 
Finn Harpsøe peger på, at kom-
munikationen både med kunder-
ne, men også internt i virksom-
heden er vigtig.

God kommunikation
- Vi arbejder for tiden med spe-
cialudstyr til hospitalssektoren, 
som er under hastig udbygning, 
og vi har jobs i fiskeriet og har 
nylig overtaget produktionen 
af Munkebo Garnhaler. Dertil 
kommer mange års arbejde for 
vindmølle- og plastindustrien.  
Finn Harpsøe understreger, at 
der med godt uddannede og er-
farne medarbejdere vender man-
ge industriarbejdspladser tilbage 
til Danmark. 
- Vi er i Årslev gode til innovativt 
samarbejde både internt og med 
vore kunder, og så er der ikke 
sproglige barrierer, og vi skal 

nok klare os i konkurrencen.
- Der skal høj faglig kompetence 
til på en arbejdsplads som vores, 
hvor vi er med i konstruktionen, 
og hvor vi løser opgaver inden for 
robotteknologi og medvirker til 
totalløsninger inden for produk-
tionsanlæg. 

EGEHØJ 
Landbrugs- og  
entreprenørmaskiner

Ny Vestergade 60 
5672 Broby

T 62 69 10 64 
M 40 16 20 64

egehoejvejle@mail.dk 

EGEHØJ
LANDBRUGS- OG
ENTREPRENØR
MASKINER

v. Martin Krogh-Nielsen

Martin Krogh-Nielsen

Det midtfynske specialfi rma 
servicerer og reparerer alt fra 
almindelige traktorer til store 
høstmaskiner og tungt 
entreprenørgrej…

Entreprenørmaskiner:
Entreprenørmaskiner og minigravere 
serviceres. Lovpligtige hovedeftersyn 
udføres også.

Landbrugsmaskiner:
Landbrugsmaskiner er et stort 
aktiv. Servicering af traktorer, 
storeballepressere, mejetærskere, 
jordbehandlingsmaskiner osv.

Hydraulik
Hydraulikslanger laver vi også. 
Lige fra 1/4” til 1” slange med BSP, JIC 
MM, ORFS fi tting. Vi har altid et bredt 
udvalg med i servicevognen.

EGEHØJ LANDBRUGS- OG ENTREPRENØRMASKINER
Ny Vestergade 60 · 5672 Broby · Tlf.: 62 69 10 64

egehoejvejle@mail.dk · www.egehøjvejle.dk

Bes
Søndag d. 28. september kl. 10 - 16MESS

EN Smedegårdsvej i KirkebyTIPTOP

v/Birger Lolk Assensvej 101, 5771 Stenstrup - Tlf: 20 71 26 80 - birger@birgerlolk.dk

Mød os på Forårsmessen Pava...
VI UDSTILLER PRODUKTER FRA:

� STM VINDUER OG DØRE

� PLASTMO ZINK,STÅL OG PLAST
TAGRENDER/NEDLØB

� IVARSSON VEDLIGHOLDESESFRI
BEKLÆDNING M.M.

� KOMPOSIT VEDLIGHOLDSESFRI
TERASSEBRÆDDER.

Husk fradraget
gælder endnu

Mød os på Tip Top messen

TECTYL MILJØ 
  Reducere støjen i din bil 

med op til 5 decibel
  Skal kun behandles hvert 3 år
  30 års rustgaranti
  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder 

kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS 








TECTYL CENTER STENSTRUP 

ALTID 
GRATIS 
LÅNEBIL
Med verdens 
bedste undervogns-
behandling følger 
altid gratis lånebil

TECTYTECTY
 ReR dduuuuccccecee

meeeddddd oooopop
 SkSkkkaaalall kkkuu
 33330303003000 åårsr
 TTTeTeTeTT ctctylyl MMM

kkkukukkkkkkkkkkkkkkkkkk nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 2 2 2222 222 2 2 2 %%

TEC

ALTID
RATIS

ÅNEBIL
erdens
e undervogns-
dling følger 
ratis lånebil

Drømmer du om en bank uden stive procedurer og en
beslutningsdygtig rådgiver som er nem at komme i kontakt
med? Så skift til Fynske Bank. Det er lettere, end du tror.

Bare ring til 62 21 33 22 eller kig forbi vores stand på TIP
TOP Messen i Stenstrup.

Skift bank!
Det er nemt.
Bare ring
til os.

Vi er med på
TIP TOP Messen

Tirsdag den 23. september 2014 33

 ★ HEidi MEd  PrØVE-
BEHaNdLiNgEr: Heidi 
Egmose Busch, som er uddannet 
fysioterapeut og kranio-sakral te-
rapeut og har haft egen klinik i fem 
år på hjemadressen Kirkevej 21 i 
Kirkeby, er med på Tip Top-messen, 
hvor hun giver små prøvebehand-
linger for kun 100 kroner til inte-
resserede. - Jeg arbejder primært 
alternativt med kranio-sakral 
terapi og bindevævsmassage, 
men  med et fysioterapeutisk fun-
dament, fortæller Heidi Egmose 
Busch, hvis klientel spænder vidt 
fra babyer på to måneder til ældre 
personer op til 96 år. I sin fritid 
underviser hun ni hold i yoga, rider 2-3 gange om ugen og løber i Kirkeby Løbeklub.  foto: michael thorbjørnsen

af michael thorbjørnsen

sTENsTruP: Torneløkke, 
lokalt anlægsgartnerfirma med 
flere specialer, er med på Tip 
Top-messen, hvor man bl.a. 
fortæller om sine LAR-løsninger 
(Lokal Afvanding af Regnvand)

- Vi håndterer alle opgaver i 
forbindelse med fliselægning på 
terrasser og i indkørsler - herun-
der opsætning af støttemure - og 
videre til såning af græs og be-
plantningsopgaver, men det er 
ikke altid nok at skabe et pænt 
resultat udadtil, for der skal også 
tænkes i bl.a. afledning af regn-

vand.
- At håndtere regnvand på 

egen grund er snart et krav til 
alle parcelhusejere. Men vi har 
ekspertisen til at løse denne op-
gave, så regnvand kan blive en 
ressource og en spændene del 
af havens indretning, siger Jens 
Peter Slæbæk fra Torenløkke

Han nævner f.eks.  vand-ren-
der og bassiner, hvis funktion er 
at lede vand væk til plantebede 
med planter, der både kan tåle at 
blive oversvømmet, men samti-
dig kan tåle at være uden vand i 
længere perioder.

For at få dette til at gå op i 
en højere enhed tilbyder Tor-
neløkke et uforpligtende møde 

for at snakke om mulighederne 
og inspirere kunden.

- Det handler om alt fra valg 
af materialer, hvilke planter pas-
ser hvor, ligesom vi udarbejder 
en haveskitse eller havetegning.

- Alt i alt handler det om at in-
spirere og rådgive kunden, som 
til slut skal kunne glæde sig over 
det færdige resultat, siger Jens 
Peter Slæbæk.

Torneløkke har 15 år på ba-
gen og beskæftiger i dag cirka 
18 medarbejdere. Og i firmaet 
anser man det som meget vigtigt 
at være med til at sikre faglighe-
den på flere fronter - herunder 
ikke mindst med at uddanne 
nye medarbejdere.

- Derfor har vi det tilbud, at 
hvis man bestiller en af vores 
svende, får man gratis en af vo-
res lærlinge med ud på opgaven, 
siger Jens Peter Slæbæk.

Torneløkke gør  
regnvandet til  
en ressource

 ★ Lederteamet i Torneløkke udgøres i dag af Michael Dissing, der er leder af serviceafdelingen, Martin Hen-
riksen, autoriseret kloakmester, der er ansvarlig for kloakafdelingen og af indehaver Jens Peter Slæbæk, der 
styrer anlægsafdelingen, og det er denne, som er med på Tip Top-messen på lørdag.   
arkivfoto: michael thorbjørnsen
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TECTYL MILJØ Til nyere biler 
❱  Reducere støjen i din bil med op til 5 decibel
❱  Skal kun behandles hvert 3 år
❱  30 års rustgaranti
❱  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS Hvis din er rustbeskyttet
❱  Kan bruges til efterbehandling af/på alle rustbeskyttelses produkter.
❱  Meget færrer lugtgener og ingen løb fra paneler mm. 
❱  Skal kun behandles hvert 3. år

❱  30 års rustgaranti

❱  Tectyl Miljø er Danmarks reneste 

produkt til rustbeskyttelse, derfor var 

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og 

naturligt valg. 

❱  Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben
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GRATIS 
lånebil
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terapi og bindevævsmassage, 
men  med et fysioterapeutisk fun-
dament, fortæller Heidi Egmose 
Busch, hvis klientel spænder vidt 
fra babyer på to måneder til ældre 
personer op til 96 år. I sin fritid 
underviser hun ni hold i yoga, rider 2-3 gange om ugen og løber i Kirkeby Løbeklub.  foto: michael thorbjørnsen

af michael thorbjørnsen

sTENsTruP: Torneløkke, 
lokalt anlægsgartnerfirma med 
flere specialer, er med på Tip 
Top-messen, hvor man bl.a. 
fortæller om sine LAR-løsninger 
(Lokal Afvanding af Regnvand)

- Vi håndterer alle opgaver i 
forbindelse med fliselægning på 
terrasser og i indkørsler - herun-
der opsætning af støttemure - og 
videre til såning af græs og be-
plantningsopgaver, men det er 
ikke altid nok at skabe et pænt 
resultat udadtil, for der skal også 
tænkes i bl.a. afledning af regn-

vand.
- At håndtere regnvand på 

egen grund er snart et krav til 
alle parcelhusejere. Men vi har 
ekspertisen til at løse denne op-
gave, så regnvand kan blive en 
ressource og en spændene del 
af havens indretning, siger Jens 
Peter Slæbæk fra Torenløkke

Han nævner f.eks.  vand-ren-
der og bassiner, hvis funktion er 
at lede vand væk til plantebede 
med planter, der både kan tåle at 
blive oversvømmet, men samti-
dig kan tåle at være uden vand i 
længere perioder.

