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Emil Neckelmanns Vej 15 
 

Lejemål 1:    Lejemål 2: 
Lager 676 m²   Lager 406 m² 
Kontor 498 m²   Kontor 374 m² 

Unsbjergvej 11, 5220 Odense SØ 

Domicilejendom, som kan istand-
sættes efter lejers ønske. 

Kontor med tilhørende lager 
(garage) i alt 456 m²  

VI HAR LEJEMÅL I HELE  DANMARK  

BESØG OS PÅ: 

www.hdejendome.dk 

Agerhatten 27, 5220 Odense SØ 

Kontor fra 46 m² 

Lager fra 295 m² 

Ring og hør om de mange  

kombinationsmuligheder. 
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HD Ejendomme Side 8

Fun Fyn Side 13

FOKUS Faaborg - Midtfyn og Sydfyn

Farve X-perten Side 20-21

Intego
Side 4

Nature Energy
Side 25

TEMA • Energi og Miljø
 • Udlejning og vedligeholdelse af ejendomme
 • Byggeri & anlægsarbejde
 • Specialforretninger
 

Side 14

Ryslinge Tagdækning A/S

Glasmestervej 31 · 5772 Kværndrup · Tlf.: 62 27 25 25  

info@ryslingetag.dk · www.ryslingetag.dk
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Have René v/ René Rasmussen · Vævervej 15 · 5771 Stenstrup
Tlf. 23 67 75 51 · Haverene@icloud.com · www.haverene.dk

 Hækkeklip
 Havevedligehold
 Algebekæmpelse på fliser.
 Beskæring
 Plænepleje

Have abonnement:  – de 4 årstider

Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Søren Lauritzen
Konsulent
Mobil: 29 42 73 92

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 67 10 25

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Telefon: 62 22 13 14

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04

Helle Judith Thomasen
Journalist
Mobil: 40 77 68  93

Anette Lykke
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Fyns Bilpleje APS 
 Side 36

Det Landlige 
 Side 31

Horne Haveservice 
 Side 10

Skov Auto 
 Side 33

Ryslinge Forsamlingshus 
 Side 35

Munkebo kro · Fjordvej 56 · 5330 Munkebo · TeleFon +45 65 97 40 30 · inFo@Munkebokro.dk

w w w. m u n k e b o k r o . d k

Gourmetmad · Lækker hverdaGsmad · prisbeLønnet køkken · 22 skønne væreLser

Jyllandsposten den 1.december 2012

Vi byder indenfor i vores charmerende rammer, hvor opmærksom service og prisbelønnet køkken 
gør jeres ophold til mere end én oplevelse.

Læs mere på www.munkebokro.dk eller kontakt os på 65 97 40 30 / info@munkebokro.dk

Møder & konferencer 
på Munkebo Kro

Munkebo Kro – et besøg med muligheder, udsigt, overnatning & atmosfære  

12110 Munkebo Kro - Annonce - Erhverv Fyn - Konferencer på Munkebo Kro - 185x263 - 03 2013.indd   1 19/03/13   11.21

Munkebo Kro 
 Side 9

Lundeborg Træ 
 Side 6

Region Syd

www.vantingeauto.dk

v. Carsten Jervelund - Gestelevvej 56 - 5750 Ringe   
Telefon: 62 66 11 44 - Mobil: 23 28 28 44 

E-mail: vantingeauto@mail.dk

Tvekildevej 1 · 5856 Ryslinge 
Tlf. 62 67 10 99 · Mobil   40 19 75 79
www.ryslinge-el.dk
mail@ryslinge-el.dk

VI UDFØRER
ALT INDENFOR:
❚  El-tekniske 
 installationer
❚ Nybyggeri
❚  Renoveringsopgaver
❚  Tele- og data- 
 installationer
❚  Kommunikations- 
 anlæg
❚  Overvågning mm.
❚  Solcelleanlæg
❚  El-eftersyn

G A R A N T I

DANSKE MALERMESTRE

MALERFIRMA 
hanni søgaard

Lykkesholmsvej 7  ·  5854 Gislev
Tlf. 20292002

hannis@mail.dk  ·  www.fe-male.dk

TV Inspektion & Kloakservice
Entreprenør Rasmussen og Co. ApS

DØGNVAGT: Tlf. 50 54 88 23
Hurtig, effektivt & god service

Kastanievej 2 · 5600 Faaborg · www.RasmussenOgCo.dk

v/Steen Lind Borgquist

           Tlf. 24 65 60 70
slbyg@hotmail.com
www.slbyg.dk

Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk

Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
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Søren Lauritzen
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Flemming Pedersen
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Jan Olsen
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Ane Kirstine Jensen
Grafiker
Mobil: 40 16 28 15
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Post Danmark

Uden forudgående aftale 
er erhvervsmæssig 
affotografering af magasinets  
tekst og annoncer ikke tilladt.

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
JørnThomsen/Elbo A/S 

Oplag:
22.000-32.000 eksemplarer
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Kildevængets Auto 
 Side 8

Fyns Smedejerns trapper 
 Side 11

Vognmand Bent Ove  
Jørgensen Side 20

Firmafys-Fyn 
 Side 29

Midtfyns Plantecenter 
 Side 12

Landslagteren Faaborg 
 Side 18

Anlægsgartner 

· Anlæg af haver

· Belægning af terrasser

· Belægning af indkørsler, 

gårdspladser m.m.

Ring for uforpligtende tilbud
Bøgebjergvej 64 · 5672 Broby

Mobil 20 68 33 31
www.joernroulundnielsen.dk

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.

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.

Tlf. 40 55 07 96
Ringe Tømrerforretning

KJ Maskinudlejning 
Tro flytter bjerge

KJ Maskinudlejning flytter jord

Lykkevalg 18  I  Korinth  I  5600 Faaborg
Telefon 21 27 81 99 

kimdoz@jubii.dk
www.kj-maskinudlejning.dk

Labirksgyden 121
5220 Odense SØ

D`R`Maleren · Roesbjergvej 8 · 5683 Haarby · Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk · Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og forbehandling
Bygningsmaling
Farver og miljø

Tlf. 61 720 500
www.drmaleren.dk

D’ R’ Maleren

FINT SKAL DET VÆRE!
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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

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30

Vito 109 Works Lang  (88 HK) 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 60.000 kr.

Pris pr. måned:  1.495 kr.

Kampagnepris:  159.900 kr.

VAN PLUS
Tilmeld dig Van Plus på pchristensen.dk/VanPlus og få besked om tilbud, nyheder og events

Finansiel leasing til en hamrende god pris 

Vito 109 Works til kun 1.495 kr./md.
Vito 109 CDI Works Lang (88 HK)
Eu5 motor (88 HK), 16,1 km/l, forhjuls-
træk, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
gearkasse, Bluetooth radio, assyst service 
computer (40.000 km intervaller), sidewind 
assist, attention assist.  

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 150 kr.
Bund og beklædning 110 kr.
Fartpilot 85 kr.
Tagbøjler 50 kr.

Det gælder om at slå til, når du har chancen for en uhørt attraktiv 
leasing aftale. Når du vælger finansiel leasing af din Mercedes-Benz Vito, 
drager du fordel af lave etableringsomkostninger, du øger likviditeten 
i det daglige, og du får den fulde brugsret. P. Christensen® giver 
dig derudover 2 års fuld garanti uden kilometer begrænsning. Det 
gælder også ved køb.

Vil du vide mere om leasing af Vito eller en af de andre Mercedes-
Benz varebiler, så kontakt P. Christensen® – hele Region Syddanmarks 
 autoriserede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Ring allerede 
i dag, besøg en af vores salgs afdelinger eller læs mere om leasing 
af Vito på pchristensen.dk/vito-leasing

Leasing af Vito 111 CDI Works Lang (114 HK) 
Leasingpris: 1.715 kr./md. Restværdi ved udløb: 65.000 kr. Kampagnepris: 175.000 kr. Bi

le
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Alle priser er ekskl. moms, leveringsomkostninger (3.740 kr.) og etablerings -
omkostninger (2.950 kr.). Etableringsomkostningerne opkræves ved første 
ydelse. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende regler og er fastsat 
ud fra et estimeret kørsels behov på 20.000 km. Tilbuddet gælder til og med 
30/6 2016 eller så længe lager haves.
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et bredt fokus på et stort antal 
meget forskellige opgaver, mens 
lærlingen hos Jorgensen Engine-
ering får lejlighed til at fordybe 
sig i enkeltstående emner som 
luft, hydraulik, mekaniske opga-
ver og PLC styring. Begge virk-
somheder har stor specialviden 
og erfaring indenfor servicering 
af industrien.” 

Sparring, dialog  
og udvikling
”Med det ny samarbejde på ud-
dannelsesfronten ønsker vi at 
fremme rekrutteringen af nye 
folk til denne specielle del af el-
faget”, afrunder Bjarke H. Jen-
sen. ”Samtidig håber vi at kunne 
matche den stigende efterspørg-
sel. Sidst, men ikke mindst lig-
ger et vigtigt aspekt af det nye 
samarbejde i den dimension, der 
hedder dialog og faglig sparring 
til gensidig virksomhedsudvik-
ling.” 

”I november 2015 star-
tede Jacob Yde Sørensen 
som den første lærling 
i det ny fælles praktik-
forløb mellem Intego 
Odense og Jorgensen 
Engineering, der stræk-
ker sig 4 år frem i tiden”, 
fortæller Deputy Auto-
mation Manager Jakob 
Skarregaard fra Jorgen-
sen Engineering. ”Jacob 
skal tilbage på skolebæn-
ken fra den 11. april i år, 
og henover sommeren 
er det planen at ansætte 
endnu en lærling.” 

Jorgensen Engineering
”Jorgensen Engineerings primæ-
re speciale er produktionslinjer 
til fødevarefabrikker”, fortsætter 
Jakob Skarregaard. ”Virksom-
heden grundlagdes i 1933 som 
maskinværksted af Rasmus Bøg 
Jørgensen og beskæftiger i dag 
ca. 110 fastansatte og 30 eks-
terne medarbejdere. I 2010 var 
vi omkring 80 ansatte, så der er 
fuld fart på udviklingen. Aktivi-

tetsmæssigt spænder vi lige fra 
diverse mekaniske produkter til 
de højteknologiske anlæg, robot-
teknologi samt til specialiseret 
linjestyring, der i dag tegner sig 
for størstedelen af vores produk-
tion. Kundekredsen udgøres af 
en række udenlandske aktører i 
fødevareindustrien - Nestlé, Da-
none, Friesland Campina, Frese-
nius Kabi, Arla, Tetra Pak m.fl. 
I øjeblikket tegner eksportmar-
kedet sig for ca. 98% af vores 
aktiviteter. Netop nu eksekverer 
vi en stor ordre på mælkepulver-
området til en hollandsk kunde. 
Her varetager Jorgensen Engi-
neering hele processen fra tom 
emballage til færdigt produkt på 
paller.” 

På forkant med udviklingen
“Jorgensen Engineering er en 
af Intego Odenses mangeårige 
kunder og samarbejdspartnere”, 
beretter afdelingsleder Bjarke 
H. Jensen, Intego Odense A/S. 
”Intego har stor erfaring in-
denfor industriservice, og for 
Jorgensen Engineering vare-
tager vi blandt andet montage, 
el-dokumentation, lovpligtige ef-
tersyn, bygnings-el m.m. Begge 
virksomheder er på forkant med 
den seneste udvikling på el- og 
automationsområderne. De se-
neste par år har vi udvekslet 
ideer og tanker omkring vores 
fælles behov for ny kvalificeret 

arbejdskraft. Det er disse ideer 
og tanker, vi nu har konkreti-
seret gennem oprettelsen af et 
fælles praktikforløb for automa-
tikteknikerlærlinge. ”

Stor uddannelsesmæssig 
styrke
”Det moderne el-fag har hoved-
linjerne installation, offshore, 
entreprise og industri”, fortæller 
Jakob Skarregaard. ”Som auto-
matikteknikerlærling skal man 
lære at begå sig allround inden-
for et arbejdsfelt, der kan spæn-
de lige fra mekaniske opgaver til 
styringsmæssige udfordringer, 
opbygning af tavler, programme-
ring, fejlfinding og meget mere. 
I den travle hverdag er faglig 
fleksibilitet og alsidighed derfor 
i højsædet, og her kommer Inte-
gos og Jorgensen Engineerings 
aktivitetsmæssige forskellighe-
der ind som en stor uddannel-
sesmæssig styrke. Intego kan 
tilbyde viden og erfaring via 

Intego Odense og Jorgensen Engine-
ering introducerer fælles praktikforløb 
for automatikteknikerlærlinge.

Idéen om uddannelse af ”dele-lærlinge” har 
udviklet sig over et par år. Begge virksomhe-
der er højteknologiske og har behov for ny, 
specialiseret arbejdskraft. Samtidig har de, i 
kraft af deres forskelligheder, stor styrke i 
uddannelsesregi.

Intego Odense A/S · Holkebjergvej 91 · 5250 Odense SV 
Tlf. 99 36 42 60 · Fax. 99 36 42 61 · intego@intego.dk · www.intego.dk 
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www.slagterpigerne.dk

Slagterpigerne Rudkøbing – Torvet 6 – 5900 Rudkøbing 
Tlf.: 62 51 10 72 – slagterpigerne@outlook.dk 

Slagterpigerne Stenstrup – Assensvej 217– 5771 Stenstrup
Tlf.: 62 26 34 00 – slagterpigerne@outlook.dk 

Slagterpigerne Svendborg – Vestergade 92 – 5700 Svendborg
 Tlf.: 62 21 07 27 – slagterpigerne@outlook.dk 

Slagterpigerne er en moderne 
forretning der bygger på gam-
le traditioner med hjemmela-
vet pålæg og
røgvarer fra eget røgeri. Vi 
lægger vægt på gode råvarer 
og hjemmelavet produkter 
hvor alt er lavet fra bunden. 
Vi har altid et stort udvalg i 
ovnklare retter og tilbehør, 
samt spændende kødudskæ-
ringer. Alt vores kød er dansk 
opdrættet og vi går ikke på 
kompromis med kvaliteten. Vi 
leverer mad ud af huset alle 
ugens dage.

Vi er leverings dygtig i helstegt 
pattegris, hele stege og 
grillbuffet som kan bestilles 
som hele menuer. Hvis man 
selv gerne vil stege lejer vi 
grille ud.

Vi vil også gerne hjælpe med 
at sørge for grillmester/kok til 
at gøre det nemmere og mere 
behageligt for jer. 

