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FJERNVARMEN
ER PÅ VEJ

Tilmeld dig her og NU
•  Ingen dyre servicebesøg 

eller regninger.
• Betaling  kr. 0,- her og nu.
•  Spar på din varmeregning 

fra første dag.
Læs mere på  
middelfartfjernvarme.dk

Tilmeld dig NU
Komplet løsning.

Betaling kr. O,-
her og nu!

Kontakt Kristina Egelund · Tlf.: 31798100
Email: kristinaegelund@gmail.com

Facebookside: @madgorglad

MAD GØR GLAD tilbereder kreativ 
mad af høj gastronomisk kvalitet, 

lavet fra bunden af så mange danske 
og lokale råvarer som muligt.

MAD GØR GLAD er et selvstændigt catering 
koncept med velsmagende mad i fokus.

MAD GØR GLAD 
tilbyder catering til 

enhver lejlighed, store 
som små selskaber.

MAD GØR GLAD
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Overvejer du  
at skifte bank?
Kontakt Dennis for en snak om dit liv, 
din økonomi og dine fremtidsplaner  
– helt uforpligtende. 

Ring allerede i dag på 63 10 15 41.

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

SVERIGESVEJ 15, 5700 SVENDBORG TLF. 65914884.   WWW.HVGAS.DK

 ALLE FAGGRUPPER
UNDER ÉT TAG
Med Håndværkergården som  
samarbejdspartner sparer vi 
dig eller din virksomhed for at 
koordinerer mange forskellige 
håndværkere.

Vi har fem afdelinger med 
speciale i
• Tømrer
• Maler
• VVS/blikkenslager
• El
• Anlægsgartner

som tager hånd om hele projek ter 
og sikrer, at opgaverne kom mer 
i de rette fagmænds hænder fra 
starten, og du sparer tid.

Din lokale Farve- & Gardinbutik
Klosterplads 4 - 5700 Svendborg 

Tlf.: 6221 3131 - 6221 5069
info@coloramasvendborg.dk 

- facebook.com/coloramasvendborg

ThomasHenning

Vi går op i detaljerne

GARDINBUSSEN
Inspiration og rådgivning, hjemme hos dig
Vores erfarne gardinmontør klarer alle løsninger 
indenfor gardiner, solafskærmning, markiser og 
screens. Til private og erhverv.

Book et 
besøg, det er 
gratis og ufor-

pligtende.

Skal vi klare din rengøring
Omhyggelig og effektiv

rengøring

Læs mere på Flenco.dk

Tlf. 65 91 67 27
MØLLERGADE 22A, 5700 SVENDBORG

Husk fradragfor rengøringi hjemmet

- det handler om tillid
Flenco er et familiedrevet fi rma siden 1997

Tilbydes af modne og stabile damer med mange års erfaring
Altid den samme person hver gang
Vi hjælper gerne med at afdække behovet for rengøringen og kommer gerne   

    med et uforpligtende tilbud herefter.
Før vi starter, besøger vi dig.

Svendborg-forfatter 
aktuel med roman 
om Vejstrup Pigehjem
Pigen fra Vejstruplund skildrer en historie 
om en ung og oprørsk kvinde fra Nyhavns 
prostitutionsmiljø, som bliver sendt på 
opdragelsesanstalt på Vejstrup Pigehjem 
i 1930'erne.

Emil Bang Hansen
embha@jfmedier.dk

Morten Møller udkommer med bogen, "Pigen fra Vejstruplund" den 10. 
februar 2022. Foto: Rico Feldfoss

med Danmarks Forsorgsmu-
seum og fortæller historien
om en ung kvindes ophold
på Vejstrup Pigehjem i
1930'erne.

I bogen blander Morten
Møller fiktion med historiske
kilder. Han inddrager straffe-
protokoller og journalsager
fra Vejstrup Pigehjems arkiv.
Det er en fortælling om, hvor-
dan en tvangsanbringelse
kan påvirke resten af et men-
neskes tilværelse.

Pigehjemmet fungerede
som opdragelsesanstalt for
unge kvinder fra 1908 og

prostitutionsmiljø på opdra-
gelsesanstalt på Sydfyn?