For at få dette til at gå op i 
en højere enhed tilbyder Tor-
neløkke et uforpligtende møde 

for at snakke om mulighederne 
og inspirere kunden.

- Det handler om alt fra valg 
af materialer, hvilke planter pas-
ser hvor, ligesom vi udarbejder 
en haveskitse eller havetegning.

- Alt i alt handler det om at in-
spirere og rådgive kunden, som 
til slut skal kunne glæde sig over 
det færdige resultat, siger Jens 
Peter Slæbæk.

Torneløkke har 15 år på ba-
gen og beskæftiger i dag cirka 
18 medarbejdere. Og i firmaet 
anser man det som meget vigtigt 
at være med til at sikre faglighe-
den på flere fronter - herunder 
ikke mindst med at uddanne 
nye medarbejdere.

- Derfor har vi det tilbud, at 
hvis man bestiller en af vores 
svende, får man gratis en af vo-
res lærlinge med ud på opgaven, 
siger Jens Peter Slæbæk.

Torneløkke gør  
regnvandet til  
en ressource

 ★ Lederteamet i Torneløkke udgøres i dag af Michael Dissing, der er leder af serviceafdelingen, Martin Hen-
riksen, autoriseret kloakmester, der er ansvarlig for kloakafdelingen og af indehaver Jens Peter Slæbæk, der 
styrer anlægsafdelingen, og det er denne, som er med på Tip Top-messen på lørdag.   
arkivfoto: michael thorbjørnsen
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Gavekortet kan benyttes i alle STARK forretninger. 

RAMMER DU RIGTIGT HVER GANG
GAVEKORT

MED ET STARK

VI HAR ÅBENT
Mandag - fredag 7.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 14.00
SE FLERE GODE TILBUD PÅ STARK.dk

STARK Faaborg
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg 

Tlf. 6261 9393

HUSK! 
VI HAR ÅBENT 

ALLE DAGE 

FREM TIL JUL 

Hudevad Byvej 17  •  5792 Årslev  •  Tlf.: 65981405 
E-mail: havndrup@pc.dk  •  Web: www.havndrupmaskin.dk

Ny plasmaskærer 
åbner flere døre
Havndrup Maskinværk-
sted ApS er en troværdig 
og fleksibel virksomhed, 
der leverer kvalitet til 
tiden

Til næste år kan Henrik Ølgaard 
fejre, at han i 10 år har været ad-
ministrerende direktør i firmaet.
Men Havndrup Maskinværksted 
ApS har i alt over 40 års erfaring 

som maskinværksted og smede-
mester.
Seneste nye investering er en 
plasmaskærer. Den kan åbne nye 
døre og være med til at få endnu 
flere kunder.
Vi kan skære plader i 2000 x 
4000 mm format, så den nye 
plasmaskærer betyder, at vi kan 
gøre vores produkter endnu bed-
re. Samtidig kan vi skære for alle 
andre også.
Den travle hverdag i virksom-

heden betyder, at Henrik Øl- 
gaard kun har maximalt hvad 
der svarer til én dag om ugen 
til at strikke tilbud sammen og 
sende ud til potentielle kunder.
Han kunne sagtens bruge mere 

tid, men aftalerne i ordrebogen 
skal leveres til tiden.
Det er et af målene i virksomhe-
den, som udover ham tæller tre 
fuldtids medarbejdere og en del-
tids kontorhjælp.
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MIDTFYNS EJENDOMSSERVICE
Knud Carstensen

Tlf. 62 69 14 68
Søbyvej 22 . Radby . 5672 Broby

MIDTFYNS EJENDOMSSERVICE
Knud Carstensen

Tlf. 62 69 14 68
Søbyvej 22 . Radby . 5672 Broby

MIDTFYNS EJENDOMSSERVICE
Knud Carstensen

Tlf. 62 69 14 68
Søbyvej 22 . Radby . 5672 Broby

MIDTFYNS EJENDOMSSERVICE
Knud Carstensen

Tlf. 62 69 14 68
Søbyvej 22 . Radby . 5672 Broby

Hestehavevej 46 · 5856 Ryslinge · Tlf.: 5121 4543
Mail: murerjan@kabelmail.dk · www.murerjan.dk

Holder af gamle 
badeværelser
Murermester Jan Rasmussen – i 
daglige tale Murerjan – elsker at 
forandret gamle badeværelser til 
smukke og praktiske rum. Det 
er blevet til godt en halv snes to-
talrenoveringer i 2014 som hans 
kunder er glade for.
- Jeg udfører alle typer murerar-
bejde, men er særlig glad for at 
renovere badeværelser, siger Mu-
rerjan. 

Totalløsninger

- Hvis kunderne ved, hvad de vil 
have af armaturer og udstyr, får 
de det, ellers hjælpes ad. Jeg kom-
mer med et forslag og når det er på 
plads, får man enten et overslag 
eller en fast pris. - Jeg kommer jo 
ikke med et murersjak, men står 
selv for flisearbejdet og har ofte 
arbejdet i totalentreprise, hvor jeg 
sørger for vvs og el-arbejdet, siger 
Murerjan. -  Kunderne har kun et 
sted at skulle henvende sig. Det er 
trygt . - Med et nyt moderne ba-
deværelse stiger både komforten 
og værdien af boligen væsentligt, 
siger Murerjan.

Museums-tække
For kort tid siden blev maler-ar-
bejderne på iværksætterejendom-
men, Fremtidsfabrikken på hav-
nen i Svendborg leveret.
Fyns Kunstmuseum og Odense 
Bys Museum entrerer med Fynske 
farver A/S, så: - Vi har lige sluttet 
en entreprise på H. C. Andersen-
museet i Odense, så vi har godt 
gang i museerne, og det er vi rigtig 
glade for. Fynske Farver A/S vil 
også gerne levere ydelser til priva-
te, og malermester Morten Raft og 
hans medejer, Ole Billum, samt øv-
rige kolleger sidder klar ved telefo-
nerne. Morten Raft er udlært ved 
Malerfirmaet Gunnar Pedersen 
for knap 20 år siden. Da lå firmaet 
også i Havnegade 2. I 2008 valgte 
han og Ole Billum imidlertid at 
ændre navnet Gunnar Pedersen 
til Fynske Farver A/S.

Malerentreprisen på mis-
sionshotellet Stella Maris 
drypper på Svendborg-
virksomheden 

- Vi har siddet med rundt om bor-
det og er taget med på råd. Der er 
blevet lyttet til vores forslag i for-
bindelse med renoverings-opgaven 
på Stella Maris. - De har været 
lydhøre overfor vores ændringsfor-

slag, og det er blevet et rigtig flot 
resultat, som jeg på firmaets vegne 
er meget stolt over. - Det er en flot 
reference for os, et flot bogmærke, 
som vi slet ikke kan betale os fra i 
reklameværdi. Sådan siger maler-
mester Morten Raft på vegne Fyn-
ske Farver A/S, der har afdelinger 
i Odense, Faaborg, Ringe, Hessel-
ager og hovedsæde i Svendborg.. I 
skarp konkurrence med fire andre 
malerfirmaer vandt Fynske Far-
ver A/S entreprisen på ombygning 
og istandsættelsen af missionsho-
tellet i Svendborg Vest.
En udløber af opgaven er, at direk-
tøren for Stella Maris har valgt at 
overdrage istandsættelse af sin 
private villa i Nærum i Nordsjæl-
land til det fynske firma. - Det er 
for os en stor kunde, vi har fået i 
Nordsjælland, og det er vi meget 
beærede over.

Fynske Farver A/S · Havnegade 2 · 5700 Svendborg · Telefon: 72 14 88 80 · info@fynskefarver.dk · www.fynskefarver.dk

FARVERIG 
FREMTID …
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Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev
Telefon: 23 65 63 53 
Web: www.aarslevtomrerforretning.dk

Årslev Tømrerforretning Aps

Vi udfører alt:
✪ Tømrerarbejde
✪ Nyt tag
✪ Terrasser
✪ Facadebeklædning
✪ Døre og vinduer
✪ Låseservice
✪ Nye termoruder

ER DU VINTERKLAR? - VI ER...
Trænger du i den kolde tid til at få gennegået din ejendom?

Årslev Tømrerforretning Aps

Vi ønsker alle
vores kunder en
god jul samt et 

godt nytår!

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

BBL-Biler · Gislev Autoværksted · Ørbækvej 30 · 5854 Gislev · Tlf.: 2065 1990 · Mail: bblbiler@gmail.com

Brian tager over efter Benny
Gislev Autoværksted 
er i gang med et skifte. 
Brian Bjælkerup Larsen 
og Benny Svensson byt-
ter roller, idet Brian nu 
bliver chef, mens Benny 
fortsætter lidt endnu på 
værkstedet. 

Meko Partner bliver til Teknicar, 
og for at markere ejerskabet bli-
ver navnet BBL-Biler også tilfø-
jet. Gislev Autoværksted har en 

trofast kundekreds. Den skyldes 
ikke mindst Benny Svensson, 
som har drevet virksomheden i 
mange år. Nu har han besluttet 
at overlade Gislev Autoværksted 
til Brian Bjælkerup Larsen. 
Mange af værkstedets kunder 
har allerede stiftet bekendtskab 
med den nye ejer og har både for-
ventninger og tillid, at den gode 
service og de rimelige priser fort-
sætter. Værkstedsoverdragelsen 
finder sted til nytår.
- Jeg er glad for, at Benny fortsat 
er i virksomheden. Det er en stor 
støtte for mig i overgangstiden. 

Jeg håber og tror, de gamle kun-
der vil fortsætte, og jeg håber 
naturligvis også, at mange både 
erhvervsbilister og privatkunder 
finder vej til Gislev Autoværk-
sted.