Ring til os og få en snak 
eller se mere på: 
www.slagterpigerne.dk

Slagterpigerne 
hjælper også 
gerne med jeres 
grillarrangementer.
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så må de gerne henvende sig til 
ejendomsselskabet for yderli-
gere information om muligheder 
for støtte, siger Uffe Knudsen 
og Erik Andersen, der sammen 
med Jørgen Hansen og Verner 
Nielsen driver Ejendomsselska-
bet Bystævnet 21 ApS.

Ejendomsselskabet By-
stævnet 21 ApS har fire 
ledige attraktive lejemål 
i det tidligere rådhus i 
Aarslev

Står man for at skulle indrette 
sig for at realisere og virkelig-
gøre en god forretningsidé eller 
finde nye lokaler centralt belig-
gende med gode parkeringsmu-
ligheder og tæt på motorvejen, 
så kan man med fordel henvende 
sig til Ejendomsselskabet By-

stævnet i Aarslev, der har at-
traktive lejemål i det tidligere 
rådhus med lokaler, der rum-
mer store muligheder, og hvor 
Aarslev Fitness også allerede 
har til huse. 

Der er fire lejemål ledige, som 
eksempelvis kan bruges enten 
til kontorer, lager eller mindre 
produktionsvirksomhed. Der er 
også mulighed for at flere små 
erhvervsdrivende går sammen 
om et lejemål under ét. Flere af 
lejemålene kan også indrettes til 
fælles kontorsamarbejde. De fire 

lejemål er på henholdsvis 440, 
252, 160 og 140 kvadratmeter. 

Lejemålet på 252 kvadratmeter 
er i et separat hus med 1. sal, og 
de øvrige i stueplan.

Der er Åbent Hus på Bystævnet 
21 fredag den 29. april fra kl. 
11-13, og ellers er der mulighed 
for fremvisning efter telefonisk 
aftale.

Er der iværksættere, der går 
og mangler plads til at udfolde 
og videreudvikle sig med ideer, 

Ejendomsselskabet Bystævnet 21 ApS · Bystævnet 21 · 5792 Aarslev 
Tlf. 40 15 91 22 / 30 56 00 23 · uffe@murermesterbolig.dk / erik@ermobyg.dk

ATTRAKTIVE ERHVERVSLEJEMÅL 
I AARSLEV

BYSTÆVNET 21
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SE MERE PÅ: 
W: hdejendomme.dk 

RING TIL OS PÅ: 
T: 70 23 82 33 

CENTRALT BELIGGENDE ERHVERVSLEJEMÅL 
 NÆR MOTORVEJEN I ODENSE SØ 

 Til leje 
 Startlejerabat 

 Hurtig indflytning 

 Istandsættelse 
efter aftale 

 Mulighed for   
udvidelse 

 

Emil Neckelmanns Vej 15 
 

Lejemål 1:    Lejemål 2: 
Lager 676 m²   Lager 406 m² 
Kontor 498 m²   Kontor 374 m² 

Unsbjergvej 11, 5220 Odense SØ 

Domicilejendom, som kan istand-
sættes efter lejers ønske. 

Kontor med tilhørende lager 
(garage) i alt 456 m²  

VI HAR LEJEMÅL I HELE  DANMARK  

BESØG OS PÅ: 

www.hdejendome.dk 

Agerhatten 27, 5220 Odense SØ 

Kontor fra 46 m² 

Lager fra 295 m² 

Ring og hør om de mange  

kombinationsmuligheder. 

 INGEN 
LANG 

BINDINGS- 
PERIODE 
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Kroen er unik ved at have en 
meget stor scene, og som fritids-
musiker- og sanger var det noget 
af det, der gjorde, at jeg faldt for 
stedet, siger John Trier Laurid-
sen.

Nyboe Kro & Selskabs-
lokaler ligger i idylliske 
omgivelser ved skov 
og vandløb, og efter en 
periode med stilstand 
er der i det sidste års 
tid igen kommet gang i 
aktiviteterne.

Der er plads til ca. 40 i den lille 
sal og 90 i den store sal. Menu-
kortet i á la carte-restauranten 
rummer klassiske, danske retter  

til rimelige priser, og kroen til-
byder selskabslokaler til højtide-
ligheder og fester af enhver slags 
samt arrangementer for forenin-
ger og virksomheder. For seks 
år siden købte erhvervsmanden 
og fritidssangeren John Trier 
Lauridsen stedet og åbnede det 
som kro med selskabslokaler og 
restaurant. 

Wienerschnitzel  
og æggekage
Det blev en stor succes, så stor, 
at det løb lidt af sporet, så jeg 
måtte lukke en periode, men nu 

kører det godt igen, siger John 
Trier Lauridsen.

Vi vil gerne gøre folk opmærk-
somme på, at dette idylliske sted 
igen kan byde på Midtfyns bed-
ste wienerschnitzler og æggeka-
ge og andre retter. Kroen kan le-
jes til enhver begivenhed, men i 
modsætning til forsamlingshuse 
leverer vi også maden til festen. 

Vi arrangerer også musik og 
foredrag, hvor folk kan høre 
kunstnere som Lasse og Mathil-
de, Jan Schou og Erik Clausen. 

Nyboe Kro & Selskabslokale · Freltoftevej 10 · Freltofte · 5792 Årslev
Tlf.: 2633 9995 · kontakt@nyboekro.dk · www.nyboekro.dk

Idyl med selskabslokaler og god dansk mad

Selvskaber
Barnedåb · Konfirmation
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rersvende , men afhængigt af 
årstiden og opgaverne er der ofte 
flere end det. Danny Flensburg 
har i høj grad fokus på kvalitet. 
Det arbejde, der skal udføres, 
skal være i orden, og priserne 
skal være konkurrencedygtige.

Og det er de, siger Danny Flens-
burg, der ser optimistisk på 
fremtiden.

Tømrermester Danny 
Flensburg har drevet 
selvstændigt firma i 15 
år og har således stor 
erfaring inden for alle 
aspekter i faget. Der er 
virkelig tale om et alsi-
digt tømrermesterfirma, 
hvor der altid er fokus på 
kvalitet, uanset om det 
er en mindre opgave, der 
skal løses, eller et nyt 
hus, der skal bygges.

Vi startede i sin tid med at bygge 
nye huse for typehusfirmaer, og 
vi bygger stadig nye huse, men 

ellers arbejder vi meget bredt, 
siger Danny Flensburg. Det er 
lige fra små reparationer, mon-
tering af nyt køkken, et nyt tag 
eller udskiftning af døre og vin-
duer til nye med energibespa-
rende glas. Det er der jo stadig 
håndværker fradrag til. Vi har 
også mange serviceopgaver med 
reparationer og vedligehold for 
Region Syddanmark og de fyn-
ske kommuner.

Gang i samfundet igen
Vi har også mange firma-kun-
der, og med udgangspunkt fra 
vort værksted i Ringe kan vi 
hurtigt komme rundt til vores 
kunder. Vi kan mærke, at foråret 
er på vej, for der er kommet gang 
i samfundet igen, og finanskri-
sen trykker ikke så hårdt mere, 
siger Danny Flensburg.

I øjeblikket har han et par tøm-
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ordninger, når man køber et nyt 
køretøj, det være sig en bil eller 
en varevogn, altså også, selv om 
man vælger at få vognen vedli-
geholdt og serviceret hos f.eks. 
et værksted som vores, siger Mi-
kael Andersen.

Midtfyns Auto sørger for hur-
tig hjælp til de kunder, der har 
behov for det, og kan man ikke 
undvære en bil, mens den er på 
værksted, stiller Midtfyns Auto 
en fri kundebil til rådighed.

Midtfyns Auto & El 
Værksted Aps kan tilbyde 
mange former for auto-
reparation, vedligehol-
delse og servicering af 
de fleste bilmærker, og 
med sine otte ansatte, 
hvoraf én er uddannet 
som auto-elektriker, er 
der tale om et kompleks 
værksted, der kan løse 
alle opgaver.

Vi behøver ikke at få løst nogle af 
opgaverne, f.eks. inden for elek-
tronikken, ude i byen. Vi klarer 
det selv, og vi har både private 
kunder og erhvervskunder, der 
kommer fra et større område, da 

vi ligger centralt på Fyn kun to 
minutters kørsel fra motorvejen 
mellem Odense og Svendborg, 
siger Mikael Andersen, der sam-
men med Heidi har ejet og dre-
vet såvel Midtfyns Auto & El 
Værksted som firmaet Midtfyns 
Bremse & Koblingsservice Aps 
på samme adresse på Bakkevej 
i ni år. 

Specialværktøj
Værkstedet er veludstyret med 
det mest moderne specialværk-
tøj, så man kan klare helt nye 

biler, der jo rummer megen elek-
tronik, såvel som ældre biler. 
Alle opgaver kan løses, og nu, 
hvor det er blevet forår, har der 
været travlt med at få skiftet fra 
vinter- til sommerhjul på ca. 170 
køretøjer. Det koster ikke noget 
at få hjulene opbevaret. Kun 
skiftet to gange om året koster.

Vi har mange håndværkere som 
kunder, og det har vi, selv om det 
er blevet mere udbredt for fir-
maer at lease deres biler, og en 
leasing omfatter normalt også 
service på vognen. Inden man 
kaster sig over leasing, tror jeg 
dog, at mange bør tænke sig godt 
om, for det er ikke altid den bed-
ste eller billigste løsning.

Konkurrencedygtige
Vi er bestemt konkurrencedyg-
tige, og så gælder alle garanti-

Midtfyns Auto & El-Værksted Aps · Bakkevej 9 · 5750 Ringe · Tlf.: 6262 1352 / 6262 1414
info@midtfynsauto.dk · www.midtfynsauto.dk
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Et stærkt materiale
Tagpap er et meget stærkt ma-
teriale og mere fleksibelt end de 
fleste andre byggematerialer. Og 
Phønix Tag, der er en kæde af ni, 
selvstændige tagcentre med 250 
professionelle tagdækkere over 
hele landet, har mere end 100 
års erfaring.

Vi kan løse alle opgaver, og når 
man vælger os, gør vi det nemt 
for kunden. Vi rådgiver, vi leve-
rer, vi monterer, vi isolerer og 
sørger for alle relevante fagfolk, 
når det er  nødvendigt. Vi står 
for kvalitet, og da vi er overalt, 
er vi både lokale og landsdæk-
kende. Og i Svendborg kan man 
se eksempler på vores kunnen og 
vores materialer i udstillingslo-
kalerne på Toldbodvej 19, siger 
John Trier Lauridsen.

Phønix Tag Fyn er i øvrigt blevet 
udnævnt til Gazelle – de hur-
tigst voksende virksomheder -  i 
Dagbladet Børsen to år i træk.

For to år siden oprettede 
Phønix Tag Fyn A/S med 
hovedsæde i Nr. Lyndelse 
et nyt aktieselskab på 
Toldbodvej 19 i Svend-
borg, og siden da er 
aktiviteterne her øget så 
meget, at der nu er ansat 
tre mand i Svendborg-
afdelingen.

Vi er i gang med endnu et projekt 
for McBaren, hvor der skal opfø-
res en ekstra etage til ny pro-
duktion, og her udfører vi tagar-
bejdet med stålplader, isolering 
og så tagpap, fortæller direktør 
og franchisetager i Phønix Tag 
Fyn og i Svendborg-afdelingen, 
John Trier Lauridsen, der har 
kontor i det fælles hovedkvarter 
i Nr. Lyndelse.

Store som små projekter
Af andre store projekter kan jeg 
nævne, at vi nu er færdige med 
tagdækningen på Sørupværket, 
og efter en del besværligheder er 
vi nu også begyndt at få opgaver 
for Svendborg Kommune. Vi har 
således netop afsluttet renove-
ringsarbejde på Frederiksøen og 
på Østre Havnekaj. Vi har også 

fået rigtig mange private kun-
der i det sydfynske, og vi løser jo 
gerne alle opgaver, både de store 
og de små, siger John Trier Lau-
ridsen.

Svendborg-afdelingen er opret-
tet som et aktieselskab med en 
aktiekapital på en halv million 
kroner, og det er gået så godt, at 
afdelingen har kunnet præstere 
overskud i begge de første to år.

Tagpap på fremmarch
Tagpap har været på fremmarch 
i de sidste ti år, hvor kvaliteten 
er blevet stærkt forbedret.
Tag pap er for alvor blevet po-
pulært. Tagpap skal monteres, 
så der er et vist fald, og det kan 
selvfølgelig også monteres på 
skrå tage. Man behøver ikke at 
være bange for, at det ikke kan 
holde. Vi tilbyder 15 års tætheds-
garanti på SBS-tagpap fra Phø-
nix Tag, men holdbarheden er 
op til 50-60 år i dag, siger John 
Trier Lauridsen.

En tendens i tagdækningen på 
nye huse er i øvrigt, at mange får 
det udført som listetækning i ste-
det for tegltag. Og i Svendborg-
afdelingen som i Phønix Tag Fyn 
og hele koncernen, der bygger 
på franchisetagere fordelt rundt 
om i landet, hviler tagdækker-

traditionerne på gode og erfarne 
tagdækkere. 

Grøn energi
Grøn energi kan også kombine-
res med tagdækning af pap. 

Vi går meget op i vort eget unik-
ke solcellesystem, som vi kan til-
byde interesserede kunder, siger 
John Trier Lauridsen. Systemet 
går kort fortalt ud på, at i ste-
det for at lave gennembrydning 
igennem tagpappet for at fast-
gøre anlægget, limer vi skinner 
fast på taget, hvor systemet kan 
fastgøres uden at svække tag-
pappet. Vi kan tilbyde et samlet 
tilbud på solcellesystemet og tag-
dækningen.

Grønne tage
Vi kan også byde på grønne tage. 
Det hedder mos sedum. Det er 
græsmåtter over på tagpappet, 
og græsset afspejler årets farver, 
så det er grønt om sommeren og 
går så over i brune nuancer i 
vinterhalvåret. Det er med til at 
forlænge tagets levetid, foruden 
at det har en miljømæssig effekt, 
siger John Trier Lauridsen.

Phønix Tag Svendborg · Toldbodvej 19 · 5700 Svendborg · svendborg@phonixtag.dk · www.phonixtag.dk
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ster o.lign. Den stigende efter-
spørgsel tror jeg så også hænger 
sammen med det større udbud af 
forskelligt udstyr. 