Det forsøger Morten Møl-
ler at finde svare på, når han
den 10. februar er aktuel med
den dokumentariske roman,
Pigen fra Vejstruplund. Bo-
gen udgives i samarbejde

frem til 1961.
- De unge kvinder blev an-

bragt på grund af en "særlig
vanskelig karakter", som man
dengang beskrev det, fortæl-
ler Morten Møller i en presse-
meddelelse fra Danmark
Forsorgsmuseum.

- Pigerne kom især fra kri-
minalitet eller prostitution,
og myndighederne var stærkt
bekymrede for, at de i frihed
ville sætte børn i verden og
sprede kønssygdomme til an-
dre dele af befolkningen, for-
tæller Morten Møller.

Morten Møller bor selv i

SVENDBORG: Hvad sker der, når
man sender en ung og op-
rørsk kvinde fra Nyhavns

Svendborg og underviser i hi-
storie og samfundsfag på Ou-
re Kostgymnasium. Han har
tidligere udgivet en række

faglitterære og biografiske
værker med fokus på mel-
lemkrigstidens, besættelsens
og den kolde krigs historie.

En del af Jysk Fynske MedierTlf. 65 45 53 70  - Mail: erhverv@jfmedier.dk - www.erhvervplus.dk
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Mangler du en hurtig grafiker?
Jeg løser alle former for grafiske opgaver  
– lige fra logoer, visitkort, hjemmesider og 
design af brochurer. Giv et kald på tlf. 22629064 
eller tag et kig på www.v16.dk
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”Fjernvarme med det hele for 0,- 
kr.” Sådan lyder et tilbud Mid-
delfart Fjernvarme har givet til 
tusindvis af husstande i forsøget 
på at få flere med i det grønne 
selskab. Normalt koster en fjern-
varmetilslutning alt inklusiv 
ca. kr. 70.000, men ved at til-
slutte sig fjernvarmeselskabets 
abonnementsordning slipper 
kunden for at skulle lægge hele 
betalingen på en gang, men kan 
afdrage over varmeregningen i 
20 år.

- Økonomien i fjernvarmen 
er god, og vi vil gerne gøre det 
nemt for nye forbrugere at sige 
ja tak. Derfor har vi udarbejdet 
abonnementsmodellen, fortæl-
ler direktør i Middelfart Fjern-
varme, Jesper Skov.

Når forbrugeren har underskre-
vet abonnements-aftalen, har 
Middelfart Fjernvarme ansva-
ret for alt efterfølgende arbejde 
såsom demontage af gasfyret, 
tilslutning til fjernvarmen, 
montering af et moderne fjern-
varmeanlæg og den løbende 
vedligeholdelse.

- Tilbuddet er givet som en brik 
i en større plan, hvor vi lokalt i 
de kommende år skal omstille 
6000 olie- og gasfyr. Og natur-
ligvis som et led i regeringens 
plan om udfasningen af alle olie- 
og gasfyr, som et vigtigt led i den 
grønne omstilling, siger Jesper 
Skov.
Middelfart Fjernvarme ligger 
i den billigste femtedel blandt 
varmeværkerne i Danmark. 

Borgerne i Middelfart og om-
egn kan altså se frem til en god 
stabil varmeøkonomi, der kan 
konkurrere med både gasfyr og 
varmepumper. 

- Selvom det er en god plan, vi 
har lanceret, så er vi godt klar 
over, at vi med tiden kan komme 
til at stå overfor store udfordrin-
ger. Dels vil der på anlægssiden 
være rift om de eksterne partne-
re, vi skal samarbejde med, dels 
ved vi ikke, hvor 
store prisstignin-
ger, vi vil opleve 
på materialesiden.  
Men det er pro-
blemstillinger, vi 
må løse hen ad ve-
jen, fastslår Jesper 
Skov. 

Fjernvarme på abonnement
Middelfart Fjernvarme skal i de kommende år omstille 6000 gas- og 
oliefyr– attraktiv abonnementsordning har givet flere husstande 
mulighed for tilslutning.