Alle typer biler
Brian Bjælkerup Larsen har stor 
erfaring med alle typer automo-
biler. Han har blandt andet væ-
ret indlejet hos T-R Autodiesel 
Service i Odense. Han har som 
selvstændig besluttet at knytte 
sig til den landsdækkende grup-
pe af selvstændige privatejede 
værksteder Teknicar.
 - Det betyder, at jeg blandt an-
det kan udføre garantireparatio-
ner på en lang række af de mest 
kendte bilmærker, siger Brian. 
For at tydeliggøre skiftet har 
han også besluttet at give Gi-
slev Autoværksted et personligt 
præg, idet han har tilføjet navnet 
BBL-Biler.
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Priseksempler:

4 IP kamera løsning. Leveret, monteret og justeret Pakkepris kr. 17.995,-
6 IP kamera løsning. Leveret, monteret og justeret Pakkepris kr.  23.995,-
8 IP kamera løsning. Leveret, monteret og justeret Pakkepris kr. 29.995,-
(Priserne er eks. moms)

VIDEO-OVERVÅGNING
- ENKELT OG TILGÆNGELIGT

Aldrig har video været så nemt!

- Om vi udfører service på dit nuværende - som du kender - eller 
opdaterer / udskifter til moderne som du kan tilgå fra din smartphone 
- lige så nemt som at ringe til en ven.

• Har I nuværende anlæg, som I er tilfredse med, så udfører vi gerne 
 service, så det hele bliver justeret, så det fungerer optimalt.

• Det nuværende dækker ikke helt de ønsker I har, så genbruger vi 
 det vi kan, så I får et mere tidsvarende anlæg, så billigt som muligt.

• Nyt anlæg (Se priseksempler herunder)

N
ovem

ber 2014 . 1833.2014 . S
olar M
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Fantastisk
standardbuffet

Andres luksus
- vores standard

Rejecocktail:
  Med sprød icebergsalat, luxusrejer, asparges, 

caviar og thousand island dressing
Hertil hjemmebagt flütes

kr. 25,-

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Gælder fra
02.01.15

Alt er
hjemme-

lavet

HvoRfoR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRfoR

Priser er 
gældende til 

01.06.15
R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S

Anke & Martin’s

Panna Cotta  

kr. 25,-

Buffet:
Kyllingestykker med persille
Rødvinsbraseret oksecuvette 

Kamfilet fyldt med orientalsk osteblanding
Bulgursalat med nødder og æble/orangecreme

Sprøde salater med ”mormor” dressing
Tomatsalat

flødekartofler

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt

Med hvide, brune og franske kartofler, 
vildtsauce, ribsgelé, asier og waldorfsalat

Buffet eller stegeret

Natmad:
flødelegeret 

aspargessuppe med 
kødboller.

Hertil flütes

Kr. 25,-

Vi garanterer - som altid - at pris

og kvalitet hænger sammen.

Det gælder selvfølgelig uanset

om du vælger vores:

basic totalpris på kr. 495,-

eller ønsker high-end kvaltet.

1954-2014
60 år med

enestående
service!

Chokeret over din 
optikers kvalitet?
– selvfølgelig ikke, når du handler hos os!

v/ BENNO STEEN JEPPESEN · ALGADE 39 · 5500 MIDDELFART · TLF. 64 41 11 07

www.thiele-middelfart.dk

tence på automationssiden. Via 
det tværfaglige holdspil og den 
løbende pingpong mellem tavle-
værkstedets udviklingsmedar-
bejdere og vores industritekni-
kere og elektrikere har vi skabt 
en enestående sammenhæng og 
effektivitet i opgaveløsningen til 
fordel for vores kunder. ”

En unik kombination
”I kraft af Bravida Odenses 
unikke kombination af specia-
liserede medarbejderressourcer 
kan kunderne kommunikere lø-
bende med det samme team af 
dygtige medarbejdere hele vejen 
fra rådgivning, planlægning og 
salg til levering, idriftsætning 
og efterfølgende service. Bravida 
Odense er således meget mere 
end en single-serviceleverandør, 
og vi har referencerne som be-
viser det”, afrunder Henrik Rol-
sted.

Det dynamiske el, vvs og 
ventilationsfirma kombi-
nerer den store virksom-
heds alsidige ressourcer 
og kompetencer med 
den lokale håndværkers 
fleksibilitet og nærvær. 
Bravida giver bygninger 
liv - fra ide til færdig 
løsning

”Bravida Odense er en stærk 
samarbejdspartner indenfor 
kundetilpassede løsninger på el-
området”, beretter el-servicechef 
Henrik Rolsted. ”Vi har stor fag-
lig spændvidde i organisationen 
og kan i dagligdagen trække på 
en bred vifte af kompetencer. 

Bravida Odense · Svendborgvej 226 · 5260 Odense S · Tlf.: 65 68 33 00 · info@bravida.dk · www.bravida.dk

Medarbejderstaben spænder fra 
automationsspecialister og pro-
grammører til konstruktører og 
teknikere. Vi er et stærkt og vel-
uddannet team med stor rutine i 
at supplere hinanden rent kom-
petencemæssigt.”

Sammenhæng  
og effektivitet
”Når det gælder industriservice 
på el-siden kendetegnes vores 
løsninger af to væsentlige for-
cer, som bevirker, at vi skiller os 
markant ud fra de øvrige aktører 
i branchen”, fortsætter Henrik 
Rolsted. 
”For det første råder vi over vores 
eget integrerede tavle og auto-
mationsværksted. Her udvikler 
og konstruerer vores kompetente 
team af programmører og soft-

wareudviklere el- og styretavler 
af enhver art og størrelse. Pa-
rallelt hermed løser de en lang 
række avancerede softwareopga-
ver med færdig dokumentation 
og tegninger – eksempelvis om-
kring PLC-programmering. 
For det andet har Bravida Oden-
ses erfarne industriteknikere 
og elektrikere, der blandt andet 
arbejder ude i marken med el-
teknisk assistance, indkøring og 
idriftsætning, udvidet kompe-

BRAVIDA DANMARK A/S I ODENSE
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Østergaards Plads 2 · 5562 Glamsbjerg · Tlf.: 6472 1701 · www.el-flex.dk · el-flex@el-flex.dk

Der kan være mange 
fordele ved at blive lidt 
større, når man er et 
mindre firma, og det kan 
også ske ved fusioner. 
 
Inden for el-området har den 
udvikling været på vej i længere 
tid, og med virkning fra den 1. 

EL-FLEX »lyner« sig  
sammen med Snave El

januar »lyner« Snave El sig sam-
men med det noget større EL-
FLEX i Glamsbjerg.
- Vi dækker geografisk det sam-
me område, så det er ideelt, at 
Snave El går sammen med os, for 
det vil give os en række fordele 
og mere at rive i, siger installa-
tør Anders Schmidt, der ejer EL-
FLEX Aps sammen med Glenn 
Solevad.
Fra Snave El fortsætter indeha-
ver Sigurd Langebjerg Hansen 
og den ene af svendene, Rasmus 

Haugaard, hos EL-FLEX, hvor 
der således fra nytår vil være 10 
ansatte.
- Vi ligger tæt på hinanden, og 
Snave El er et velrenommeret 
firma, som Sigurd har drevet i 
over 30 år, siger Anders Schmidt. 
Med overtagelsen får vi nemme-
re ved at komme videre og bliver 
mere fleksible. Det bliver stadig 
mere nødvendigt at have en vis 
størrelse for at overleve. Kravene 
til vores kunnen og viden øges 
hele tiden, og selv om vi holder os 

til vores kerne-områder, kommer 
der hele tiden nye udfordringer. 
- Vi er et fleksibelt firma, og vi 
rådgiver kunden om, hvad der 
er den bedste løsning, og kan vi 
ikke selv løse alle opgaver, har vi 
dygtige samarbejdspartnere, der 
kan træde til.
- Vi holder os for det meste til det 
lokale og satser især på kunder 
i Assens Kommune og op mod 
Odense. Her vil vi gerne være 
den foretrukne el-installatør, si-
ger Anders Schmidt.

Kr. 14.995,- Kr. 13.595,-
Nordre Ringvej 52 • 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 21 04 eller 65 32 21 51

Åbningstider: mand.-fred. 10.00-17.30
lørd. 10.00-12.00

FYNS STØRSTE UDSTILLING AF BRÆNDEOVNE!

SPAR 3.400,-

SPAR MOMSEN PÅ
HELE 7900-SERIEN
RESTEN AF ÅRET!

NYHED!

CTC EcoHeat jordvarmepumpe

Højeffektiv jordvarmepumpe fra svenske CTC, der har
over 30 års erfaring med varmepumpeteknologi

• Til villaer og mindre ejendomme
• 4 størrelser fra 6 til 12 kW
• Rekordhøj virkningsgrad (COP)
• Kan kombineres med solvarme og solceller

Geminox gasfyr ZEM

Supereffektivt kondenserende naturgasfyr med modu-
lerende drift, der tilpasser sig det aktuelle varmebehov.

• A-mærket, kondenserende gasfyr
• Udnytter gassen fuldt ud
• Flere modeller, ydelse på 2,4-18 kW
• Kompakt model, nem at placere

CTC EcoAir luft-til-vand varmepumpe

Effektiv luft-til-vand varmepumpe. Henter varme fra
udeluften og overfører den til dit radiator- eller
gulvvarmesystem.

• Til almindelig boliger - også de lidt større
• Effektiv helt ned til ÷22˚C
• Kan kombineres med solvarme og solceller

Skift til grøn varme nu
o par er a pennge!
Grøn armee e miljørigtig varme. Du ån r miljøet for C . Imeens kan du
glæde ig oove de mange penge du spa er på varmeregnin en -- helt op til
60%. År eftter år.

Som din lo ale Grøn arme ekspert har vi s rll fokus på alternaativ energi og
miljørigtige vvaarmeløsn er. Vi er certificered il at udføre all oopgaver i for-
bindelse med insstallation servicering af var pumper, nat rggas, solvarme og
grønne varmeløsniinnger i øvr t.

Vi forhandler nogle af mmmarkede bedste produ tter - også tilbydeer vi dig
anmarks bedste serviceooordningg ed op til 15 å ss Total Tryg ed.

RING TIL
FAGMANDEN:

62632028
64721322
65902060

NR. Broby VVS - Glamsbjerg Blikkenslagerforretning - Nr. Lyndelse VVS

Henning Sørensen
Nr. Lyndelse VVS

Poul Thomsen
Glambjerg Blikken-

slagerforretning
Keld Larsen

Nr. Broby VVS
Morten Larsen

VVS GRUPPEN FYN

BoligNyt
Tirsdag den 25. november 2014 65

Vissenbjerg: Lørdag 
den 29. november fra klokken 
10-14 holder Fugleviglund 
Produktionshøjskole åbent hus 
og julestue.