Første bud i firmaet:  
Et højt serviceniveau
Det er dejligt at se kunder vende 
tilbage år efter år, udtaler Lars 
Aabrandt. Tilfredse kunder er 
alfa og omega, og det får vi kun, 
hvis vi leverer en service, der er 
helt i top. Det er afgørende, at 
hver eneste kunde føler sig godt 
behandlet og har en stabil og 
professionel samarbejdspartner, 
som går seriøst ind i den fælles 
planlægning og overholder afta-
ler og deadlines. 

Fun Fyn, centralt belig-
gende i Espe tæt ved 
Ringe, har et stort og va-
rieret udbud af eventud-
styr, som firmaet lejer ud 
til såvel erhvervskunder 
som private, når der skal 
ske lidt ekstra ved f.eks. 
et firmaarrangement, en 
fest i idrætsforeningen 
eller en fødselsdag.

Iværksætteri i en krisetid
Fun Fyn blev en realitet i 2010, 
kort efter at finanskrisen var sat 
ind. Men det viste sig, at det var 
den rigtige niche, stifteren Lars 
Aabrandt havde fundet. Frem til 
nu er omsætningen steget støt og 
roligt år for år, så initiativet må 
siges at være en succes. 

Lars Aabrandt har altid haft 
trangen til iværksætteri. Al-
lerede fra omkring konfirmati-
onsalderen drev han sammen 
med en håndfuld kammerater 
et mobildiskotek, som udviklede 
sig til at blive et af Danmarks 
største af slagsen, inden det blev 

bumper balls, slush ice maskine, 
karaokeanlæg, jukebox, disko-
teksudstyr og meget mere.

Sæson hele året
Der er ingen tvivl om, at vores 
travleste måneder er fra maj 
til september. I foråret kommer 
bl.a. konfirmationsfesterne, og 
så går det slag i slag med uden-
dørsarrangementer som firma-
fester, byfester, idrætsevents 
og meget andet, fortæller Lars 
Aabrandt. Men vi har nu også 
oplevet en markant stigning i 
behovene om vinteren, hvor det 
jo mest foregår inden døre i sam-
arbejde med fx haller og idræts-
foreninger. Sidst på året er der 
bud efter Fun Fyn til julefroko-

Funfyn · Holmevej 5 · 5750 Ringe · Tlf.: 5088 8877 · mail@funfyn.dk · www.funfyn.dk

Udlejning af eventudstyr 
til enhver lejlighed

afhændet. Efter nogle år med 
uddannelse og lønarbejde meld-
te trangen sig igen til at blive 
selvstændig. Idéen til Fun Fyn 
opstod og blev omsat til hand-
ling. Fra 2016 er virksomheden 
Lars Aabrandts hovedbeskæfti-
gelse. – Jeg har ikke et øjeblik 
fortrudt, udtaler Lars Aabrandt. 
Heller ikke, selv om det har be-
tydet perioder med rigtig mange 
arbejdstimer. Hvis den positive 
udvikling fortsætter, forventer 
han at skulle ansætte hjælpere i 
virksomheden inden for en over-
skuelig fremtid.

Nye investeringer hvert år
Fun Fyn startede beskedent 
med boksemaskine og sumo-
dragter. Siden er der sket rigtig 
meget. 

Det har været nogle travle år, 
hvor vi har valgt at investere alt, 
hvad vi har kunnet afse, i nyt 
udstyr og i en ny, 240 kvm stor 
bygning her på Holmevej i Espe, 
hvor der er plads til det hele, for-
tæller Lars Aabrandt. Antallet 
af oppustelige forlystelser er nu 
oppe omkring 25 og tæller bl.a. 
hoppeborge i mange afskygnin-
ger, bungee run, megabordfod-
bold og rutschebaner. Herudover 
kan man leje rodeotyr eller gris, 
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vi mærke, at stadig flere køber 
en større vogn, hvor de gerne 
vil have installeret udstyr som 
fartpiloter, navigation, blueto-
oth, parkeringssensorer, stød-
dæmpere/nedsænkning, alarm-
systemer m.m., siger Christian 
Rasmussen.

Et unikt system
Det er altså ikke en hyldevare, 
men et unikt system, som AS 
Marketing kan tilbyde, og det 
er en af årsagerne til, at firmaet 
har klaret sig rigtig godt i den 
hårde konkurrence. 

Og så skal det være driftsik-
kert. Laver vi en fejl, så vil det 
influere på bilens elektronik, så 
det skal bare være i orden, siger 
Christian Rasmussen.

Hvis en forhandler eller et 
værksted helst vil være fri for 
at installere et af vore produk-
ter, sender vi gerne en af vores 
specialister af sted. Vi har også 
på kontoret dygtige support-
medarbejdere, som vores kunder 
kan ringe til. Så vores setup med 
skræddersyede løsninger med 
god service hele vejen til konkur-
rencedygtige priser – det er det, 
vi lever af, og vi forventer, at den 
rivende udvikling, vi har været 
inde i siden starten, vil fortsæt-
te, siger Christian Rasmussen.

Har du en brugt bil uden 
f.eks. fartpilot, par-
keringssensorer eller 
navigationsystem, kan 
AS Marketing levere lige 
det, du har brug for, og 
til nye biler kan  AS Mar-
keting levere unikke pak-
keløsninger, der er helt 
integreret i bilmodellen 
og opfylder særlige, 
danske krav - så som at 
systemet taler dansk og 
genskaber samtlige data 
fra bilen.

Vi adskiller os fra de øvrige på 
dette marked især ved, at vi leve-
rer en løsning, som gør alle vore 
produkter unikke på en måde, så 
de bliver 100 procent integreret 
i bilen. Det skal føles naturligt 
og helt originalt for bilejeren og 
opfylde de særlige, danske krav, 
siger direktør, og hovedejer for 
AS Marketing, Christian Ras-
mussen.

Leverer til hele landet
AS Marketing blev grundlagt 
i 1990 i Faaborg, hvor firmaet 
stadig har til huse. Her er der en 
salgsafdeling med fem mand og 
en mand til at passe det store la-
ger med flere tusinde varenum-
re. Derudover er der tre salgsre-

præsentanter, en på Sjælland og 
to på Fyn/Jylland, der har direk-
te kontakt med  bilforhandlere 
og bilimportører, herunder også 
mindre værksteder med salg af 
brugte biler.

Endelig trækker AS Marketing 
på tre selvstændige montører, 
der kan hjælpe de kunder, der 
helst vil være fri for selv at in-
stallere elektronikken.

Vores hovedmærker er Kenwood, 
Meta og sharpVision som vi 
er officiel distributør af, siger 
Christian Rasmussen. Kenwood 
er i dag nok det ypperste inden 
for car entertainment, og Meta 
er specialister inden for parke-
ringssensor-systemer samt alar-
mer og tracking. Meta leverer til 
de fleste bilfabrikker direkte i 
produktionen, og de selvsamme 
systemer leverer vi så til efter-
markedet. SharpVision er spe-
cialist inden for kamerasystemer 
til ethvert køretøj. 

Brugte og nye biler
Vores hovedprodukter ligger på 
biler, der er fra et par år og op til 
ca. ti år. Det er jo biler, der ikke 
har så meget udstyr. 

Det er dog langt fra kun de lidt 
ældre biler, vi leverer udstyr til. 
Vi har aftale med Volkswagen, 
Skoda, Seat, Peugeot samt Ci-
troen importørerne om at tilføje 
en navigationsløsning i bilens 
originale skærm, der er tilpasset 

danske forhold og taler dansk. Vi 
arbejder pt. på lignende løsnin-
ger til  BMW, Mercedes og Audi.

I øjeblikket kører Kia en kam-
pagne, hvor der tilbydes et 
avanceret system, der bygger på 
Kenwood, med navigation m.m. 
samt to unikke enheder, der er 
udviklet i originalt Kia design 
til Kia Ceed og Kia Rio.

Undgår den store afgift
Det er sådan i Danmark, at der 
skal betales afgift af bilen, som 
den er, når den indregistreres. 
Derfor kan det betale sig senere 
at installere udstyr som det, vi 
kan tilbyde, altså elektronisk 
udstyr. Specielt firmakunder 
undgår så at skulle beskattes af 
dette tilbehør.

I nogle år har der været meget 
stort salg af de helt små mikro-
biler, og det er begrænset, hvor 
meget ekstraudstyr ejere af 
disse vil installere, men nu kan 

AS Marketing ApS · Telemarken 3A · 5600 Faaborg · Tlf.: 6280 0900 · mail@asmarketing.dk · www.asmarketing.dk

AS MARKETING LEVERER 
UNIKKE SYSTEMER TIL BILER

Kia Rio navigation Sænkningssæt Mercedes C klasse navigation
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Sdr. Højrup Beholderfa-
brik er i Superligaen for 
produktion af tanke og 
beholdere til alle formål

Det er viden, erfaring og kompe-
tence det handler om, når man 
henvender sig til Sdr. Højrup 
Beholderfabrik, der er en pro-
duktionsvirksomhed af tanke 
og beholdere til stort set alle 
formål som f.eks. tanke til skibe 
og offshore, landbaserede anlæg, 
filtertanke til vandværker samt 

renovering af tanke og rørvar-
mevekslere.

Vi producerer beholdere til stort 
set alle formål indenfor indu-
strien – og det både store og små 
trykbeholdere, siger Per Jensen, 
der sammen med Dan Larsen 
driver virksomheden. Det er me-
get bredt det vi laver, for vi laver 
også store stålkonstruktioner til 
industrien samt vi laver mindre 
opgaver som akkumuleringstan-
ke til halmfyr/oliefyr. Vi produ-
cerer i både sort stål og rustfrit 
materiale.

Det er særdeles velkvalificerede 
medarbejdere vi beskæftiger, 
fortæller Per Jensen. De er cer-
tificeret til højt specialiseret ar-
bejde, så vores produkter altid 
lever op til normer og myndig-
hedskrav.

Sdr. Højrup Beholderfabrik la-
ver kundetilpassede produkter, 
og det er alt fra 1 til 150.000 liter 
og har faciliteter til at fremstille 
beholdere med en diameter på 
3.8 m og længde på 20 m. 

Sdr. Højrup Beholderfabrik ApS · Lensvej 24 · 5750 Ringe · Tlf. 63 90 30 33 · pj@beholderfabrik.dk · www.beholderfabrik.dk 

Specialiseret 
produktionsvirksomhed

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!

EVENTS
06/03-16 Shu bi dua, Østre Gasværk .1.120,-
18/06-16 Sønderborg Revy...................950,-
25/06-16 København & Cirkusrevy .......895,-
25/06-16 Kong Arthur i Ulvedalen ......1.430,-
09/07-16 København & Cirkusrevy .......895,-
09/07-16 Nykøbing F. Revy ...................998,-
16/07-16 Cirkusrevy ..........................1.185,-
23/07-16 Cirkusrevyen 2016 og

Korsbæk.............................1.498,-
14/08-16 Dirty Dancing i Operaen .....1.225,-

29/04-30/04-16 Hamborg
& Neumünster .....................................1.398,-
15/05-22/05-16 Krydstogt
Norges fjordland..................................7.363,-
18/05-20/05-16 Helgoland
& Friesland ..........................................2.745,-
03/06-05/06-16 Læsø og Skagen ......2.785,-
22/06-25/06-16
Sinsheim og Heidelberg ......................3.538,-

REJSER

INDKØBSTURE
Fleggaard: 1. + 3. tirsdag samt
1. torsdag i måneden .............................100,-

Rejsebureau og Persontransport
TLF. 65 31 13 69 • www.nyborg-rejser.dk

UDFLUGTER
27/03-16 Lysfest Påskedag ..................615,-
28/04-16 Moesgaard & Aros.................698,-
06/05-16 Sorø Kloster...........................658,-
12/05-16 Rømø og Sylt.........................655,-
13/05-16 Bjørn Wiinblad & Blixen .........798,-
16/05-16 ro Slot & Park ................869,-
30/05-16 Folketinget & Gobelinerne .....699,-
02/06-16 Hvidsten Kro..........................498,-
11/06-16 Fur & Fur Bryghus .................799,-

Vores nye program

er udkommet

www.ringebio.dk
62 62 12 18

Ringe Bio
Wolfpack
23/2 kl. 19:30 70,-

DANMARKSPREMIERE

Flaskepost fra P
3/3-13/3 kl. 19:30 80,-
Seniorbio 10/3 kl. 14:00 70,-

Vises med undertekster
6/3 + 13/3 kl. 19:30 og
10/3 kl. 14:00

Brooklyn
14/3+16/3-20/3 kl. 19:30 70,-

Den Danske Pige
Seniorbio 25/2 kl. 14:00 70,-
25/2-28/2
+ 1/3-2/3 kl. 19:30 70,-

A L I C I A V I K A N D E RE D D I E R E D M A Y N E
O S C A R ® - V I N D E R

HAN AFSL ØREDE LØ GNEN, SÅ VI KU NNE KENDE SA NDHEDEN

TOOLBOXFILMPRÆSENTERER

TH OM AS
BO LA RSEN

JEN S
ALBI NUS

PE TE R
PL AU GBORG

ARL Y
JO VE R

SØR EN
MA LL IN G

I samarbejde med
Folkeuniversitetet Ringe/
Ryslinge: Film & Foredrag

Idealisten
24/2 kl. 19:00 100,-

Generalforsamling i
Foreningen Ringe Bio

Afholdes på Ringe Bibliotek
29/2 kl 19:30
(Ringe Bio holder lukket
denne aften)

Søndag d. 28. februar 2016 kl. 14.00

Koncert: DYVEKE
Gamle danske og revysange

Pris: 110 kr.
inkl. kaffe og kage

Ferritslev Fritidshus
Ørbækvej 916A – Ferritslev Fyn

Billetsalg: www.ferritslev-fritidshus.dk
eller tlf. 65981315 (mandag kl. 16 -18)

Fredag d. 11. marts kl. 20.00

Liselotte Krogager
kabaret:
SØNCK EN GANG
Pris: 250 kr.

Mulighed for
spisning kl. 18.00

Ferritslev Fritidshus
Ørbækvej 916A – Ferritslev Fyn

Billetsalg: www.ferritslev-fritidshus.dk
eller tlf. 65981315 (mandag kl. 16 -18)

Ta’ i byen

Se www.froruprejser.dk
65 37 15 16

Endagsture
Flensborg & Fleggaard inkl. mad 12/3, 9/4..... 225
Koncert m. Stig & Vennerne 27/2 ................... 595
Teater: Jekyll & Hyde 17/4............................ 1135
Wallmans Dinnershow 7/5 ........................... 1345
Sommersang i Mariehaven 5/6 ...................... 910
Cirkusrevy hv- lør i juli & aug.......................... 898
Rottefælden 6/8.............................................. 775
Musical: Saturday Night Fever 1/4,2/4-17.... 1250

Halvdagsture
Nybro Gårdbutik & Hindsholm 27/2................ 250
CLAY-Keramikmuseum 13/3 .......................... 280
Inspiration til hus & have 19/3........................ 195
Inddæmningen v/ Gyldensteen 3/4................. 200

Rejser
Birthe Kjær & Feel Good Band 2dg 5/3 ......... 1360
Friedrichstadt 3 dg 25/4.......................... fra 1685
Rostock & Wismar 3 dg 20/4........................ 1695
Holland 5dg 24/4.......................................... 3375
Østersøkryds 4 dg 1/5.................................. 3475
Helgoland 3 dg 3/5 & 11/9 ...................... fra 2650
Hamborg & Lüneborg Hede 3 dg 30/5.......... 1995
Kalmar-Øland 4dg 2/6.................................. 3495
Liberec 5 dg 6/6, 16/10........................... fra 2785

f
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DORTHE GERLACH
Kendt fra Hush

27. februar kl. 21.00
Spisning kl. 18.30

LASSE RIMMER
Standup

2. marts kl. 20.00
Tapas kl. 18.30

RIEL & PASBORG
UNIVERSE

Med Annisette,
Tuxen & Knudsen
4. marts kl. 21.00
Tapas kl. 18.30

Billetter:
www.foderstoffen.dk

eller på
billetten.dk’s salgssteder

Happy Day DEAL BUFFE T

Lækk er mad - bra gt t i l dig - bes t i l på smage rie t .dk e l ler t l f. : 7 015 10 30
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KONFIRMATION
2016

Ring til os og få vores

tilsendt eller se det på
smageriet.dk

Bu�et
Hvidløgss tegt hanekyllingbrys t,
Kalvek ød ”V itello Tonato”, Ølbrais eret
okse st eg, Flødebagte karto� er m/
rodfrugter, Små rist ede kar tof ler,
Pas ta Firenze, Cæsa r-romaine s alat

HappyDayDealBu�et

Før op til 24 1,-
NU pr. kuvert ........11 0, -

Forret Cremet jordskokkesuppe med
rist et bacon og rodfrugtchips

Dessert Æblekage og eventyrlige
blommer med st rejf af lakrids,
cremefraichecreme og crunch

Forret+ dessert40, -

nembillet.dk (..

Billetsalg på nembillet.dk - du kan også købe billetter ved personlig hen-
vendelse i receptionen på Fyens Stiftstidende, Banegårdspladsen i Odense.

Bestilling og evt. spørgsmål vedr. tilbuddene besvares på tlf. 62 62 30 34
- eller se meget mere på www.henriksdinerogsmørrebrød.dk

Festtilbud 2016

Væ
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- f
120

HENRIK´S
Dinér & Smørrebrød
diner transpor ta ble tlF . 62 62 30 34

41, - 5750

r
Lækkert smørrebrø

19,-
24,-

2 30
HUSK!

.

v

375,-

Sundhed og velvære

Ta nd Teknik er
Heidi Sv op, a dr. hos

Algade 57, 5 75 0 R inge,
tlf . 6 2 6 2 10 6 9

Ko nsult ation efter a ft ale .
www.midt fy ns-ta ndklinik.dk

HUSK
Spillegilde
i Gislev Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00.
Kørsel kan bestilles
hos Mettes Taxi
tlf. 62 62 22 60.

Veteranforeningen

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

Gråbjergvej16 - 5856 Ryslinge - Tlf 62 67 13 32 - Mobil29 29 96 08
ankeogmartins@hotmail.com- www

Levering over heleFyn- kr. 150,-
(dogRyslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

AfhentningoverheleFyn - op til kr. 150,-

Anke &Martin’s

Forårsmenu
Forretpåbu�et:

Hertil
eller

caviar,
dilddressingog

Portionsanrettetforret: 35,-
Eksklusivbu�etmed:
Oksemørbrad,nøddestegtsvinemørbrad,

marineredekyllingetrommesticks
Icebergsalat,tomat, agurk,ærter, majs,

salat-oste-tern, marineredehvidløg,
thousandisland,dilddressing

Flødekar

Revet gulerod, rosiner, ananas,peanuts,
peberfrugt,krydredeminiGrissini: 139,-

eller
Kokkensstegeret:

medhvide,
bruneogfranske kar , vildtsauce,

ribsgelé,asierogwaldorfsalat
Dessert:

Kagebu�etmed5 slagshelekager.
Charlottekage, ostekage, chokoladekage,

citronkage og lagkage
eller

Snickersis

Tilbuddetgælder til
30. juni2016

25,-

119,-
89,-
35,-

 mipo@f ye ns .dk

TIRSD AG  den 23 . februar 20 16 39
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Leif Ottesen har ikke 
sluppet salget af biler

Efter 20 år i Ringe med salg af 
Ford, Mazda og Suzuki, trak 
Leif Ottesen sig med udgangen 
af 2011 tilbage til familiens hus 
på Bjernevej i Faaborg for at 
nyde pensionisttilværelsen. 

Men sådan gik det ikke, og efter 
henvendelse fra tidligere kun-

der, så startede Leif Ottesen op 
igen allerede en måned efter fra 
adressen Bjernevej 16.

Det blev mere end jeg havde reg-
net med, så der skulle udvides, 
fortæller Leif Ottesen. Jeg har 
fået etableret en afdeling med 
nyere demobiler i samarbejde 
med N. Kjær og Svendborg Mo-
tor Co. På adressen Odensevej 
95 ved Faaborg Farvehandel. På 
adressen på Bjernevej har jeg nu 

udvalgte brugte biler, og har el-
lers hele tiden et varieret brugt-
bilslager med over 100 biler at 
kunne tilbyde.

Jeg gør også meget i erhvervslea-
sing, hvor privatleasing også er 
på vej, og tilbyder hele leasing-
programmet, siger Leif Ottesen. 
Det sker i samarbejde med N. 
Kjær og Svendborg Motor Co. 

Leif Ottesen Automobiler · Bjernevej 16 · 5600 Faaborg · Tlf. 30 32 84 27 · ottebil@mail.dk 
Din lokale Ford/Mazda · Suzuki/Iveco/Opel · Brenderup Trailer og brugtbilskontakt

OTTEBILER – det kører godt for Ottebiler

tsO obelraB
VESTERGADE 1 · 5600 FAABORG

62 61 16 03

v/  HEIDI BRUN

• Summerbird
• Selleberg
• Haller Vine
• 
• Ærø Salt
• Aqua Vitae

GAVEKURVE
Hvis du/I lige står og mangler en værtinde-
gave, opmærksomhed til dine ansatte, eller 
lidt ekstra lækkert til dig selv.

Så husk at vi har mange lækre specialiteter, 
i alle prisklasser.

Kig ind til Barlebo Ost og se vort udvalg.

UDBRINGNING 
Ring og bestil mandag-torsdag, 
så bliver dine varer leveret om fredagen, 
som er vores faste leveringsdag. 

Udbringning op til 10 km er gratis.

• Almuegaarden Bolcher
• Johan Bülow Lakrids
• Karamel Kompagniet
• Valrhona Chokolade
• Meyers
• Caja Company

NYHED
Bestil oste og andre 

spændende specialiteter 
til weekenden 

- leveret lige til din dør! 

Sdr. Højrup Beholderfa-
brik er i Superligaen for 
produktion af tanke og 
beholdere til alle formål

Det er viden, erfaring og kompe-
tence det handler om, når man 
henvender sig til Sdr. Højrup 
Beholderfabrik, der er en pro-
duktionsvirksomhed af tanke 
og beholdere til stort set alle 
formål som f.eks. tanke til skibe 
og offshore, landbaserede anlæg, 
filtertanke til vandværker samt 

renovering af tanke og rørvar-
mevekslere.

Vi producerer beholdere til stort 
set alle formål indenfor indu-
strien – og det både store og små 
trykbeholdere, siger Per Jensen, 
der sammen med Dan Larsen 
driver virksomheden. Det er me-
get bredt det vi laver, for vi laver 
også store stålkonstruktioner til 
industrien samt vi laver mindre 
opgaver som akkumuleringstan-
ke til halmfyr/oliefyr. Vi produ-
cerer i både sort stål og rustfrit 
materiale.

Det er særdeles velkvalificerede 
medarbejdere vi beskæftiger, 
fortæller Per Jensen. De er cer-
tificeret til højt specialiseret ar-
bejde, så vores produkter altid 
lever op til normer og myndig-
hedskrav.

Sdr. Højrup Beholderfabrik la-
ver kundetilpassede produkter, 
og det er alt fra 1 til 150.000 liter 
og har faciliteter til at fremstille 
beholdere med en diameter på 
3.8 m og længde på 20 m. 

Sdr. Højrup Beholderfabrik ApS · Lensvej 24 · 5750 Ringe · Tlf. 63 90 30 33 · pj@beholderfabrik.dk · www.beholderfabrik.dk 

Specialiseret 
produktionsvirksomhed
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Ole’s Auto lige op ad 
hovedvejen ved Espe har 
mange erhvervskunder 
fra et stort område, men 
der er også mange pri-
vate bilejere, der bruger 
den store og velindret-
tede værkstedsbygning, 
når bilen har behov for 
et eftersyn eller en repa-
ration.

Som medlem af Automester kan 
jeg og to mine to uddannede 
medarbejdere byde på en høj 
grad af service og kvalitet, lige-
som vi kan tilbyde stor fleksibi-
litet. Hvis der pludselig opstår et 
problem eller en skade på en af 

vore kunders biler, er vi klar til 
hurtigt at få bilen gjort køreklar 
igen.

For  mindre håndværksfirmaer 
eller et firma som Alexs Taxi, 
der med otte biler er en af vores 
mange kunder, er det vigtigt, 
at bilerne er på gaden og ikke 
på værksted, siger indehaver 
af Ole’s Auto, Ole Nielsen, hvis 
værksted og ansatte sagtens 
kan leve op til de ret skrappe 
krav, Automester stiller til sine 
medlemmer.

Auto Formidling Fyn
Som noget helt nyt kan alle 
kunder hos Automester på Fyn 
nu via nystartede Auto Formid-
ling Fyn formidle leveringen af 
ny eller brugt vogn af et ønsket 
mærke.

Det skulle gerne være til fordel 
for kunden og for os, da vi så helt 
naturligt kan beholde kunden, 
når den nye bil skal serviceres, 
siger Ole Nielsen.

Automester tilbyder også sine 
kunder et fordelskort, der giver 
fem pct. rabat hos værksteder 
som Ole’s Auto.

Ole’ Auto · Automester · Langgade 77, Espe · 5750 Ringe · Tlf.: 6266 1222 · olesauto@mail.tele.dk · www.automester-espe.dk 

OLE’S AUTO
Står for fleksibilitet og kvalitet

18



Glarmester Per Belkov 
arbejder både med ind-
ramning og glasarbejde 
af høj kvalitet

Når man træder indenfor i bu-
tikken hos Belkovs Indramning, 
så bliver man mødt af en venlig 
og faglig dygtig betjening. Per 
Belkov, der har 33 års erfaring 
med glasarbejde, har drevet bu-

tikken siden 1989, og for ham er 
det ikke kun arbejde – men også 
han store passion, når det gæl-
der alt med glas. 

Da han i sin tid åbnede i butik-
ken, hvor der også tidligere har 
været glarmestre, arbejdede han 
i starten meget med indramning 
og glarmesterarbejdet er så se-
nere blevet udbygget.

Jeg er den ”gamle” glarmester i 
Ringe, siger Per Belkov, der har 
arbejdet med glas siden han var 
16 år og er i øvrigt også oplært 
med blyindfattede ruder, som 
der stadig arbejdes lidt med.

Glarmester er ikke kun at skifte 
en rude, men også glashylder og 
spejle, fortæller Per Belkov. Vi 
har også eget sliberi, så der er 
også hurtig levering. Glasarbej-

det er et meget spændende arbej-
de, også når der skal limes sam-
men med UV lim, og så bliver der 
brugt en speciel UV lampe til at 
hærde det op med. 

Der er mange muligheder med 
glasarbejdet, og ofte er det folk, 
der f.eks. har en gammel kiste 
eller møllehjul, som de gerne vil 
have lavet om til et bord med 
glasplade, siger Per Belkov. Der 
kommer mange spændende og 
udfordrende opgaver, - og så er 
det sjovt at arbejde med glas.

Belkovs Indramning leverer 
også folie og solfilm til vinduer, 
som tager ca. 70% af solvarmen, 
og derfor er med til at køle rum 
ned samtidig med at det tager 
99% af de skadelige UV stråler 
og naturligvis minimerer gen-
syn i f.eks. computere.

Belkovs Indramning · Østergade 20 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 32 13
belkovsindramning@5750.dk · www.facebook.com/belkovsindramning 

BELKOVS 
 INDRAMNING

Glasarbejde er spændende og udfordrende

Svendborg Malerfirma · Møllergade 70 1.tv · 5700 Svendborg
Tlf. 23 61 38 29 · www.svendborg-malerfirma.dk

Grønnemosevej 12  •  5700 Svendborg  •  Tlf.: 62 21 07 86
Mail: info@bilhusetsvendborg.dk  •  Web: www.bilhusetsvendborg.dk 

MANGLER DU EN 
NY VAREBIL!

SÅ KAN DU LEASE DEN HOS OS 
FORTÆL OS BLOT DIT BEHOV…

Niels Erik Thing · Svendborgvej 383, Vester Åby · 5600 Fåborg 

Telefon: 24 45 40 16 · E-mail: thing@mail.dk

 Vi er et autoværksted, beliggende i V.Åby på Sydfyn, 

med speciale i VW BUSSER og VW AUTOCAMPER.

På Værkstedet udfører vi alle former for rep. af køretøjerne, og desuden har vi 

både SALG og UDLEJNING af VW CAMPER og BUSSER. Vi har mere end 20 års 

erfaring i arbejdet med disse biler, og har et bredt udvalg af både 2 og 4-hjulstrukne 

(SYNCROER) VWér på lager.

  Desuden har vi et stort reservedelslager -det er kun et meget lille udpluk der er 

rep. på vores hjemmeside (VWT3.dk). Ønsker du hjælp ved eksempelvis import af 

køretøj er du også velkommen til at kontakte os på tlf. 24 45 40 16.