Alle værksteder holder 
åbent, og der er mulighed 
for at få en snak med skolens 
elever og lærere. 

I skolens stue sælges der 
gløgg, æbleskiver og kaffe, og 
mens man tygger og drikker, 
kan man bruge tiden på at 
skabe sig et overblik over de 

mange varer, som eleverne har 
lavet, og som er til salg.

Der vil blandt andet være 
mulighed for at købe julede-
korationer, kranse, gravpynt, 
glasting, blomstersøjler, fælder 
til mår, krager og skader, kalen-
dere, kalenderbøger og jule- og 
nytårskort. Og meget mere.

Vil man have tøj, skal man 
gå i Butik Vilja, som har et 
stort udvalg i tøj, sko, tasker og 
så videre. 

alt lige fra mårfælder til julehjerter

jordløse: Er man vild 
med at hygge, er det en god 
idé at sætte kryds i kalenderen 
tirsdag den 2. december. 

Her er der nemlig ”Hygge-
aften for alle” i Jordløse Bold-
klubs klublokale.

Det bliver årets sidste ”Hyg-
geaften for alle”, og som altid 
er det op til deltagerne, hvad 
der skal hygges med eller om.

Der er kaffe og te, men 

ingen kopper, så tag en med. 
Anette tager brød med, og øl 
og vand kan købes af Jordløse 
Boldklub.

Alle er velkomne, men det 
koster fem kroner per person 
at deltage. 

Hyggeaften i jordløse

 ■ Julemarkedet på Fugleviglund er tradtionelt et tilløbsstykke.  Arkivfoto

Kr. 14.995,- Kr. 13.595,-
Nordre Ringvej 52 • 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 21 04 eller 65 32 21 51

Åbningstider: mand.-fred. 10.00-17.30
lørd. 10.00-12.00

FYNS STØRSTE UDSTILLING AF BRÆNDEOVNE!

SPAR 3.400,-

SPAR MOMSEN PÅ
HELE 7900-SERIEN
RESTEN AF ÅRET!

NYHED!

CTC EcoHeat jordvarmepumpe

Højeffektiv jordvarmepumpe fra svenske CTC, der har
over 30 års erfaring med varmepumpeteknologi

• Til villaer og mindre ejendomme
• 4 størrelser fra 6 til 12 kW
• Rekordhøj virkningsgrad (COP)
• Kan kombineres med solvarme og solceller

Geminox gasfyr ZEM

Supereffektivt kondenserende naturgasfyr med modu-
lerende drift, der tilpasser sig det aktuelle varmebehov.

• A-mærket, kondenserende gasfyr
• Udnytter gassen fuldt ud
• Flere modeller, ydelse på 2,4-18 kW
• Kompakt model, nem at placere

CTC EcoAir luft-til-vand varmepumpe

Effektiv luft-til-vand varmepumpe. Henter varme fra
udeluften og overfører den til dit radiator- eller
gulvvarmesystem.

• Til almindelig boliger - også de lidt større
• Effektiv helt ned til ÷22˚C
• Kan kombineres med solvarme og solceller

Skift til grøn varme nu
o par er a pennge!
Grøn armee e miljørigtig varme. Du ån r miljøet for C . Imeens kan du
glæde ig oove de mange penge du spa er på varmeregnin en -- helt op til
60%. År eftter år.

Som din lo ale Grøn arme ekspert har vi s rll fokus på alternaativ energi og
miljørigtige vvaarmeløsn er. Vi er certificered il at udføre all oopgaver i for-
bindelse med insstallation servicering af var pumper, nat rggas, solvarme og
grønne varmeløsniinnger i øvr t.

Vi forhandler nogle af mmmarkede bedste produ tter - også tilbydeer vi dig
anmarks bedste serviceooordningg ed op til 15 å ss Total Tryg ed.
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FAGMANDEN:
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Henning Sørensen
Nr. Lyndelse VVS

Poul Thomsen
Glambjerg Blikken-

slagerforretning
Keld Larsen

Nr. Broby VVS
Morten Larsen

VVS GRUPPEN FYN
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Produktionshøjskole åbent hus 
og julestue.
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åbent, og der er mulighed 
for at få en snak med skolens 
elever og lærere. 

I skolens stue sælges der 
gløgg, æbleskiver og kaffe, og 
mens man tygger og drikker, 
kan man bruge tiden på at 
skabe sig et overblik over de 

mange varer, som eleverne har 
lavet, og som er til salg.

Der vil blandt andet være 
mulighed for at købe julede-
korationer, kranse, gravpynt, 
glasting, blomstersøjler, fælder 
til mår, krager og skader, kalen-
dere, kalenderbøger og jule- og 
nytårskort. Og meget mere.

Vil man have tøj, skal man 
gå i Butik Vilja, som har et 
stort udvalg i tøj, sko, tasker og 
så videre. 

alt lige fra mårfælder til julehjerter
jordløse: Er man vild 
med at hygge, er det en god 
idé at sætte kryds i kalenderen 
tirsdag den 2. december. 

Her er der nemlig ”Hygge-
aften for alle” i Jordløse Bold-
klubs klublokale.

Det bliver årets sidste ”Hyg-
geaften for alle”, og som altid 
er det op til deltagerne, hvad 
der skal hygges med eller om.

Der er kaffe og te, men 

ingen kopper, så tag en med. 
Anette tager brød med, og øl 
og vand kan købes af Jordløse 
Boldklub.

Alle er velkomne, men det 
koster fem kroner per person 
at deltage. 

Hyggeaften i jordløse

 ■ Julemarkedet på Fugleviglund er tradtionelt et tilløbsstykke.  Arkivfoto
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CTC EcoHeat jordvarmepumpe

Højeffektiv jordvarmepumpe fra svenske CTC, der har
over 30 års erfaring med varmepumpeteknologi

• Til villaer og mindre ejendomme
• 4 størrelser fra 6 til 12 kW
• Rekordhøj virkningsgrad (COP)
• Kan kombineres med solvarme og solceller

Geminox gasfyr ZEM

Supereffektivt kondenserende naturgasfyr med modu-
lerende drift, der tilpasser sig det aktuelle varmebehov.

• A-mærket, kondenserende gasfyr
• Udnytter gassen fuldt ud
• Flere modeller, ydelse på 2,4-18 kW
• Kompakt model, nem at placere

CTC EcoAir luft-til-vand varmepumpe

Effektiv luft-til-vand varmepumpe. Henter varme fra
udeluften og overfører den til dit radiator- eller
gulvvarmesystem.

• Til almindelig boliger - også de lidt større
• Effektiv helt ned til ÷22˚C
• Kan kombineres med solvarme og solceller

Skift til grøn varme nu
o par er a pennge!
Grøn armee e miljørigtig varme. Du ån r miljøet for C . Imeens kan du
glæde ig oove de mange penge du spa er på varmeregnin en -- helt op til
60%. År eftter år.

Som din lo ale Grøn arme ekspert har vi s rll fokus på alternaativ energi og
miljørigtige vvaarmeløsn er. Vi er certificered il at udføre all oopgaver i for-
bindelse med insstallation servicering af var pumper, nat rggas, solvarme og
grønne varmeløsniinnger i øvr t.

Vi forhandler nogle af mmmarkede bedste produ tter - også tilbydeer vi dig
anmarks bedste serviceooordningg ed op til 15 å ss Total Tryg ed.
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Produktionshøjskole åbent hus 
og julestue.

Alle værksteder holder 
åbent, og der er mulighed 
for at få en snak med skolens 
elever og lærere. 

I skolens stue sælges der 
gløgg, æbleskiver og kaffe, og 
mens man tygger og drikker, 
kan man bruge tiden på at 
skabe sig et overblik over de 

mange varer, som eleverne har 
lavet, og som er til salg.

Der vil blandt andet være 
mulighed for at købe julede-
korationer, kranse, gravpynt, 
glasting, blomstersøjler, fælder 
til mår, krager og skader, kalen-
dere, kalenderbøger og jule- og 
nytårskort. Og meget mere.

Vil man have tøj, skal man 
gå i Butik Vilja, som har et 
stort udvalg i tøj, sko, tasker og 
så videre. 

alt lige fra mårfælder til julehjerter

jordløse: Er man vild 
med at hygge, er det en god 
idé at sætte kryds i kalenderen 
tirsdag den 2. december. 

Her er der nemlig ”Hygge-
aften for alle” i Jordløse Bold-
klubs klublokale.

Det bliver årets sidste ”Hyg-
geaften for alle”, og som altid 
er det op til deltagerne, hvad 
der skal hygges med eller om.

Der er kaffe og te, men 

ingen kopper, så tag en med. 
Anette tager brød med, og øl 
og vand kan købes af Jordløse 
Boldklub.

Alle er velkomne, men det 
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at deltage. 
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CTC EcoHeat jordvarmepumpe

Højeffektiv jordvarmepumpe fra svenske CTC, der har
over 30 års erfaring med varmepumpeteknologi

• Til villaer og mindre ejendomme
• 4 størrelser fra 6 til 12 kW
• Rekordhøj virkningsgrad (COP)
• Kan kombineres med solvarme og solceller

Geminox gasfyr ZEM

Supereffektivt kondenserende naturgasfyr med modu-
lerende drift, der tilpasser sig det aktuelle varmebehov.

• A-mærket, kondenserende gasfyr
• Udnytter gassen fuldt ud
• Flere modeller, ydelse på 2,4-18 kW
• Kompakt model, nem at placere

CTC EcoAir luft-til-vand varmepumpe

Effektiv luft-til-vand varmepumpe. Henter varme fra
udeluften og overfører den til dit radiator- eller
gulvvarmesystem.

• Til almindelig boliger - også de lidt større
• Effektiv helt ned til ÷22˚C
• Kan kombineres med solvarme og solceller

Skift til grøn varme nu
o par er a pennge!
Grøn armee e miljørigtig varme. Du ån r miljøet for C . Imeens kan du
glæde ig oove de mange penge du spa er på varmeregnin en -- helt op til
60%. År eftter år.