VELKOMMEN TIL 
SYDFYNS AUTOCAMPER
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Vi tilbyder den fulde palette, 
hvor vi også kører ud til kunder-
ne efter behov for at måle op, så 
vi kan levere det optimale, når 
tingene er færdige, siger Bo Jep-
pesen.

Farve X-perten.dk holder åbent 
ugens første fem dage fra kl. 07-
17 samt lørdag fra 09-13.

Farve X-perten.dk
Gørtlervej 4
5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14 
ringe@farvexperten.dk 
www.farvex-perten.dk

En farverig oplevelse

Har man brug for forny-
else eller opfriskning til 
hjemmet, - så er det en 
god idé at lægge vejen 
forbi Farve X-perten i 
Ringe, der er en fuldt 
moderniseret og ny-
indrettet butik meget 
centralt beliggende, og 
som Midtfyns største og 
eneste gulv- og malerbu-
tik har et meget stort ud-
valg, hvor man kan finde 
alt hvad der behøves til 
de ønskede formål.

Butikken, der har gode parke-
ringsmuligheder, er en stor rum-
melig og kundevenlig butik, hvor 
det er nemt at komme rundt og 
samtidig have et godt overblik 
over hvor de enkelte varegrup-
per findes.

Vore kunder skal opleve, at vi er 
en moderne og trendy butik og er 
klar med gode faglige kvalitets-
løsninger til kunderne, siger bu-
tikschef Bo Jeppesen, der har 13 
års erfaring i branchen. Vi kan 
det med faglighed og farver.

På malersiden er det faglært 
maler Karina Rasmussen, der 
står klar til at yde kunderne en 
professionel rådgivning. Farve 
X-perten har alt indenfor ma-

Farve X-perten.dk er Midtfyns største 
og eneste gulv- og malerbutik

ling, træbeskyttelse og tapeter 
til både erhverv og privat. Butik-
kens hovedmærke er kvalitets-
maling fra Sigma.

Vi sælger alt hvad man normalt 
finder i en gulv- og gardinbutik 
plus alt hvad man finder i en 
malerbutik, siger Bo Jeppesen. 
Vi har alt indenfor tæpper og 
gulve – vinyl, laminat, linoleums 
og korkgulve. Med tæpper kører 
vi et fuldt program med alle ty-
per tæpper fra alle leverandører 
i Danmark.
På gardinsiden er der også 
gode muligheder for at finde 
det ønskede, for der føres et 
godt gardinprogram samt solaf-
skærmning – lamel, plissé og 
rullegardiner.

– Bygningsmaling.
– Facademaling.
– Bådmaling.
– Gulvbehandling.
– Industrimaling.
– Tapeter og vægbeklædning.
– Tæpper og trægulve



Vi tilbyder den fulde palette, 
hvor vi også kører ud til kunder-
ne efter behov for at måle op, så 
vi kan levere det optimale, når 
tingene er færdige, siger Bo Jep-
pesen.

Farve X-perten.dk holder åbent 
ugens første fem dage fra kl. 07-
17 samt lørdag fra 09-13.

Farve X-perten.dk
Gørtlervej 4
5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14 
ringe@farvexperten.dk 
www.farvex-perten.dk

En farverig oplevelse

Har man brug for forny-
else eller opfriskning til 
hjemmet, - så er det en 
god idé at lægge vejen 
forbi Farve X-perten i 
Ringe, der er en fuldt 
moderniseret og ny-
indrettet butik meget 
centralt beliggende, og 
som Midtfyns største og 
eneste gulv- og malerbu-
tik har et meget stort ud-
valg, hvor man kan finde 
alt hvad der behøves til 
de ønskede formål.

Butikken, der har gode parke-
ringsmuligheder, er en stor rum-
melig og kundevenlig butik, hvor 
det er nemt at komme rundt og 
samtidig have et godt overblik 
over hvor de enkelte varegrup-
per findes.

Vore kunder skal opleve, at vi er 
en moderne og trendy butik og er 
klar med gode faglige kvalitets-
løsninger til kunderne, siger bu-
tikschef Bo Jeppesen, der har 13 
års erfaring i branchen. Vi kan 
det med faglighed og farver.

På malersiden er det faglært 
maler Karina Rasmussen, der 
står klar til at yde kunderne en 
professionel rådgivning. Farve 
X-perten har alt indenfor ma-

Farve X-perten.dk er Midtfyns største 
og eneste gulv- og malerbutik

ling, træbeskyttelse og tapeter 
til både erhverv og privat. Butik-
kens hovedmærke er kvalitets-
maling fra Sigma.

Vi sælger alt hvad man normalt 
finder i en gulv- og gardinbutik 
plus alt hvad man finder i en 
malerbutik, siger Bo Jeppesen. 
Vi har alt indenfor tæpper og 
gulve – vinyl, laminat, linoleums 
og korkgulve. Med tæpper kører 
vi et fuldt program med alle ty-
per tæpper fra alle leverandører 
i Danmark.
På gardinsiden er der også 
gode muligheder for at finde 
det ønskede, for der føres et 
godt gardinprogram samt solaf-
skærmning – lamel, plissé og 
rullegardiner.

– Bygningsmaling.
– Facademaling.
– Bådmaling.
– Gulvbehandling.
– Industrimaling.
– Tapeter og vægbeklædning.
– Tæpper og trægulve
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kunne klare det. Nu forhandler 
vi også både Is, sodavand, chips 
og slik, forrige år lavede vi garn-
butik i lokalet ved siden af cykel-
værkstedet, samt vi i år har fået 
GLS pakkeshop.

Det er vigtigt for os at gøre en 
forskel i vores lokalsamfund og 
ikke mindst i vores lille by og 
så længe opbakningen er der, så 
fortsætter vi med at udvikle os.

D. 1. Januar 2012, åb-
nede Morten Johansen, 
Cykelsmeden i Espe. I 
familiens garage og med 
5000 kr. på bankbogen 
og en hjemmelavet reol 
af lægter og plader. 

Service og reparation af alle 
mærker, lød teksten under logoet 
og sloganet var og er stadig. Hvis 
din cykel skal yde sit bedste, så 
kør til Cykelsmeden i Espe.

En grossist der troede på os, 
lånte os nogle cykler, så det så 
ud af lidt til åbningsreceptionen, 
mens andre grossister ikke ville 
samarbejde med os. Grossisten 
der troede på os, er stadig en af 

vores hovedgrossister og vi læg-
ger i dag vores penge, de steder 
som gav os chancen, i sin tid. 
Vores kunder bliver ofte overra-
skede over vores brede program 
i reservedele.

Målet var klart og en 5 års plan 
var lagt. 5 år fra åbning, så ville 
vi gerne forhandle nye cykler. I 
år fyldte butikken 4 år og vi har 
siden 2014 solgt mange nye cyk-

ler, af dansk design, fra firmaet 
Ebsen. I 2015 fordoblede vi sal-
get af nye cykler.

Værkstedet har også fået sig en 
overhaling, så det i dag fremstår 
med et godt lyst showroom og ny 
dør og vinduer.

Vi havde også en plan om at fin-
de på et nyt tiltag hver år, men 
et tiltag om året har ikke helt 

Cykelsmeden i Espe · Skovvej 11, Espe · 5750 Ringe · Tlf.: 26524167
www.cykelsmedeniespe.dk · cykelsmedeniespe@gmail.com

CYKELSMEDEN I ESPE
Fra garage til cykelbutik

Bed & Breakfast / MC-CAMP FYN · Rudmevej 3A · 5750 Ringe

Tlf.: 25 12 02 28 · bb@baumann-tk.dk · www.mc-campfyn.dk

Vi har 9 hyggelige og godt indrettede værelser, 
der kan lejes på dagsbasis året rundt. 

Huset byder på the-køkken, spændende 
havestue, hyggelige opholdsrum samt nye flotte 
badeværelser.

Morgenmad kan købes på stedet.

Forbrug og rengøring er inklusiv i priserne.
Vi giver rabat på overnatning i hverdage samt 
længere forløb.

Ring og hør nærmere på:
25536783 eller 25120228

Med kun 1/2 time til de fleste kystbyer på Fyn, 
ligger vi centralt placeret midt på Fyn.

BED & BREAKFAST FAABORG 
AUTOTEKNIK APS

Faaborg Autoteknik ApS · Assensvej 87D · 5600 Faaborg · Tlf.: 20 13 62 24

post@faaborgautoteknik.dk · www.faaborgautoteknik.dk

Vi servicerer og reparerer alle biler, 
uanset mærke og årgang – også i 
garantiperioden på helt nye biler.

– kig forbi og lad os tage 
et kig på din bil
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OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Nu komplet program.

Movano Serviceleasing 

KR. 1.995*

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse
Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse
Combo Serviceleasing 

KR. 1.295***

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. Moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Nu komplet program.

Movano Serviceleasing 

KR. 1.995*

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse
Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse
Combo Serviceleasing 

KR. 1.295***

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. Moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

Flere modeller 
hjemme til hurtig 

levering – kontakt 
Jesper på mobil 

2999 0381 for et 
godt tilbud …
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i skolen, hvor vores børn nu kan 
få et førstehåndskendskab til, 
hvordan vi får et renere miljø og 
en mere sikker energiforsyning. ”

Lokalrådet i Allested-
Vejle på Midtfyn har 
taget godt imod Nature 
Energys nye biogasan-
læg. Dialogen fungerer, 
og formanden, Signe 
Nyborg Madsen, glæder 
sig over den dynamik, 
anlægget tilfører egnen.

Allested-Vejle på Midtfyn har 
rundt regnet 1.900 indbyggere. 
Sidste år steg tallet med 0,7 % 
– eller ca. 13 borgere. Et lille tal 
måske, men et vigtigt lille tal. 
For det går fremad i Allested-
Vejle. Her er en Brugsen og en 
Spar. En skole og en børnehave. 
En kirke og et nyrenoveret fri-
tidscenter. Og 40 erhvervsvirk-
somheder. Det er ikke en selvføl-
ge i en dansk landsby. Men der 
bliver også kæmpet for sagen, så 
landsbyen kan blive et sted, hvor 
erhvervsvirksomheder er med til 
at tilføre dynamik, og hvor bebo-

erne synes, at det er attraktivt 
at leve.

10 nye arbejdspladser
Signe Nyborg Madsen har væ-
ret formand for byens lokalråd i 
fem år, og med Nature Energys 
anlæg har egnen fået en helt ny 
erhvervsvirksomhed:

”Det er første gang i min for-
mandstid, at vi siger goddag til 
en virksomhed af den størrelse. 
Den har tilført 10 lokale arbejds-
pladser, men det er jo ikke det 
hele. Skal jeg være ærlig, tænker 
jeg ikke til daglig over, at Dan-
mark skal være fossilfrit i 2050. 
Nu bliver vi mindet om det af en 
virksomhed, der har grønne ak-
tiviteter i hele Danmark og lige 
her i Allested-Vejle. ”

Fremtiden er drivkraft
Allested-Vejle tror på fremtiden, 
og Lokalrådet og Signe Nyborg 
Madsen tænker derfor langsig-
tet: 
”Vi er jo en del af projektet 
’Blomstrende Landsby’ og star-
ter på en udviklingsplan for de 
næste 20 år i samarbejde med 

DGI Fyn. Vi har haft en glim-
rende dialog med Nature Energy 
i etableringsfasen, og den tror 
jeg på fortsætter. Gerne helt ind 

Nature Energy• Ørbækvej 260 • 5220 Odense SØ • Tlf.: 63 15 64 15 • www.natureenergy.dk 

GODDAG TIL EN STOR VIRKSOMHED

BIOGAS ER CIRKULÆR ØKONOMI

Nature Energy leverer gas til 
hele landet, og har på få år mar-
keret sig som førende inden for 
dansk biogasproduktion. Bio-
gasanlægget på Midtfyn ved Al-
lested-Vejle omdanner gylle fra 
lokale leverandører og organisk 
affald fra industri og detailhan-
del til biogas. Biogassen sendes 
allerede nu på det landsdæk-
kende gasnet, hvor den løbende 
erstatter fossil naturgas. 

Selskabets foreløbigt fire mo-
derne biogasanlæg vil fra slut-
ningen af 2016 producere ca. 45 

mio. m3 klimavenlig biogas, og 
for selskabets administrerende 
direktør Ole Hvelplund er det en 
god grøn begyndelse:

”Vores ønske er at etablere end-
nu flere anlæg, så vi får udnyttet 
lokale affaldsressourcer og grad-
vist kan erstatte naturgas med 
biogas. Gassen og gasnettet bli-
ver vigtige faktorer i Danmarks 
grønne omstilling, og anlægget 
her på Midtfyn medvirker til at 
sætte handling bag ordene. ”

NATURE ENERGYS 
BIOGASANLÆG PÅ MIDTFYN 

ANLÆGGET
• Behandler hvert år 360.000 ton gylle og anden biomasse

• Producerer årligt 11 mio. m3 biogas til gasnettet

• Dækker ca. 7.000 boligers årlige varmeforbrug

• Er Fyns største biogasanlæg 

• ”Låner” gyllen af Fåborg Midtfyn Biogas’ 47 leverandører



Højrup har netop gennemført et 
specialiseret uddannelsesforløb 
hos AutoPartner med fokus på 
karosseri. På skadesområdet ta-
ger vi hånd om hele processen fra 
taksering, opretning, reparation 
og lakering til kommunikationen 
og papirgangene i forhold til for-
sikringsselskabet. I forbindelse 
med service og reparationsforløb 
af længere varighed kan vi til-
byde en lånebil, så kundens hver-
dag hænger sammen, også mens 
bilen er på værksted. 

Holms Auto er et lokalt værksted 
med fokus på seriøsitet, nærhed 
og kvalitet. Vi er der altid for 
vores kunder – også når de duk-
ker unameldt op og lige skal have 
påfyldt sprinklervæske eller have 
skiftet en pære. Alle er velkomne 
til at kontakte os for mere info”, 
slutter Kim Holm.

Værkstedet grundlag-
des i 2000 af indehaver 
Kim Holm og har i 12 
år har haft til huse på 
sin nuværende adresse. 
Holms Auto beskæftiger 
tre svende, som arbejder 
allround med person og 
varebiler op til 3500 kg 
af alle mærker og år-
gange

”Holms Auto er et kvalificeret 
bilværksted med stor erfaring i 
branchen”, fortæller Kim Holm. 
”Personligt blev jeg udlært me-
kaniker allerede som 19-årig, og i 

dag har jeg sammenlagt arbejdet 
i dette omskiftelige fag i op mod 
35 år. Via vores medlemskab af 
AutoPartner-kæden, som tæl-
ler omkring 250 værksteder på 
landsplan, deltager jeg og mine 
dygtige medarbejdere løbende i 
en række fagligt og produktmæs-
sigt opkvalificerende kurser og 
efteruddannelsesforløb.  

I den travle hverdag hedder de 
vigtigste pejlemærker for Holms 
Auto god service og gennemført 
kvalitet i arbejdet. Vores høje ser-
vice- og kvalitetsniveau sikres og 
dokumenteres af FDM, som år-
ligt aflægger uanmeldte kontrol-
besøg og giver karakterer baseret 

på deres observationer. På en 
skala fra 1-5, hvor 5 betegner den 
højeste karakter, ligger Holms 
Autos score netop nu på 4,6.”  

Specialist i skader
”Værkstedet servicerer og repa-
rerer biler af alle mærker og år-
gange, også fabriksny køretøjer”, 
fortsætter Kim Holm. ”Hos os 
bevarer kunden fabriksgaran-
tien på sin nye bil og kan spare 
mange penge, når vi tager os af 
serviceeftersyn og reparationer. 

Et stort speciale er opretning af 
alle typer skader, såvel glas som 
karosseri. Vi har eget skade-
scenter, og mekaniker Karsten 

Holms Auto · Industrivej 9 · 5792 Årslev · Tlf.: 65 99 29 92 · www.holmsauto.dk
Kim Holm · 24 60 05 43 · kim@holmsauto.dk / Karsten Højrup · 51 40 90 41  · skade@live.dk 

Mandag - Torsdag: 7.30 - 16.00 - Fredag: 7.30 - 14.00

Holm’s Auto

JHService
23 32 38 93

Vores service

JH Service · Lillemarksvej 9 · 5750 Ringe

Tlf.: 23 32 38 93 · jhservice5750@gmail.com · www.janholmer.dk

”Vi bruger kun
reservedele i OE-kvaliet
– så du beholder 
fabriksgarantien og får 
et gyldigt mærke i din 
service bog”

Hos JH Service vil vi gerne gøre det så nemt for dig som 
muligt. Vi sørger derfor for lånebil, henter, bringer og kører 
gerne din bil til syn, så du selv fri for at tænke på det!

”Skal du købe brugt 
bil, så lad os sammen 
kigge på bilen inden 
du køber – så slipper 
du for ubehagelige 
overraskelser”
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og belægningsopgaver generelt. 
Således er chaussesten og større 
fliser netop nu særdeles populæ-
re indslag rundt om i de private 
haver. Foråret er kommet, solen 
skinner, og med udsigt til et fort-
sat stigende aktivitetsniveau i 
firmaet påtænker vi henover 
sommeren at ansætte endnu en 
medarbejder”, slutter Allan Lar-
sen.   

Familiefirmaet, som 
grundlagdes i 2002, har 
i dag fem medarbejdere 
og løser alle til faget 
hørende opgaver. Fir-
maet betjener en bredt 
funderet kundekreds og 
har i foråret 2016 oplevet 
en stor vækst i antallet 
af nye privatkunder 

”Ved grundlæggelsen i 2002 ud-
gjordes medarbejderstaben af 
mig og min kone Joan, som nu 
varetager firmaets administra-
tive side”, fortæller indehaver 
Allan Larsen. ”Udover os tæller 
firmaet i dag tre faglærte an-
lægsgartnere – en grøn og to grå 
– samt to lærlinge. Tilsammen 
udgør vi et stærkt team, som 
løser en bred vifte af opgaver i 
alle størrelsesordener indenfor 
anlæg og grønne områder. Vi 
servicerer en typemæssigt vidt-
spændende kreds af faste kun-
der, og der kommer hele tiden 
nye til. 

Her i foråret har vi oplevet en 
stor vækst i antallet af nye pri-
vatkunder på havefronten. Via 
mund-til-øre-metoden anbefaler 
folk os til venner, bekendte og 
kolleger, og det er vi meget glade 
for og stolte over, da dét jo er den 
bedste form for reklame, man 
overhovedet kan tænke sig.”  

Foråret er kommet
”Vores aktiviteter spænder fra 
pasning, pleje og vedligeholdelse 
af private haver til virksomhe-
der, institutioner og boligfor-
eningers grønne udenomsarea-
ler. Gennemgående opgaver over 
hele linjen er græsslåning, klip-
ning af hække samt topkapning 
og fældning af træer – herunder 
også de vanskeligt tilgængelige 
af slagsen. Om vinteren arbejder 
vi med snerydning og saltning 
for en række skoler, virksomhe-
der og boligforeninger i Odense 
samt i det nordfynske lokalom-
råde. 

Et speciale, som aktuelt er i 
markant vækst, er brolægning 

ANLÆGSGARTNER Allan Larsen

Anlægsgartner Allan Larsen
Klintebjergvej 96
5450 Otterup 
Tlf.: 64 82 19 53
Mobil: 40 27 59 53
E-mail: allan-landmand@hotmail.com
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guldfeldt.com

Hans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV 
Tlf.: 7020 6095GULDFELDT

K o n t o r & D a t a

A/S

22 siders fuldfarve 
maskine med efter- 
behandler til hæfte/
fals funktion 70 scan  
til net og mail.

45 siders fuldfarve,  
kopi, print samt 78  
scan til Net og mail,  
fuld efterbehandling  
til sortering, Hæftning 
samt fuldfals af broc-
hurer.

31 kopier pr minut, 
scan, mail og kopi.  
A4 størrelse.

45 siders fuldfarve, 
kopi, print samt 78 scan 
til Net og mail, fuld 
efterbehandling til sor-
tering, hæftning samt 
fuldfals af brochurer, 
250 Gb harddisk.

22 siders fuldfarve, 
kopi, print 70 scan til 
net og mail. Perfekt 
print kvalitet.

20 Fuldfarve, kopi, 
print og 70 scan til  
net og mail.

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +220 

6 ÅRS NYGARANTI

14.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +451

6 ÅRS NYGARANTI

24.600,-
BRUGTBØRSEN

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +220

6 ÅRS NYGARANTI

18.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +3110
6 ÅRS NYGARANTI

6.936,-
BRUGTBØRSEN

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +203

6 ÅRS NYGARANTI

12.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

KONICA MINOLTA/ 
DEVELOP +452

6 ÅRS NYGARANTI

29.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

Danmarks største lagersalg

med 6 års service garanti

Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner

0300 | 0320 | 0360

Work Wear

ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797

ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED

Lime

ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags halsrib,  
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld/40 % polyester

• 210-220 g

• XS  - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XS kun i hvid, sort og navy

• T-TIME PRO wear

Lys blå 

Orange

Lilla

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

Lys blå 

Orange

Lime 

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød 

Lilla

Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

ID 0360
PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og 
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har  
gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter efter ind-
farvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 70 % bomuld/30 % polyester

• 290 g

• S  - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• GAME PRO wear

NavyHvid Rød Sort Koks gråKonge-
blå 

ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld/50 % polyester

• 210-220 g

• 2XS  - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XXS kun i hvid

• GAME PRO wear

Azur

Azur

Lys blå 

Navy

90,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

145,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

180,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

LOGO

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 

velkommen til og kontakte os. 

0300 | 0320 | 0360

Work Wear

ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797

ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED

Lime

ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags halsrib,  
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld/40 % polyester

• 210-220 g

• XS  - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XS kun i hvid, sort og navy

• T-TIME PRO wear

Lys blå 

Orange

Lilla

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

Lys blå 

Orange

Lime 

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød 

Lilla

Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

ID 0360
PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og 
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har  
gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter efter ind-
farvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 70 % bomuld/30 % polyester

• 290 g

• S  - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• GAME PRO wear

NavyHvid Rød Sort Koks gråKonge-
blå 

ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld/50 % polyester

• 210-220 g

• 2XS  - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XXS kun i hvid

• GAME PRO wear

Azur

Azur

Lys blå 

Navy

90,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

145,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

180,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

LOGO

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 

velkommen til og kontakte os. 

0300 | 0320 | 0360

Work Wear

ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797

ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED

Lime

ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags halsrib,  
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld/40 % polyester

• 210-220 g

• XS  - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XS kun i hvid, sort og navy

• T-TIME PRO wear

Lys blå 

Orange

Lilla

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

Lys blå 

Orange

Lime 

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød 

Lilla

Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

ID 0360
PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og 
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har  
gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter efter ind-
farvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 70 % bomuld/30 % polyester

• 290 g

• S  - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• GAME PRO wear

NavyHvid Rød Sort Koks gråKonge-
blå 

ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld/50 % polyester

• 210-220 g

• 2XS  - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XXS kun i hvid

• GAME PRO wear

Azur

Azur

Lys blå 

Navy

90,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

145,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

180,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

LOGO

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 

velkommen til og kontakte os. 

0300 | 0320 | 0360

Work Wear

ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797

ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED

Lime

ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags halsrib,  
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld/40 % polyester

• 210-220 g

• XS  - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XS kun i hvid, sort og navy

• T-TIME PRO wear

Lys blå 
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Rød Sort 
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Navy Bordeaux Azur
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ID 0360
PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og 
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har  
gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter efter ind-
farvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 70 % bomuld/30 % polyester

• 290 g

• S  - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• GAME PRO wear

NavyHvid Rød Sort Koks gråKonge-
blå 

ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld/50 % polyester

• 210-220 g

• 2XS  - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XXS kun i hvid

• GAME PRO wear

Azur

Azur

Lys blå 

Navy

90,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

145,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

180,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

LOGO

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 

velkommen til og kontakte os. 

0300 | 0320 | 0360

Work Wear

ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797

ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED

Lime

ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags halsrib,  
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld/40 % polyester

• 210-220 g

• XS  - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XS kun i hvid, sort og navy

• T-TIME PRO wear
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Rød Sort 
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Navy Bordeaux Azur
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ID 0360
PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og 
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har  
gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter efter ind-
farvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 70 % bomuld/30 % polyester

• 290 g

• S  - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• GAME PRO wear

NavyHvid Rød Sort Koks gråKonge-
blå 

ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld/50 % polyester

• 210-220 g

• 2XS  - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XXS kun i hvid

• GAME PRO wear

Azur

Azur

Lys blå 

Navy

90,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

145,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

180,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

LOGO

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 

velkommen til og kontakte os. 

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.
Det er bare et lile udvalg, se mere på id.dk. Der kan I finde masser af inspiration og I er meget velkomne til at kontakte os.

Centrumpladsen 17 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 77 02
www.sporten-svbg.dk
sporten@kabelmail.dk
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Stalden selskabslokaler · Ørbækvej 841A · 5863 Ferritslev · Telefon 65 98 20 69
kontakt@rolfstedselskabslokaler.dk · www.rolfstedselskabslokaler.dk

I Stalden selskabsrestaurant by-
der vi vores gæster velkommen 
i vores hyggelige lokaler med 
plads op til 100 spisende gæster. 
Som kunde hos os, garanterer 
vi fuld opmærksomhed på netop 
Deres festarrangement, idet vi 
kun afholder et arrangement 
på den dag De reserverer. Ved 

ankomst bydes De og Deres gæ-
ster velkommen af vores venlige 
personale, der viser dem til vores 
lille stue, hvor der efterfølgende 
serveres et velkomstglas efter 
ønske.
Middagen serveres i vores store 
sal, hvor bordplan, menu, vine 
etc. er fastlagt på et forud aftalt 

planlægningsmøde. Vi lægger 
stor vægt på gode råvarer og 
vine, og vi arbejder sammen med 
nogle af Fyns bedste leverandø-
rer på alle områder. I vores me-
nuforslag finder De inspiration 
til netop den menu, der passer 
bedst til Deres festarrangement. 
Vores erfaring gennem mere end 
20 år, gør os i stand til at hjælpe 
dem med spørgsmål om stort og 
småt.
Vi oplever i dag mange forskel-
lige ønsker om hvordan et festar-
rangement skal forløbe, og vi lyt-
ter gerne, således vi finder frem 
til den løsning, der passer Dem 
bedst.
Har De selv fundet et unikt sted 
til Deres fest, leverer vi også 
gerne Diner transportable, eller 
vi kan tilbyde et fuldt catering 
arrangement, hvor De fastsæt-
ter locationen, og vi sørger for 
resten.
Ethvert godt samarbejde star-
ter med god dialog, så De er til 
enhver tid velkommen til at kon-
takte os for eventuelle spørgs-
mål, eller for fremvisning af vo-
res lokaler.

Rammen om 
Deres personlige fest

Trævænget 5  |  5492 Vissenbjerg

Tlf. 72 62 02 02
info@de-fence.dk  |  www.de-fence.dk

STÆRKE INDENFOR SIKRING 
MED HEGN OG PORTE

 De-fence ”Industri” er leverandør af stål og  
stålkonstruktioner til projekter, der er en del af  

det udbudsmateriale der bliver fremsendt i  
tilknytning til perimetersikringen.

Holstenshuus Klatrepark
c/o Frederiksbergvej 11· 5600 Faaborg · Tlf. 60 69 36 02
holstenshuusklatrepark@gmail.com

www.holstenshuus-klatrepark.dk

Totempælen er klar til dig
Er du klar til den?

Firma-arrangement? 
Vi har en bred palette af mulige aktiviteter og tager altid 

udgangspunkt i kundernes idéer og deltagernes forudsætninger

Scan koden
og find os

på Facebook

(kun private)

Det er en fordel at holde sin markise i god 
stand, så lad os give dig et godt tilbud på 
ny markise eller ny dug. Vi udfører også 

renovering af din solafskærmning.

Vær klar til foråret - bestil din nye markise 
eller skift af ny dug til eksisterende markise.

TIL VINTERPRISER
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i Ringe, og medhjælperne, der 
også bor i og ved Ringe, kan ryk-
ke hurtigt ud, når de har vagt, 
og det er erfarne og dygtige folk 
med stor viden om biler.

 Nicolaj Prest Larsen er nærmest 
vokset op i et autoværksted og 
alle medhjælperne er uddannede 
automekanikere, - og så er køre-
tøjerne veludstyret med værktøj 
så mange af problemerne kan 
løses på stedet, – og ellers køres 
vognen på værksted.

Ungt firma med succes

For knap to år siden besluttede 
den i dag 23-årige Nicolaj Prest 
Larsen at blive selvstændig in-
den for det område, der interes-
serer ham, vejhjælp, - en interes-
se han har fået gennem sin far, 
der kører autohjælp ved Falck.