Som din lo ale Grøn arme ekspert har vi s rll fokus på alternaativ energi og
miljørigtige vvaarmeløsn er. Vi er certificered il at udføre all oopgaver i for-
bindelse med insstallation servicering af var pumper, nat rggas, solvarme og
grønne varmeløsniinnger i øvr t.
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den 29. november fra klokken 
10-14 holder Fugleviglund 
Produktionshøjskole åbent hus 
og julestue.

Alle værksteder holder 
åbent, og der er mulighed 
for at få en snak med skolens 
elever og lærere. 

I skolens stue sælges der 
gløgg, æbleskiver og kaffe, og 
mens man tygger og drikker, 
kan man bruge tiden på at 
skabe sig et overblik over de 

mange varer, som eleverne har 
lavet, og som er til salg.

Der vil blandt andet være 
mulighed for at købe julede-
korationer, kranse, gravpynt, 
glasting, blomstersøjler, fælder 
til mår, krager og skader, kalen-
dere, kalenderbøger og jule- og 
nytårskort. Og meget mere.

Vil man have tøj, skal man 
gå i Butik Vilja, som har et 
stort udvalg i tøj, sko, tasker og 
så videre. 

alt lige fra mårfælder til julehjerter

jordløse: Er man vild 
med at hygge, er det en god 
idé at sætte kryds i kalenderen 
tirsdag den 2. december. 

Her er der nemlig ”Hygge-
aften for alle” i Jordløse Bold-
klubs klublokale.

Det bliver årets sidste ”Hyg-
geaften for alle”, og som altid 
er det op til deltagerne, hvad 
der skal hygges med eller om.

Der er kaffe og te, men 

ingen kopper, så tag en med. 
Anette tager brød med, og øl 
og vand kan købes af Jordløse 
Boldklub.

Alle er velkomne, men det 
koster fem kroner per person 
at deltage. 

Hyggeaften i jordløse

 ■ Julemarkedet på Fugleviglund er tradtionelt et tilløbsstykke.  Arkivfoto

Godt håndværk med omtanke - Tlf. 62632028 

Ring til

FAG- 
MANDEN
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En service helt i top, gode 
åbningstider og en lav 
pris skal gøre det endnu 
mere populært for bil-
ejere og autoværksteder 
at tage til Aarup, når det 
er blevet tid at få synet 
bilen.

AARUP BILSYN
BILSYN MED SERVICE  
I TOP OG PRIS I BUND 

For otte måneder siden åbnede 
Aarup Bilsyn med topmoderne 
faciliteter på Smedevænget, og i 
takt med, at kendskabet til Aa-
rup Bilsyn er øget, er der også 
kommet stadig flere kunder. 
Men der er plads til flere.
- Vi kan byde på en service, der 
er helt i top i en synshal, der har 
alle de mest moderne faciliteter, 

og vi kan gøre det til den laveste 
pris på Fyn, nemlig 339 kr., siger 
synsmand Jens Lind.
- Vi har også åbningstider, der 
passer til folk, og det er mest 
private bilejere, der kommer her, 
så det er vigtigt, at vi har åbent, 
når de har tid, siger Jens Lind.
Tre gange siden åbningen har 
trafikstyrelsen været på kon-
trolbesøg uden at finde noget at 

sætte en finger på. Jens Lind er 
vellidt af kunderne, for tingene 
skal være i orden. Og er der en 
mindre ting, han kan se, der ikke 
er i orden, før synet går i gang, 
f. eks. en pære, der ikke virker, 
får kunden det at vide, så det kan 
blive ordnet.
Aarup Bilsyn gør det nemt for 
bilejere at få synet bilen. Man 
kan ringe og bestille en tid. Man 
kan besøge hjemmesiden og boo-
ke en tid online, eller man kan 
blot køre ind til Aarup Bilsyn, og 
så får man bilen synet hurtigst 
muligt.

Handel lokalt med viden og kompetancer 
fra mere end 500 elektrikere i Danmark

• skal du bygge nyt
• renovere det gamle
• har behov for hurtig assistance

Ring hvis du har behov 
for en seriøs samarbejdspartner

Vi udfører alle typer opgaver
- bare det har med El at gøre

Undgå stress og lad Skamby EL 
holde din EL kørende 365 dage om året
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62 62 12 18

www.ringebio.dk

2/12-3/12 kl. 19.30 70 kr.

8/12-14/12 kl. 19.30 og 11/12
kl. 14.00 60/30kr.

Biografklub Danmark

15/12-18/12 kl. 19.30 60 kr.
The Hunger Games
- Mocking Jay Part 1

FRA INSTRUKTØREN AF OG

4/12-5/12 og 7/12
kl. 19.30 70 kr.

#UIP/SONYDANMARK

4/12 kl. 10.00 60 kr.
i samarb. med AOF
Seniorhøjskolen.
Alle er velkomne.

LØRDAG 6/12 9.00 - 15.00

HØJBYVEJ 5A . 5260 OdEnsE s
TLF. 66 17 43 40
www.HOJBYHus.dk

Diner transportable

Jule Buffet 2014
Julegravad laks med mild peberrodscreme
Hvidvinsdampet hellefisk med skaldyrssalat i dilddressing.
Vildtpaté med marinerede pigeonæbler.

Sprængt og glaseret andebryst.
Rødkålssalat med nødder, figner og balsamico.
Kalvefilet med braiseret rødløg og champignon a’la creme.

Brie med solbær i rom og blå Saga med pærekompot.
Mandelkage med kirsebærmousse og kanelcreme.

Ring og bestil 7070 2131
Min. 10 kuverter.
Alle priser er pr. couvert,
ekskl. brød og levering.

BUFFET & DESSERT:
Buffet med oste kr. 168,-
Buffet med Mandelkage kr. 168,-
Buffet med Oste & Mandekage kr. 178,-
Buffet med Ris a la mande kr. 168,-

Buffet pr. kuvert148,-

Ferritslev Fritidshus
Ørbækvej 916A – Ferritslev Fyn
Fredag d. 9. januar kl. 19.30

Teaterforestillingen:

REJSEN
Med Asger Rehr

Pris 175 kr.

Billetsalg:
www.ferritslev-fritidshus.dk eller tlf. 65981315

HENRIK´S
Dinér & Smørrebrød
Diner transportable tlf. 62 62 30 34
l������� 41, e��� - 5750 r����

b��������� �� ���. ������må� ����. ����������, �������� �å ���. 62 62 30 34
����� �� m���� m��� �å www.���������������m��������.��
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109,-

�� 62 6

Husk
vi leverer stegene
varme og klar
til servering.

14,-

139,-

k

Fest alt
incl. i nøglehuse/
fælleshuset
fra 375,-

Fes

Lækkert
smørrebrød
Pænt belagt
19,-

Højt belagt
24,-

139,-

65 37 15 16
Frørup Rejser ApS

Se www.froruprejser.dk

RejseR
Julestemning København 2 dg 8/12 885,-
Jul i Barlinek 4 dg 23/12 .............2498,-
Jul i Sæby 4 dg 23/12................. 3298,-
Nytår i Barlinek 4 dg 30/12.......... 2898,-
Nytår i Skagen 4 dg 29/12.......... 2998,-

UdflUgteR
Julemarked Lübeck 8/12................ 450,-
Jul i D.Gl. Købmandsgård 14/12 ..... 380,-
Jul i Nyhavn & Christiania 16/12 .....490,-
Nytårskoncert 11/1-15.................... 775,-
Hvidsten Kro 22/2-15 ......................395,-
Den Blå Planet 28/2-15 .................. 598,-
Graceland/Randers 29/3-15 ...........475,-
Koncert Helene Fischer 30/5-15 .....998,-

NYT rejsekatalog 2015 er udkommet

Holder du festen, så klarer vi resten...

Julens Buffet 9950

Vores lækre julebuffeter starter fra 79,50
Alle priser er ekskl. miljøafgift og levering. Min. 10 kuverter.

6 dele

Nytårs-
menuer
Fra16950

Kæmpenissen
fra bjergene
Juleforestilling

Spilles på teatret MASken
Gråbjergvej 6, Ryslinge

Billetbestilling:
tlf. 22 88 56 78
hverdage kl. 17-18

Billetpris: kr. 50,-

Lør. d. 29. nov. kl. 13 og 15

Søn. d. 30. nov. kl. 13 og 15

Lør. d. 06. dec. kl. 13 og 15

Søn. d. 07. dec. kl. 13 og 15

"NYT KØKKEN" på 4 timer
Behold skabene - skift kun låger og skuffer

Scandoor.com
- eller ring 2830 3168 for uforpligtende tilbud

Direkte fra egen fabrik -
ingen fordyrende mellemled

Juletræer
Rødgran og Norman
- vælg nu og hent senere
- evt fæld selv

•PYNTEGRØNT
•KRANSE
•MOSTING

Granhuset
Krumstrupvej 8,
Ryslinge

Telefon:
51 23 25 45
71 10 12 30

Gelskov Gods - Køber kontant
Teak og palisander møbler

Dødsboer og flytteboer. Større ravsamlinger.
Henv. Heine på tlf.: 20 46 88 43

Lej din el-scooter
Nye og brugte

Fra 500 kr. pr. md, incl. serviceaftale
og vejhjælp.

Gratis fremvisning hos dig.
Ring 4020 4120 · www.fonixkomfort.dk

HALLO! Vi køber din bil
Årg. 98-14 op til kr. 100.000

www.Neltoft-Gruppen.dk
Hverdag kl. 12-18 . 70 20 37 36
Aften - weekend . 27 13 24 07

Biler købes 

 Forskelligt sælges 

 Forskelligt købes 

Bankospil 
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L U X U S 
julebuffet

139,-

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

Gråbjergvej 16 - 5856 Ryslinge - Tlf 62 67 13 32  - Mobil 29 29 96 08
ankeogmartins@hotmail.com - www.ryslingeforsamlingshus.dk

Eller vælg
7 slags 

kr. 119,- 
Eks. brød 
og smør.

Lev. over hele 
Fyn max. 
kr. 150,-

Afh. over hele 
Fyn max. 
kr. 150,-

 Forlystelser 

Rejser og udfl ugter 

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

A1 biler 
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

 Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

BANKOSPIL
I Ø. HÆSINGE

Onsdag i ulige uger
kl. 19.00 i Ø. H. Centret

Vel mødt!
Arr.: Ø. Hæsinge Centrets Bankospil

Dødsboer
Flytterester købes

L.P. Antik
Tlf. 20 11 11 62

HUSK
Spillegilde

 i Gislev Forsamlingshus 
hver onsdag kl. 19.00.

Kørsel kan bestilles 
hos Mettes Taxi
tlf. 62 62 22 60. 

Veteranforeningen

Tirsdag den 2. december 2014 35

Annonce-telefon 
6262 1330

Annonce-telefon
6262 1330

Annoncetelefon: 62 62 13 30
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Tømrermester René Nielsen ApS
Stærmosevej 15 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 30 13 · Mobil 20 45 04 48

www.renenielsenaps.dk

Vinteren bider…
- fyrer du for gråspurvene?

Varmeregningen kan
løbe løbsk i disse
kolde tider, er dit hus
ordentlig isoleret?
Efterisolering betaler sig i både
ældre huse samt forholdsvis nye
huse.
Kontakt os og få et uforpligtende
tilbud.tilbud.

Husk

fradragsmulighed!

Du kan stadig få

tilskud til

arbejdslønnen

Stærmosevej

Tømrermester René Nielsen ApS
Stærmosevej 15 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 30 13 · Mobil 20 45 04 48

www.renenielsenaps.dk

Vinteren bider…
- fyrer du for gråspurvene?

Varmeregningen kan
løbe løbsk i disse
kolde tider, er dit hus
ordentlig isoleret?
Efterisolering betaler sig i både
ældre huse samt forholdsvis nye
huse.
Kontakt os og få et uforpligtende
tilbud.tilbud.

Husk

fradragsmulighed!

Du kan stadig få

tilskud til

arbejdslønnen

Vi klarer alt tømrer-, snedker-
og glarmesterarbejde
Ring og få et uforpligtende tilbud
på din næste opgave!

Ring og få 
et uforpligtende 

tilbud på din 
næste opgave!

- Vi vil satse på det lokale og for-
venter et godt samarbejde med 
byens borgere, foreninger og de 
mange virksomheder, der findes 
i Aarup. Vi har gode tilbud, når 
der skal holdes fest, hvad enten 
den skal holdes her på kroen el-
ler derhjemme, hvor vi så leverer 
maden. Det er noget, vi vil gøre 
rigtig meget i, og den mad, vi 
står for, er den gode, gammel-
dags, danske mad, siger Casper 
Andersen.

Byens madsted - Diner transportable

NY EJER - er kommet flyvende fra start
I en alder af kun 31 år 
overtog Casper Ander-
sen for to måneder siden 
Hotel Aarup Kro, og siden 
har han ligget vandret i 
luften startende med en 
åbningsreception den 10. 
oktober, hvor der mødte 
ca. 500 gæster op.

Casper Andersen er født i Aarup 
og går således lidt imod strøm-
men ved at vende tilbage til fø-
deegnen efter jobs som kok i Kø-
benhavn, Odense og senest tre 
år på Gelsted Kro. Nu har han 
fået foden under eget bord ved 
at købe det hyggelige familieho-
tel midt i Aarup af Kaj og Karen 
Nielsen, der har drevet stedet i 
36 år.
Casper Andersen, der er gift 
(hun er frisør) og har to børn, er 

ikke bange for at tage springet 
til at blive selvstændig og ser op-
timistisk på fremtiden.
- Jeg syntes, det var et godt tids-
punkt at blive selvstændig på, 
når nu chancen bød sig, og det 
er gået fremragende til nu, siger 
Casper Andersen. 
- Vi har foretaget den første om-
gang renovering og opfriskning 
og fortsætter med at give værel-
serne en kærlig hånd. De er så 
lukket, mens det står på. 

Hotel Aarup Kro
Bredgade 10
5560 Aarup

Tlf.: 6443 1013
hotelaarupkro@mail.tele.dk

 www.hotelaarupkro.dk
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Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre   Stationsvej 5  5000 Odense C
63 12 56 00   fab@fabbo.dk www.fabbo.dk

FaB ønsker god jul

I Fyns almennyttige Boligselskab er vi klar 
til at byde dig velkommen i én af vores mere 
end 8500 boliger på hele Fyn.

FaB har boliger til alle, og en af vore primæ-
re målsætninger er at kunne tilbyde et vari-
eret udbud af attraktive boliger, som vi også 
gerne selv vil bo i. 

De nybyggerier som FaB har opført de 
senere år, har alle haft fokus på energi-
besparende løsninger og samtidig været 
fuldt udstyret med f.eks. induktionsko-

geplader, indbygningsovn, opvaske-
maskine samt vaskemaskine og 

tørretumbler.

Alle vores eksisterende boliger bliver 
løbende renoveret og fremtidssikret. Det 
sker blandt andet gennem en række store 
ombygnings- og renoveringsprojekter. 

Her moderniseres de ældre boliger, så de 
både udvendigt og indvendigt bringes på 
omgangshøjde med nutidens og fremtidens 
behov – blandt andet når det gælder lys, luft, 
miljøvenlighed, tilgængelighed og tryghed. 

Hos Fyns almennytige Boligselskab kan 
du søge bolig for kun kr. 99,- om året og 
dermed sikre dig en hurtig adgang til en 
bolig når behovet opstår. 
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TM Auto
Industrivej 4
Grønnemose
5560 Aarup
Tlf.:  64 43 16 05
www.tmauto.dk

Velkommen til 
TM Auto
Et BOSCH Car Service værk-
sted har adgang til branchens 
bedste uddannelser, avanceret 
testudstyr til at stille diagnose 
på bilens elektronik og Bosch 
reservedele i original kvalitet.
BOSCH Car Service …
Verdenskendt kvalitet til 
god økonomi – for alle biler.

✓Nybygning ✓ Sommerhuse
✓ Vinduer & døre efter mål
✓ Totalentreprise ✓ Køkkener HTH

✓ Alt forefaldende
arbejde udføres

✓ Tagekspert

v/ Finn og Michael Jacobsen · Tlf. 64 46 1712
Biltlf. 20 49 1712 · 40 45 17 12

E S Ejby tømrer- &
Snedkerforretning I/S

Tømrer &
Bygningssnedker

• Total entreprise
• Køkken / bad
• Loft / gulv arbejde
• Døre / Vinduer
• Renovering af hele boligen
• Forsikringsskader.

Kustrupvej 31, 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 33 02 · 24 40 81 53
e-mail: Kustrup@Kustrup.dk · www.kustrup.dk

Kustrup Tømrer- &
Snedkerværksted A/S

K.
T.
V.

Høj standard

og troværdighed,

er en æressag
for os

3. GENERATION SIDEN 1937

Tilbud...
Vi har lavet et sommertilbud på vores gas/sol unit med
indbygget gaskedel og øvrige komponenter til et komplet
solvarmeanlæg. Unitten skal blot tilsluttes 2 solfangere på
taget for at fungere som et komplet gas/sol anlæg i et
tidsløst og pladsbesparende design.

Tilbud uden solfangere, med 15 års garanti på veksler
og klimastyring.

Milton Sunline 210
Unit pris
inkl. moms    19.995.-
Så længe lager haves.

Her får du en kompakt gas/sol unit med indbygget
SmartLine gaskedel (A mærket), 210 L varmtvandsbeholder
med solvarmespiral, solvarmegruppe med pumpe,
styring og ekspansionsbeholder.styring og ekspansionsbe

VVS-TEK

SILDEGRAVSBANKEN 9  .  5466 ASPERUP  .  TLF. 64 48 18 68 / 26 20 12 64
www.vvs-tek.dk

VVS-TEK

Murerfirmaet Rishøj A/S  | Værkstedsvej 14 | DK-5591 Gelsted | Tlf.: 64 49 11 28
www. www.rishoejas.dk

Mere end 
40 års erfaring
• Alle opgaver udføres – stort som småt
• Smukke løsninger med kvalitet i top
• Totalentrepriser gennemføres sikkert med  
 professionelt netværk af dygtige samarbejdspartnere

Onsdag den 10. december 2014 55

 ■ Status Quo har tidligere spillet i Lillebæltshallen og ved Rock Under Broen. Næste år er der mulighed for et 
gensyn med de rutinerede briter ved Rock Under Broen.  Foto: Danny CliFForD
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•  Alle opgaver udføres 
 - stort som småt.

•  Smukke løsninger 
 med kvalitet i top.

•  Totalentrepriser gennemføres  
 sikkert med professionelt netværk  
 af dygtige samarbejdspartnere.

Dansk Aluteknik A/S · Kelstrupvej 7 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 64 84 17 54 · danskaluteknik@mail.dk – www.danskaluteknik.dk

Dansk Aluteknik A/S giver 
finanskrisen baghjul – har 
travlt med facadearbej-
der i bl.a. Esbjerg

Finanskrise ? Nej, det har vi 
ikke her. Tværtimod. Vi knokler 
for at nå det hele.
Direktør Torben Nielsen, Dansk 
Aluteknik A/S får lige et puste-
rum, da telefonen ringer.

Facader og sol-afskærmning
over hele landet

Han går rundt i Esbjerg, hvor 
han tilser et af virksomhedens 
facadearbejder hos DAT Schaub.
Torben Nielsen beskæftiger 
otte ansatte inklusive sig selv. 
Alle har travlt med at renovere 
og bygge nye facader op i alu-
minium og glas samt lave sol-
afskærmning.

KNOKLER MED

I øjeblikket sørger han for, at en 
aftalt opgave med at lave sol-af-
skærmning i aluminium og glas 
bliver færdig til den aftalte tid 
hos Cordex Park ved universite-
tet i Odense. Det sker i samar-
bejde med Redtz Facader.
Indimellem kører han også til 
Esbjerg for at se, om tingene 

passer, teknikken virker og afta-
lerne holdes.
Dansk Aluteknik A/s har haft 
Torben Nielsen ved roret i fore-
løbig 10 år.
Og ordrebogen »afslører«, at der 
også i fremtiden er god brug for 
hans ekspertise og kompetencer. 
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Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

Til nu - og til fremtiden. 