Siden starten er det gået stærkt, 
så han i dag har tre biler, én 
mand fastansat og fire på del-
tid til at hjælpe sig med firmaet 
Au2assistancen ApS, og som 
navnet antyder, handler det om, 

at yde vejhjælp, når vognen går i 
stå på landevejene.

Jeg har fra starten samarbejdet 
med Falck på Fyn, og derudover 
samarbejder jeg også med en 
række mindre og mellemstore 
firmaer, typisk håndværkerfir-
maer, der jo kører mange kilo-
meter om året, fortæller Nicolaj 
Prest Larsen.

Au2assistancen ApS kommer til 
assistance med sine tre store kø-
retøjer, lastbiler af mærket Mer-
cedes, blandt andet en helt ny 

Mercedes Atego – en 12 ton med 
helt ny opbygning, der blandt 
andet bruges til bjergning auto-
hjælp og redningskørsel.

Med en specialbygget autotek-
nik vogn udføres også mindre  
diverse autoreperationer, hjul-
skifte, døroplukning, starthjælp 
og batteritest!

Au2assistancen ApS arbejder 
rundt på hele Fyn og dækker 
også Trekants-området.

Firmaet ligger centralt for Fyn 

Hør mere om Nikolajs succes historie - ring på 20 611 800

Au2assistancen med 2 år i fremdrift

SKROTNINGSPRÆMIE 2.000,- + RAIS 2.000,-  IALT 4.000,-

Vi giver lige nu 2.000,- i rabat 
på alle RAIS ovne og indsatse.

 
”Skrotter” man samtidig sin 

gamle ovn får man også 
2.000,- i skrotningspræmie* 

ialt 4.000,-

*Skrotningsordningen gælder brændeovne og indsatse fra 
før 1990. Din forhandler kan hjælpe dig med at ansøge.

 

Svendborg halvside tabloid.indd   1 18-02-2016   15:01:55

Svendborg Pejse
Ryttermarken 31 A
5700 Svendborg
Tlf. 63 22 00 30

www.svendborgpejse.dk
post@svendborgpejse.dk
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DIT WEBUDVIKLINGS- OG 
KOMMUNIKATIONSHUS

Vester gade 165 C
5700 Svendborg

+45 63 60 20 00 post@uptime.dk  

Udvikling

Hjemmesider

Grafisk

Hosting

Ønsker du tilbud 
eller en snak?

Kontakt os for at høre mere. 
Book et gratis og uforplig-
tende møde. Så tager vi en 
snak omkring netop dit  
fremtidige projekt.

ÅBNINGSTIDER

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

VI SYNER:
•  Syn af bil/varebil op til  

 3500 kg totalvægt

•  Trailer

•  Campingvogn

•  Motorcykel

•  Toldsyn

•  Periodesyn af M2 busser  
 op til totalvægt  
 på 3500kg

MOTORKONTOR
KOMMER SNART
Hos os kan du få foretaget:

•  Omregistrering

•  Udlevering af 
 nummerplader

•  Afmelding af  
 nummerplader

BILSYN SVENDBORG
GOTLANDSVEJ 9 · 5700 SVENDBORG

Telefon: 40 50 96 67
WWW.BILSYNSVENDBORG.DK
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FLEXPAINT · Rolundvej 15B,  · 5260 Odense S ·  Telefon:  31 15 17 60 
 E-mail: dennis@flexpaint.dk  · Web: www.flexpaint.dk

Flexpaint klarer 
lakskaderne på bilen

Firmaet Flexpaint fra Odense 
bruger moderne lakeringsme-
tode, hvor de kun reparerer det 
område hvor skaden er sket, og 
kan gøre det på en måde, så bi-
len nærmest kommer til at frem-
stå som ny igen.
- Her kan man få de små lakska-
der lavet nemt og hurtigt, siger 
indehaver Dennis Andersen. 
Det er typisk de skader, som vi 
laver indenfor samme dag, - og 
hvis nødvendigt, så har vi også 
lånebil til rådighed til kunden.
Hos Flexpaint er de også be-
gyndt at bruge ”Dipped”, som 
betyder at bilen kan få et andet 
look med forskellige farver, som 
man nu ønsker det, eller den kan 
blive beskyttet ekstra mod vin-
terens hårde angreb.
- Dipped er en gummifolie, som 
vi sprøjter på bilen, og som fås 

i mange farver og effekter, siger 
Dennis Andersen. Det er coa-
ting, som kan pilles af igen, hvis 
man ønsker det. Den fås også i 
transparent, som mange vælger 
at bruge især om vinteren, og 
som er med til at beskytte bilen 
yderligere mod vinteren.

Det odenseanske 

firma klarer nemt og 

hurtigt de små  
lakskader på  

samme dag

Har bilen været ude for et uheld, 
så kan det være en god idé at al-
liere sig med Flexpaint, som har 
specialiseret sig i at shine biler 
op efter uheld. 

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde

Solceller • Varmepumper
Industri • Skibs-el • Private

Nørregade 33  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf.: 62 51 11 30  •  Fax: 62 51 42 92
Kværndrup: 62 27 11 34  •  Tåsinge: 62 54 12 68

 Web: www.egemose-el.dk  •  E-mail: info@egemose-el.dk
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 Den nye Transporter.
Folk der har oplevet den nye Transporter har svært ved at få armene ned. De taler begejstret om 
oceaner af plads, om det lækre interiør og om luksusudstyr der ikke koster ekstra. De taler om de 
avancerede, elektroniske sikkerhedssystemer, om multikollisionsbremsen og om nye motorer der 
sparker som heste, spinder som katte – og drikker som mus.
Nogle går endda så vidt som til at hævde, at den nye Transporter er så unik, at den reelt ingen 
konkurrenter har. Men det er fordi, de endnu ikke har oplevet den nye Caddy.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12-17 km/l. CO2-udslip 153-219 g/km.  C  - F  Operationel leasing af Transporter kort 
model med lavt tag 2,0 TDI, 84 HK i 48 mdr. med et kørselsforbrug på 80.000 km. Ekstraordinær leasingydelse kr. 29.500,- ekskl. 
moms (kr. 36.875,- inkl. moms). Prisen er baseret på variabel rente, og er inkl. Service- og reparationsaftale samt levering. Ekskl. dæk, 
forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Samlet pris for 48 måneder fra kr. 84.720,- ekskl. moms (kr. 105.900,- 
inkl. moms). Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr..  

DU KAN LEASE DIN TRANSPORTERfra kr. 1.765,- ekskl. moms pr. md.fra kr. 2.206,- inkl. moms pr. md.
Inklusiv Service og Reparationsaftale.

Fyns største ErhvervsCenter
holder åbent hus den 3.-4. marts.

Her er den største konkurrent 
til den nye Caddy.

Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05 www.volkswagen-svendborg.dk

EhvervsCenterErhvervsCenter
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Svendborg Campingcenter - Porthusvænget 3 - 5700 Svendborg – Tlf.: 6221 7007 
svendborgcampingcenter@mail.dk – www.svendborgcampingcenter.dk

Campingvogn til aktiv fritid!
Mange der dyrker en aktiv sport 
som f. eks cykling, løb, motorsport 
eller ridning har fundet frem til 
comforten i at have en camping-
vogn med til stævner.
 
Man behøver ikke bruge en for-
mue for at få en velegnet vogn. 
Vi har udmærkede, brugte vogne 
fra 30.000,- kr, og det er alle al-
dersgrupper, der har funder ud af, 
at det er bekvemt at kombinere 
campinglivet med sin foretrukne 
sportsgren. Campingvognen kan 
jo også bruges på regulære camp-
ingpladser, hvor der jo er store 

muligheder for fysisk aktivitet, 
siger Arno Kristensen
 
Svendborg Camping Center med 
sin fine beliggenhed på hjørnet af 
Ring Nord og Porthusvænget har 
haft nogle travle måneder.
Købelysten har været stor med 
den milde vinter
 
Campingcentret der har eget 
værksted, laver alle former for 
reparationer, udbedrer skader og 
laver serviceeftersyn. Værkstedet 
ombygger også vogne med spe-
cielle indretninger, som f.eks med 
plads til cykler indenfor!

Igennem de seneste år er cam-
ping-folket i stadig større grad 
blevet suppleret med en ny grup-
pe, de, der aktivt dyrker en sport 
som løb, cykling, ridning, golf 
o.s.v. - sportsgrene, der betyder, 
at de tit er væk fra hjembyen for 
at dyrke deres sport.
- Man har så fundet ud af, at 
det er praktisk at have et mobilt 
hjem i form af en campingvogn 
med sig, fortæller Arno Kristen-
sen, der sammen med sin hu-
stru, Marianne, ejer og driver 
Svendborg Campingcenter.

Er selvforsynende
- Normalt kører man jo ind på 
en campingplads, når man er 
på campingtur, men moderne 
campingvogne kan man med 
en batteripakke blive selvforsy-
nende med strøm m.m., så den 
sportsaktive ejer kan komme til 
at holde tæt ved det sted, hvor 
arrangementet holdes, fortsæt-
ter Arno Kristensen.
- Det er praktisk selv at have sit 
mobile hjem med sig. Man spa-
rer kørsel frem og tilbage mel-
lem hotel og sports-sted. Man 
skal måske heller ikke så tidligt 
hjemmefra, og når der er pause i 
sporten, kan man gå over i cam-
pingvognen og slappe af. Det er 
meget komfortabelt.

Behøver ikke koste en 
formue
- Man har også nemmere ved at 
få de ting, man skal bruge så 
som cykler med, for der er god 
plads i en campingvogn.
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SVENDBORG CAMPINGCENTER: 
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til aktiv fritid

•  Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Markedets bredeste udvalg af designs
• Markedets bedste energivinduer
• Nybyggeri, renovering og tilbygning

GRATIS

OPMÅLING

31 77 92 15

Fyns Vinduescenter ApS, Viebæltet 1, 5700 Svendborg, www.fynsvinduescenter.dk

Showroom - Ryttermarken 12 i Svendborg
Mandag – fredag:    10-16
Lørdag åbent efter aftale
Ring på 31 77 92 15

Gratis opmåling 
og solid rådgivning
Vi kommer gerne hjem til dig, eller du er velkom-
men i vores showroom, hvor du kan se og mærke 
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Ring og få en uforpligtende snak om vinduer.
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nye ideer i dette regi og vil gerne 
i dialog og udveksle erfaringer 
med andre nytænkende iværk-
sættere. Sidst men ikke mindst 
er GURO designs rustikke linje 
af unikaprodukter i forskellige 
træsorter en ny og innovativ ak-
tivitet i firmaet. GURO design 
spænder fra vasketøjsstativer, 
over reoler og hylder til lamper, 
lysestager og skulpturer. Pro-
dukterne kan købes i Nyborg-
butikken Tinga Tango. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere info om vo-
res spændende aktiviteter”, slut-
ter Henrik Møller Hansen.

Det midtfynske firma, 
som grundlagdes i 2005, 
er specialiseret i træ-
fældning og beskæring. 
En sideaktivitet er pro-
duktion og salg af GURO 
kunsthåndværk samt 
udvikling og realisering 
af nye ideer indenfor 
design og arkitektur      

”Et af grundprincipperne for 
min måde at drive virksomhed 
på er dét at levere kvalitet til ti-
den”, fortæller indehaver Henrik 
Møller Hansen. ”Firmaet drives 
som solovirksomhed, og omkring 
større opgaver samarbejder jeg 
med en fast kreds af dygtige kol-

leger og freelancemedarbejdere. 
Vores primære speciale er van-
skelig træfældning og beskæring 
- et arbejdsområde der spænder 
lige fra topkapning til stubfræs-
ning. Vi har stor faglig stolthed 
og står for kompetent vejledning 
og veludført arbejde baseret på 
godt samarbejde og ditto kom-
munikation. Ofte optræder H. M. 
Hansen som underentreprenør 
i forhold til anlægsgartnere og 
haveplejefirmaer, og derudover 
er vores kundekreds sammensat 
af lige dele privatkunder, firma-
er og institutioner. Alt arbejde 
udføres med forsikring og reali-
seres tids- og prismæssigt som 
aftalt med kunden. Vi oplever en 
støt stigende aktivitetskurve og 
påtænker henover sommeren at 
ansætte en ny medarbejder.” 

Ny arkitektur og  
unikaprodukter
”Sideløbende med træfældning 
og beskæring arbejder H.M. 
Hansen med udvikling og opfø-
relse af shelters og speciallege-
pladser med kvalitet og innovati-
on for øje. På basis af kundernes 
ønsker skaber vi natur-, by- og 
konceptlegepladser, hvor et nyt 
og spændende arkitektonisk de-
sign går op i en højere enhed med 
børnenes behov for motoriske og 
balancemæssige udfordringer. 
Et andet nyt koncept, vi arbejder 
med, er huse i træer. På hotel- og 
institutionsområdet er det meget 
udbredt i flere europæiske lande. 
Via succesfulde foregangsprojek-
ter, som fynske Egeskovs Tree 
Top Walking, er det også på vej 
frem herhjemme. Vi har mange 

H. M Hansen · Sandagervej 6 · 5854 Gislev · Tlf.: 22 50 70 38 · h.m.hansen@hotmail.com · www.hmhansen.com

Administrationens kontor- og telefontider:  
Mandag-onsdag kl. 10.00-12.00 · Torsdag kl. 10.00-12.00 samt kl. 16.00-17.00 · Fredag lukket

Boligselskabet Langeland  ·  Engdraget 9  ·  5900 Rudkøbing  ·  Telefon: 62 51 35 95
E-mail: info@boligselskabetlangeland.dk  ·  www.boligselskabetlangeland.dk

Velkommen til 
Boligselskabet Langeland
• Boligselskabet Langeland administrerer udlejning    
 af boliger i Langeland kommune.

• Dette omfatter også ældreboliger  
 og plejehjem.

• Langeland har mange ting at byde på  
 - gode badestrande, skovområder og  
 en utrolig smuk natur. 

• Langeland har et velfungerende   
 pænt serviceniveau til borgerne 
 på øen.

Ombygning Sommerlyst etape 2, 2015

SCAN OG 
SE VIDEO

36



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,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2016

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

Anke & Martin’s 
Forårsmenu

Forret på buffet:
 Ananasring med hønsesalat. Hertil flütes 

  eller 
Tunmousse med asparges, caviar, 

dilddressing og flütes  

Portionsanrettet forret: 35,-

Eksklusiv buffet med:
 Varme stege: Oksemørbrad, nøddestegt svinemørbrad, 

marinerede kyllingetrommesticks 
Salatbar: Icebergsalat, tomat, agurk, ærter, majs, 

salat-oste-tern, marinerede hvidløg, 
thousand island, dilddressing 

Kartofler: Flødekartofler

Salatbar udvidet med: 
Revet gulerod, rosiner, ananas, peanuts, 
peberfrugt, krydrede mini Grissini: 139,- 

eller            

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide,  
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Dessert:
Kagebuffet med 5 slags hele kager. 

Charlottekage, ostekage, chokoladekage, 
citronkage og lagkage  

eller 

Snickersis

119,-

89,-

25,-

35,-
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Svendborg Bycenter, 5700 Svendborg, tlf. 6226 5080 · www.skoringen.dk

SLUTSPURTEN STARTER TOR
SDAG D. 29. JANUAR

Kun i februar

Supertilbud på
vinduer og døre fra

kirkeby tømrer
t�����- & S������������� apS

Ring for et
uforpligtende
besøg
-det vil du
ikke fortryde!

Rødmevej 62 ∙ 5762 V. Skerninge
Mobil 5132 8990 ∙ brian@kirkeby-tomrer.dk

www.kirkebytømrer.dk

Tirsdag den 27. januar 201568

af karl edvard hansen

svendborg: Den private 
børnehave i Tved, Solstrålen, 
har det forgangne år sat sig nogle 
vigtige mål  - og har opnået dem. 

Da Anjamarie Kønig i som-
meren 2013 trådte til som ny 
leder i børnehaven, mente hun, 
personalet skulle have et fæl-
les pædagogisk udgangspunkt 
at arbejde ud fra. Huset købte 
en  efteruddannelse, som skulle 
danne grundlag for en fælles til-
gang til børnegruppen, ligesom 

den skulle være i tråd med de 
centrale og kommunale krav 
om: ”at støtte barnets alsidige 
udvikling og selvværd”. KRAP 
- ”Kognitiv, ressourceoriente-
ret, anerkendende, pædagogik” 
- hedder uddannelsen. 

Uddannelsen består af under-
visningsdage, der finder sted for 
den samlede personalegruppe  i 
weekenderne. Og i 2015 afslut-
tes uddannelsen med et kursus-
bevis til personalet i børnehaven 
- og det har været en super god 
investering, mener man i Tved 
Børnehave.

-Vores mål er, at børnene for-
lader børnehaven med en solid 
tro på, at de er noget værd, at de 
kan udtrykke sig følelsesmæs-
sigt, og at de kan begå og regu-
lere sig socialt. Herudover læres 
meget andet i børnehavetiden, 

men det personlige, sociale og 
inkluderende miljø, er de ud-

viklingsområder, vi lægger eks-
tra vægt på, forklarer Anjamarie 

Kønig. 

Nærvær  
- en god investering
 Når man i Solstrålen bliver 
spurgt, om det f.eks. ikke er 
vigtigere at kende alfabetet og 
klodens dyr, så er svaret vel-
overvejet: 

- Har barnet nogenlunde ro i 
”sjælen”, når det starter i skolen, 
så er det motiveret for læring og 
skal nok lære både alfabetet og 
klodens dyr. Er barnet derimod 
usikker på sit selv, bekymrer sig 
om frikvarteret,  fordi legene går 
helt galt, eller frygter om nogen 
vil lege, så bliver det ofte en 

Fælles fodslaw og  
nærvær i børnehaven
pædagogik: I 
Tveds private børne-
have, Solstrålen, sætter 
man sig gerne nye mål 
- og når dem

 ★ - Vores mål er, at børnene forlader børnehaven med en solid tro på, 
at de er noget værd, at de kan udtrykke sig følelsesmæssigt, og at de kan 
begå og regulere sig socialt, siger Anjamarie Kønig, leder i den private 
børnehave, Solstrålen.  foto: Karl Edvard HansEn
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Kønig. 

Nærvær  
- en god investering
 Når man i Solstrålen bliver 
spurgt, om det f.eks. ikke er 
vigtigere at kende alfabetet og 
klodens dyr, så er svaret vel-
overvejet: 

- Har barnet nogenlunde ro i 
”sjælen”, når det starter i skolen, 
så er det motiveret for læring og 
skal nok lære både alfabetet og 
klodens dyr. Er barnet derimod 
usikker på sit selv, bekymrer sig 
om frikvarteret,  fordi legene går 
helt galt, eller frygter om nogen 
vil lege, så bliver det ofte en 

Fælles fodslaw og  
nærvær i børnehaven
pædagogik: I 
Tveds private børne-
have, Solstrålen, sætter 
man sig gerne nye mål 
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 ★ - Vores mål er, at børnene forlader børnehaven med en solid tro på, 
at de er noget værd, at de kan udtrykke sig følelsesmæssigt, og at de kan 
begå og regulere sig socialt, siger Anjamarie Kønig, leder i den private 
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vigtige mål  - og har opnået dem. 

Da Anjamarie Kønig i som-
meren 2013 trådte til som ny 
leder i børnehaven, mente hun, 
personalet skulle have et fæl-
les pædagogisk udgangspunkt 
at arbejde ud fra. Huset købte 
en  efteruddannelse, som skulle 
danne grundlag for en fælles til-
gang til børnegruppen, ligesom 

den skulle være i tråd med de 
centrale og kommunale krav 
om: ”at støtte barnets alsidige 
udvikling og selvværd”. KRAP 
- ”Kognitiv, ressourceoriente-
ret, anerkendende, pædagogik” 
- hedder uddannelsen. 

Uddannelsen består af under-
visningsdage, der finder sted for 
den samlede personalegruppe  i 
weekenderne. Og i 2015 afslut-
tes uddannelsen med et kursus-
bevis til personalet i børnehaven 
- og det har været en super god 
investering, mener man i Tved 
Børnehave.

-Vores mål er, at børnene for-
lader børnehaven med en solid 
tro på, at de er noget værd, at de 
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Nærvær  
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så er det motiveret for læring og 
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vil lege, så bliver det ofte en 

Fælles fodslaw og  
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”sjælen”, når det starter i skolen, 
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TRINITY KAN DET HELE
BUSINESS CLASS
•  Professionelle mødedesignere hjælper med  

at opnå mødeformål
•  Beliggenhed – unikke rammer  

– spændende mødelokaler
•  Udsøgt gastronomi – Nøglehulsmærket
•  Spændende pausemuligheder  
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•  Central og smuk beliggenhed ned  
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- 400 gratis p-pladser

CELEBRATIONS
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•  Flotte lokaler med udsigt og  

personligt præg
•  Imponerende menuer og vine  

– efter ønske
•  Unikt og sublimt værtsskab  

– før – under – efter

EVENTS
•  Bridgewalking – egne guider
•  Åbent Hus – se – hør – smag
•  Overdådig Brunch med bobler
•  Temaaftener: Fisk- og skaldyrsaften  

– vildtaften – Beaujolais Nouveau  
– Winemakers Dinner

•  Jul – Nytår
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ODENSEVEJ 92 · 5260 ODENSE S

Inspirerende mødessted i Skovkanten
Tæt på byen og alligevel lige ved skoven. Rummelige lokaler med massser af lys. Lækker mad af friske råvar gtige er.
Fleksible muligheder for at skabe den mødepakke, der matcher den eenkelte virksomhed eller gruppe...
- Noget af det, der gør Skovkanten til et inspirerende mødested er, at vi ligger unikt. Vi er tæt på b e ve s v
Det kan man nyde ude på vores store terrasse og ved at bruge hele området her til events, op ver eller un er i der,
hvor der er brug for en pause. Der er samtidig meget glas i vores lokaaler, så du får en m se y k n g s
fortæller restauratør Jeanette Kyhn, der driver stedet sammen med sinn mand Jørn.

Skræddersyet fleksibilitet
Jeanette Kyhn oplever, at mange erhvervskunder har brug for at tilpassse ar
firmafesten eller receptionen til særlige ønsker. Det kan de hos Skovkaan
hvor der er fuld fleksibilitet:
- Vi er for eksempel gode til de mindre møder og arrangementer,
fordi vi er fleksible og ikke så firkantede, når det gælder rum, mad
og afviklingen generelt. Vi skræddersyer det, så det passer til kunden.
- I vores mødepakker er der selvfølgelig frisk vand hele dagen, frugt
og en god frokost. Det kan være en tapas til de lidt mindre møder
eller en buffet til de lidt større møder med flere deltagere.
Og til eftermiddagskaffen er der hjemmebag, hvilket gæsterne
sætter meget pris på, siger Jeanette Kyhn.

Eftermiddag, aften og tre retter på menuen
- Vi har kunder, der holder eftermiddags- og aftensmøde i Skovkanten
Så kan de få serveret en 2-3 retters menu undervejs, mens mødet er
i gang. Eller vi kan servere det som en afslutning på mødet, og i begg
tilfælde serverer vi god vin til maden, fortæller Jeanette Kyhn, der kald
Skovkantens køkken for ”...moderne dansk med et twist og med muli
for inspiration fra kunderne”.

Tirsdag den 24. marts 2015 19Tema: Sundhed på jobbet

tekst: klaus knakkergaard

klkn@fynskemedier.dk

Trænger dine medarbejdere til 
et sundhedstjek? 

Så er der godt nyt. 
Sundhedsministerne Nick 

Hækkerup (S) har øremærket 
22 millioner kroner over de 
næste tre år til sundhedstjek på 
de danske arbejdspladser. 

Det er især mænd - ofte med 
korte uddannelser og lav ind-
komst - der har svært ved at 
trække i sportstøjet, få motio-
neret, kvitte smøgerne eller på 
anden måde få bugt med de 
usunde vaner.

Og det er derfor også dem, 
man gerne vil ramme, siger 
Nick Hækkerup i en pressemed-

Få del i ministerens sundheds-millioner
sundheds- 
minisTer  Nick 
Hækkerup giver 
22 millioner til 
sundhedstjek på 
arbejdspladser over 
de kommende tre år. 
Pengene skal bruges til 
at udligne levealderen 
hos danskerne

 ✪ Sundhedsminister Nick Hæk-
kerup har fundet 22 millioner, der 
skal være med til at gøre danske 
arbejdspladser sunde. Du kan få 
del i pengene.  Arkivfoto

delelse:
- Det er helt skævt, at der er 

så stor forskel på, hvor lang tid 
vi lever, og hvilke sygdomme vi 
rammes af. Det gør ondt i et so-
cialdemokratisk hjerte som mit, 
og derfor vil jeg også kæmpe for, 
at vi kommer den store ulighed 
i sundhed til livs. 

Sundhedstjekket skal gøre 
medarbejderne mere bevidste 
om deres helbred og motivere 
dem til at motionere mere og 
lægge de dårlige vaner på hyl-
den. 

- Når folk med en kort uddan-
nelse ofte er mere syge og lever 
kortere end dem, der har taget 
en lang uddannelse, hænger det 
blandt andet sammen med, at de 
ikke reagerer hurtigt nok på syg-
domssymptomer og søger læge, 
når helbredet driller. Jeg vil der-
for give nogle af de medarbejde-
re, som slider og slæber på vores 
arbejdspladser, et tilbud om, at 
de kan få lavet et sundhedstjek, 
der kan få dem til at gå til lægen, 
hvis der er alarmklokker, der rin-
ger, og måske også motivere dem 
til at leve lidt sundere, siger Nick 
Hækkerup.

Sådan gør du
De 22 millioner fordeles med  
fem millioner kroner i år og 
8,5 millioner kroner i 2016 og 

» Trænger dine medarbejdere til et sund-
hedstjek? så er der godt nyt. sundheds-

ministerne nick Hækkerup (s) har øremærket 
22 millioner kroner over de næste tre år til 
sundhedstjek på de danske arbejdspladser.  
 frA Artiklen

2017. 
Pengene bliver slået op som en 

pulje, og vil blive fordelt på bag-
grund af en ansøgningsrunde.

Det forventes, at puljen bliver  
slået op i begyndelsen af april 
2015. Hold øje med www.sum.
dk/puljer. 

Fakta

 ➜ De 22 millioner fordeles 
med  fem millioner kroner i 
år og 8,5 millioner kroner i 
2016 og 2017. 

 ➜ Pengene bliver slået op 
som en pulje, og vil blive for-
delt på baggrund af en an-
søgningsrunde.

 ➜ Det forventes, at puljen 
bliver  slået op i begyndelsen 
af april 2015. Hold øje med 
www.sum.dk/puljer. 
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DAGSKURSUS
·  Formiddagskaffe med rundstykker
·  Isvand og frisk frugt
·  Frokostbuffet
·  Eftermiddagskaffe med kage
·  Lokaler med AV-udstyr

Pr. person . . . . . .395,-

KURSUSDØGN
·  Formiddagskaffe med rundstykker
·  Isvand og frisk frugt
·  Frokostbuffet
·  Eftermiddagskaffe med kage
·  2-retters menu/buffet
·  Overnatning i enkeltværelse
·  Morgenbord
·  Lokaler med AV-udstyr

Pr. person . . .1.095,-

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

PROFESSIONELLE kurser 
I PROFESSIONELLE RAMMER
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Ring for Danmarks skarpeste pris

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/S

KONTAKT OS FOR ET TILBUD MED 
DEN RIGTIGE PRIS - FØRSTE GANG!

Print fra hvor som helst, når som helst ...
Mobile Printing giver større fleksibilitet og produk-

tivitet og mere tid til dine kerneaktiviteter. Det 
er ideelt for kontoransatte og medarbejdere 
med stor rejseaktivitet, som regelmæssigt 
arbejder ude eller arbejder hjemmefra på 

deltid.

Developer tilbyder en bred vifte af mobil-printfunktioner. 
Du vil få større kapacitet til at være innovativ, finde nye  
arbejdsmetoder og hurtigere udnytte nye mulighed-
er. Smartphones, tablets eller enhver mobilenhed kan 
forbindes til en netværksprinter, hvor som helst og når 
som helst.

Nyt LCD display  
som iPhone og iPad
• Perfekt print kvalitet
• 80-160 scan pr. minut
• Kopi, print og scan
• 25 farve og s/h pr. minut
• Print fra USB-nøgle
• 250 GB. Harddisk
•  2x500 papir kassetter +100 bypass

Tilbehør:
•   Kasette bank 2x500 ark el. 1x2.500 ark
•  Intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  Scan software til OCR, Word, Excel
• Fax

Develop +258

DEVELOP 
+258 

6 ÅRS NYGARANTI

  PRØV 
OS!