Cube Design. 

Central møbler skaber fleksible og individuelle løsninger, 

der fremmer kreativitet, velvære og øger effektiviteten. 

 

Kontakt os allerede i dag...
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Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...
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Aflever løsningen til: UgeAvisen Nordfyn, Vestre Havnevej 3, 5400 Bogense
eller Jernbanegade 45, 5450 Otterup senest kl. 10 førstkommende fredag

og vær med i lodtrækningen om et gavekort på kr. 100,-
til en af Kryds og Sjov’s annoncører.

Indsender

K�y��o���lø�����:

na��:

A������:

By:

Aflevér
løsningen til:

Ugeavisen Nordfyn

Afleveres
løsningen i en

kuvert, skal denne
mærkes

’Krydsord’
eller mail den til:
uanannonce@
fynskemedier.dk

sIdste uges
KrYdsOrdsVInder

Lø�����:

BrÆndeOVnen
rolf A. ������

e�a����������� 23
5450 O�����p

382195764
517624839
964387125
891246573
475913286
236758941
149862357
623571498
758439612

VÆR MED

og VINDQUIZ OG SJOV

FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE:

Odensevej 136 · 5400 Bogense 
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Aflever løsningen til: UgeAvisen Nordfyn, Vestre Havnevej 3, 5400 Bogense
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Den charmerende be-
værtning på Dosserin-
gen inviterer til klassisk 
hygge, levende musik 
og fællessang.

De særlige pejlemærker – for-
uden den hyggelige og klassi-
ske facade – er stedets gæstfri 
varme, rå charme og de velsma-
gende røgvarer fra havet tæt på 
beværtningen.
Varmestuen på Dosseringen i 
Kerteminde er således et yndet 
samlingspunkt for både lokale 

og turister, der søger hyggen 
og en oplevelse ud over det sæd-
vanlige – tilsat levende musik 
og fællessang tirsdag eftermid-
dag og aften kl. 17-19.
De seneste godt fire år har John 
Hansen og hans kone forpagtet 
stedet, der – foruden klassiske 
drikkevarer – serverer røgede 
sild og makrel, fiskefrikadeller 
og almindelige frikadeller samt 
andre lune retter.
I sommerperioden serveres der 
udenfor i den blomstrende oase, 
så gæsterne kan følge med i li-
vet på fiskerihavnen og den nye 
renæssancehavn i Kerteminde.

LUNT OG LIVE

Stemningsbilleder fra tirsdagsarrangement mellem 17-19.

Dosseringen 8A · 5300 Kerteminde · Tlf. 65 32 34 30 / 53 31 75 34 · Joh99@email.dk
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Lindevænget 1 | 5620 Glamsbjerg | tryksen.dk

KontaKt Lone Storgaard på tLf. 6472 3588 eLLer Lone@tryKSen.dK

THINK GLOBAL aCt LoCaL

Din lokale leveranDør af:

Tryksager • reklameting • Profiltøj • Skilte • Bilreklamer

Plakater
Med 2 digitalmaskiner kan vi nu til-

byde, hurtig levering på digitaltryk ved 

mindre oplag samt plakater op til A0 str.

Fra kr. 70,-

Tryksagstilbud
1.000 stk. Visitkort 4+4*
1.000 stk. Brevpapir 4+0*
5.000 stk. A5 flyers 4+4*

Kr. 2995,-

50 stk. T-shirts
Med brysttryk i 1 farve.

Pris pr. stk. kr. 45,-
*4-farvetryk (CMYK). Vi modtager en færdig pdf.

Alle priser er excl. moms, levering og miljøbidrag kr. 45,-

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder 
og overholde vores aftaler, samt at undgå enhver anledning til 
reklamation. Kort sagt er målsætningen for fi rmaet at udføre 
kvalitetshåndværk til tiden – med sans for detaljerne!

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 · Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana TV HI-FI løsninger  til bolig og erhverv

Galleri Nijenkamp ApS  .  Kratholmvej 62C  .  5260 Odense S  .  Tlf. 44 22 99 99
Åbningstider: Man-ons. lukket  .  Tors. kl. 14-17  .  Fre. kl. 11-17  .  Lør-søn kl. 11-16

Se mere på www.gallerinijenkamp.dk

KUNST
SOM INVESTERING

 Privat investering:
• Vi har speciale i rådgivning af investering 
 af kunst.
• Kenneth Nowak er rådgivningsekspert på 
 området moderne kunst.
• Vi er hele tiden informeret omkring priserne 
 world wide og ikke mindst hvilke kunstnere 
 der rører på sig.
• Vi kan tilbyde værker til investering fra 
 kr. 40.000,- op til tre-cifrede millionbeløb.
• Fortjenesten er skattefrit..!

 Virksomhedsinvestering 
• Vi kan tilbyde enten at sælge, leje eller sågar  
 købe kunst på afbetaling til virksomheder.
• Alle værker som er til salg i galleriet kan   
 udlejes til virksomhedens kunstforening.
• Se hjemmeside for værker, eller ring og tag 
 en snak med os.
• Vi kommer gerne og rådgiver, hænger op og 
 tager en snak omkring hvad i ønsker.
• Vi råder over værker fra kr. 1.500,- til $ 1.500.000
• Kunst er fradragsberettiget..!
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PR DESIGN A/S
Trævænget 8  •  5492 Vissenbjerg  •   Tlf.: 64473510  •  www.pr-design.dk

•  Service / reparation
 af alle bil mærker både 
 person- og varevogne

•  Styling

•  Tuning

•  Opretning
 Forsikringsskader

•  Reservedele
 Salg af nye og brugte dele

•  Salg
 Salg, import og leasing af biler

Speciale indenfor BMW
- samt Audi, VW, Seat, Skoda, 
Citroën og Peugeot

Tværvej 23  •  5771 Stenstrup  •  Tlf.: 88 20 53 63
bp@maskin-fabrikken.dk  •  www.maskin-fabrikken.dk

•  Drejning
•  Fræsning
•  Planslibning 
•  Svejsning
•  Montage
•  Reparation 
 af maskiner

Ønsker God jul
     og Godt nytår…

KliK ind på 
www.garant.nu 

HUSK at vi tilbyder  
gratiS opmåling.

gardiner
Plisségardiner
rullegardiner
Persienner
Lamelgardiner

Åbningstider:  
Mandag - fredag: 9.30 - 17.30 . lørdag: 9.30 - 12.30

garant ringe aPs
gørtlervej 8
5750 ringe · 62 62 18 43
www.garant.nu

Rødmevej 62 A · 5762  Vester Skerninge
Tlf.: 62 22 80 86 · Mobil: 51 32 89 90

brian@kirkeby-tomrer.dk
www.kirkeby-tomrer.dk
www.troense-tomrer.dk
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Listepris              37.495

Jeres brugte   -10.000 
maskine* 
*Max 7 år

 
HoLe in one 
byttepris       27.495

Ved bestilling medfølger 1 stk. ipad mini

Develop +224e

kontakt os for bespareLses tiLbuD Der passer Deres beHov
altid den rigtige pris – fØrste gang!

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

A/S

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

Landsdækkende 
service
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Højeste kreditværdighed
Soliditet 2013

nyt lCd display  
som iPhone og iPad
• perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. minut
•  2x500 papir kassetter 

+100 Bypass
• print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk
 
tilbehør:
• Fax
•   kasette bank 2x500 ark  

el. 1x2.500 ark
•  intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  scan software til OCr,  

Word, Excel

Bogensevej 90 · 5270 Odense N · Tlf: 66 18 11 68 · www.jed.dk · mail: info@jed.dk

Under de karakteristiske 
buer i den tidligere bank, 
er det nu jed it- & teleser-
vice der huserer, i de ny 
istandsatte lokaler. 

Jesper Dahlstrøm, indehaver af 
jed it- & teleservice, er certifice-
ret 3CX Premium partner, og kan 

Så er der atter liv  
i ”Banken” i Næsby…

således tilbyde salg af komplette 
telefonsystemer med tilhørende 
licens, sparring og support. 
Hos jed it- & teleservice, er der 
fokus på 3CX telefon- og omstil-
lings systemet grundet den høje 
funktionalitet og lave pris, i 
forhold til almindelige traditio-
nelle telefonsystemer, samt ikke 
mindst det faktum at man med 
et 3CX telefon system kan ringe 
gratis mellem alle virksomhe-
dens afdelinger, hvilket gør det 
muligt at spare væsentligt på 
virksomhedens telefonregning. 
jed it- & teleservice, har kunder 
både i hotelbranchen og produk-
tionsvirksomheder, der har taget 
3CX systemet til sig på grund af 
den store fleksibilitet, den lave 
pris og den enkle tilpasning.
Siden Jesper Dahlstrøm startede 
”hjemme i privaten”, i 2005 er 

det lykkes ham at få etableret 
et solidt firma, med en stor kun-
dekreds der dækker hele landet. 
Beliggenheden centralt i Odense, 
gør det nemt at servicere firma-
ets kunder overalt i Danmark. 

De nye flotte lokaler og de flere 
kvadratmeter, har også resulte-
ret i oprettelse af et Showroom, 
ligesom der nu er plads til at af-
holde kurser og andre kunderela-
terede arrangementer i egne lo-
kaler. 

I dag beskæftiger jed it- & te-
leservice, ud over Jesper Dahl-
strøm, yderligere en it & telekon-
sulent samt en ”blæksprutte”, og 
der forventes flere ansættelser i 
det kommende år. 
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VELDREVEN VIRKSOMHED
SÆLGES PGA. ALDER!

OTTERUP NY FLYTTEFORRETNING
Søndergårdsvænget 11 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 00 · 40 82 22 00
ole@otterup.biz · www.onf.dk

BYENS HUS- OG HAVESERVICE

VELDREVEN VIRKSOMHEDVELDREVEN VIRKSOMHED

MED SALGET FØLGER:
En hal på 1250 etagekvm., 
grundplan 1000 kvm., opført i 1999. 
Her af 750 kvm. isoleret hal, 
incl. toilet og kontor, 7200 kvm. grund. 
Salgspris oplyses ved henvendelse 
til Ole Grønlund på mobil 40 82 22 00.

Vi udfører alt inden 
for traditionelt 
anlægsarbejde.
Vi har fl ere års erfaring, 
hvilket er med til at 
sikre at opgaven bliver 
udført i højeste kvalitet.

ARBEJDSHESTEN APS
Tlf: 62 24 40 39

info@arbejdshesten.dk · www.arbejdshesten.dk
Mandag-torsdag 8-16  Fredag 8-14

HJÆLP TIL PRIVATE:
•  Rengøring • Haveservice
•  Snerydning • Malerarbejde
•  Renoverings- og 
 reparations-
 opgaver

HJÆLP TIL ERHVERV:
• Erhvervsrengøring
• Anlægsarbejde
• Ejendomsservice
• Malerarbejde
• Snerydning

Dyhrs Gulvafslibning
Højensvej 133, Egense
5700 Svendborg

Tlf.: 26 16 19 32
E-mail: info@dgulvservice.dk
Web:  www.dyhrs-gulv.dk

• AFSLIBNING
• LAKERING
• OLIEBEHANDLING
• LUDBEHANDLING

Kør frækt og fornuftigt. Vælg Mercedes-Benz Citan med en fordelagtigt 
finansiel leasing aftale fra P. Christensen®.  Du kender Mercedes-Benz 
kvaliteten. Med finansiel leasing kender du også den faste ydelse. Du 
kører helt op til sensationelle 23,3 km på literen. Du får serviceintervaller 
på op til 40.000 km, og oveni hatten 2 års garanti helt uden kilometer- 
begrænsninger. Med finansiel leasing får du lave etableringsomkostninger, 
mere likviditet til din daglige drift og fuld brugsret over bilen.

Vil du vide mere om leasing af Citan, så kontakt P. Christensen® 
– hele Region Syddanmarks autoriserede Mercedes-Benz forhandler 
og værksted. Se mere på pchristensen.dk/citan

Med fi nansiel leasing af Citan kører du laaaaangt 
på literen og kender ydelsen fra start til slut.

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Finansiel leasing Citan 109 (90 HK)

Engangsydelse: 30.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi: 47.000 kr.

Pr. måned:  1.398 kr.

Ved køb er prisen 135.617 kr. Alle priser er ekskl. moms. Restværdien er angivet ved 
20.000 km/år. Bilen overtages ved kontraktens udløb. Bilen er vist med ekstra udstyr. 
Vi  tager forbehold for fejl og prisændringer. 
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 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, Bluetooth 
og streaming fra smartphone, elektrisk håndbremse, opvarmelige forsæder og læderrat, klimaanlæg, 
regnsensor, lysfølsomme spejle, fartpilot og metallak.

 Klassens bedste brændstoføkonomi: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**

OVERRASKELSEN PÅ 
BUSINESS CLASS.

NY INSIGNIA

opel.dk

** Beskatningsværdi gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel er 17,9 – 27 km/l,  
 CO2-udslip 99-131 g/km. Energiklasse:                          Beskatningsværdien gælder ved erhvervsleasing gennem anerkendte leasing- 
 selskaber. Den viste bil er en Insignia Sports Tourer og er vist med ekstraudstyr.
** Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk.

Attraktiv beskatningsværdi:

Fra 258.990 kr.*

 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, Bluetooth 
og streaming fra smartphone, elektrisk håndbremse, opvarmelige forsæder og læderrat, klimaanlæg, 
regnsensor, lysfølsomme spejle, fartpilot og metallak.

 Klassens bedste brændstoføkonomi: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**

OVERRASKELSEN PÅ 
BUSINESS CLASS.

NY INSIGNIA

opel.dk

** Beskatningsværdi gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel er 17,9 – 27 km/l,  
 CO2-udslip 99-131 g/km. Energiklasse:                          Beskatningsværdien gælder ved erhvervsleasing gennem anerkendte leasing- 
 selskaber. Den viste bil er en Insignia Sports Tourer og er vist med ekstraudstyr.
** Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk.

Attraktiv beskatningsværdi:

Fra 258.990 kr.*
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DU ER UDDANNET TØMRER – MED LYST TIL AT BLIVE ENDNU SKRAPPERE 
Uddannelsen som professionstømrer er helt ny. Den er målrettet arbejdsaktive tømrere, som hver 
fredag gennem et halvt år er indstillede på at investere i et kraftigt kompetenceløft.
Her får du udvidet kendskab til byggeteknik, konstruktioner, reglementer, jura og kvalitetssikring. 
Men du lærer også, hvordan man skruer et tilbud sammen til kunderne, og hvordan et bygge- 
projekt planlægges og styres fra tegning til virkelighed. 
 
TID OG STED:
Hver fredag på Syddansk Erhvervsskole,  
Risingsvej 60, 5000 Odense C. 
Første gang fredag den 30. januar 2015. 

TILMELDING:
På efteruddannelse.dk 
Ved spørgsmål – kontakt Gunvor Britt Nedergaard på  
tlf. 7010 9900 eller mail gne@sde.dk.  
 
VIL DU VIDE MERE:
Ring til virksomhedskonsulent Mette Bernsdorf på  
tlf. 2159 8102 eller skriv til hende på meb@sde.dk

Du kan søge tilskud til uddannelsen via 
VEU-godtgørelse. Derudover kan du søge 
tilskud fra uddannelsesfonde, som din 
virksomhed indbetaler til, fx Bygge- og 
anlægsbranchens Udviklingsfond eller 
Håndværkets Udviklingsfond. Egenbeta- 
lingen er derfor begrænset. Måske vil  
din mester gerne bidrage til at få en  
dygtigere medarbejder? 

Økonomi:

Sjakbajs p
å  

byggeplad
sen? Eller bare endnu dygtigere?

Selvstændig  tømrermester?Mesters 
højre hånd?

NY OVERBYGNING PÅ TØMRERUDDANNELSEN

STARTER DEN 30. JANUAR

LÆS MERE PÅ SDE.DK/PROFESSIONSTØMRER

Se film her
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Industrivej 3B, 5500 Middelfart 
www.trap.as, mail: info@trap.as
tlf: 6441 0530
fax: 6441 6961

Din lokale autoriserede installatør 

Alt samlet under ét tag
 -EL
 -VVS
 -VENTILATION
 -ALARM
 -TELE/DATA
 -BLIK
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BROLÆGGERPRISEN 2014
I efteråret 2014 instillede 
Nordfyns Brolægning 
Kerteminde Kommune til 
Brolæggerprisen 2014. 

Kommunen havde været byg-
geherre på et stort Granitbe-
lægningsprojekt på Kerteminde 
Renæssance Havn gennem året 
2013, som Nordfyns Brolægning 
udførte Brolægningen på.

 Der er sat adskillige tusinde m2 
Granitsten på Kerteminde Re-
næssancehavn – og tanken bag 
det, var at tilbageføre Renæssan-
cehavnen som den så ud i renæs-
sancetiden.
Dette arbejde er udført af fag-
lærte brolæggere – og resultatet 
taler for sig selv .
 Brolæggerprisen bliver givet 1 
gang om året på landsplan – og 
bliver uddelt som en tilkendegi-
velse af høj fagligt arbejde ud-

ført af faglærte brolæggere, der 
er medlem af Dansk Byggeri og 
Brolæggerlauget i Danmark.
Prisen uddeles/gives af Brolæg-
gerlauget – og sammen med 
prisen følger et rejselegat til 
prisvinderen på 25.000,00 kr. til 
rejse/udvikling af nye projekter, 
der giver nytænkning – eller an-
derledes projektering i forhold til 
anlægsarbejde.
 Vi har gennem de sidste 15 år 
lavet brolægningsarbejde – og 

vi er kendt for vores høje kvali-
tet af brolægning. Vi uddanner 
selv brolæggere, hvilket gør, at vi 
hjælper til med at holde
det gamle håndværk i live – og 
vi er naturligvis stolte af, at vi 
har fået prisen tilbage på Fyn. 
Dette er ikke sket siden 1997, 
hvor Svendborg Kommune mod-
tog prisen.”

Nordfyns Brolægning · Sandvadgyden 30 · 5471 Søndersø · Tlf.: 64 89 11 58 · www.nordfyns-brolaegning.dk · nbh@firma.tele.dk

midspar.dk/erhverv

I Middelfart Sparekasse får du en personlig erhvervs-
rådgiver, som altid er tilgængelig og har omfattende 
lokalkendskab.

- tæt på dig og din virksomhed 

EffEktivE 
bEslutningEr 



 31

... det 
næste er
 DIT ...

...vores 
bedste 
træk...

RING NU!

Leif
59 48 95 71

Vibeke
59 48 95 73

Kate
59 48 95 85

Susanne
59 48 95 86

Torsten
59 48 95 72

Lars Thomas
59 48 95 75

Østergade 40, Middelfart
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Hvorfor vælge Odin Havnepark?
1. Centralt placeret i Danmark
2. Mere en 500 gratis parkeringspladser
3. Moderne AV-udstyr i alle vores lokaler
4. Eget køkken med sunde og friske varer
5. Særdeles konkurrencedygtige priser
6. Tæt på banegård og busforbindelser
7. Mulighed for tilvalg af grupperum
8. Mulighed for teknisk support
9. Lokaler fra 2 - 300 personer
10. Mulighed for overnatning på hotel i nærområdet

www.odinhavnepark.dk

Odin Havnepark er et nyetableret møde- og
konferencecenter med en smuk placering ved
Odense Kanal.
Vi tilbyder møde- og konferencelokaler af
meget høj kvalitet til særdeles konkurrence-
dygtige priser.

Yderligere oplysninger
Kontakt Ulla Christensen i dagtimerne på tlf. 3364 3111
Send en mail til salg@odinhavnepark.dk

ODIN HAVNEPARK
Møde- og konferencecenter, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Mødepakker
fra kr. 225,-250,-