Skærgårdsvej 2 · 5500 Middelfart · Telefon: 64 41 03 42
post@middelfartfjernvarme.dk · www.middelfartfjernvarme.dk

Står man og skal bruge en bu-
ket, dekoration eller lignende, 
så kan man roligt henvende sig i 
Blomsterværkstedet, der har er-
faring og ekspertise i at levere til 
enhver anledning.

For otte år siden blev Blomster-
værkstedet stiftet, og det er kun 
gået godt siden da.

Blomsterdekoratør Stine Faur-
holt, der kom med i firmaet for 
fire år siden, driver i dag butik-
ken sammen med blomsterbin-
der Ane Bech, der fra starten af 
året kom med som kompagnon. 
En god faglig kombination til at 
drive firma og den velassortere-
de butik, som de også har.

– Vi gør meget ud af den person-

lige betjening og tager os godt af 
vores kunder, siger Stine Faur-
holt. Vores kreative evner har 
ingen grænser, og vi giver gerne 
inspiration til, hvad der skal la-
ves. Så uanset om man ønsker 
en buket, der skal sendes ud, - el-
ler om man kommer ind fra ga-
den og skal have blomster med 
hjem – så forsøger vi at opfylde 
kundens ønsker.

Blomsterværkstedet leverer 
også til og servicerer firmaer 
samt flere hoteller i lokalområ-
det med buketter, dekorationer 
og beplantninger til enhver lej-
lighed. 

Dekorationer og buketter 
der skaber glæde
Blomsterværkstedet er kendt for den gode personlige betjening.

Algade 36 · 5500 Middelfart · Tlf.: 22 16 02 01
blomstervaerkstedet5500@gmail.com · Følg os facebook og instagram 

Butikkens åbningstider er: 
Tirsdag – fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 9-13
Søndag og mandag er lukket

Blomsterværkstedet Bech & Faurholt
4    ERHVERV FYN · NR. 4 2022
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Ceetec A/S · Lollandsvej 14 · DK-5500 Middelfart
Tlf.: 6442 1473 · info@ceetec.dk
Læs mere på ceetec.dk eller følg os på LinkedIn og Facebook

Seneste udvikling er en tilpas-
ning af de populære ovntør-
ringssystemer til træ, så de nu 
passer til målene i en 40-fods 
container. For nylig har Ceetec 
solgt et ovnsystem til en kunde 
i New Zealand, og det nye kon-
cept har været afgørende for val-
get af en Ceetec-løsning.

Ovnene fra Ceetec, som trans-
porteres som færdige moduler, 
er blevet trimmet i både højde 
og bredde, og kan nu stables to 
og to. Kunderne sparer fragtom-
kostninger og for den New Zea-
landske kunde betyder det, at 
han selv kan tilslutte ovnsyste-
met til den eksisterende Ceetec 
malemaskine, som kunden køb-
te for år tilbage. 

Ceetec er en familiejet virksom-
hed, hvor maskiner til metal- og 
træindustrien bliver udviklet 
helt fra bunden. Så alle pro-
cesser fra udvikling og tegning 
over svejsning, CNC-fræsning og 
drejning foregår på fabrikkerne i 
Middelfart og Nørre Aaby, inden 

de færdige maskiner til slut pro-
grammeres og testes og kan sen-
des ud i verden. Og netop det, at 
alle dele er produceret af Ceetec 
selv, er en stor del af virksomhe-
dens DNA.

Ambitiøse mål
-Vi kan levere lige nøjagtig den 
løsning, som vores kunder ef-
terspørger, hver gang. Vi er ikke 
afhængige af andres tid og fær-
digheder, og vi er sikre på, at alt 
vi sender ud af huset, lever op 
til vores høje kvalitetskrav siger 
Jesper Frandsen, der er medejer 
af Ceetec, som han driver og ejer 
sammen med sin kone Janni 
Frandsen. 
Den familieejede virksomhed 
bygger ovne og malemaskiner 
til træindustrien og profilvalse-
linjer til metalindustrien og 
har produceret maskinløsnin-
ger siden 1970. Janni og Jesper 
Frandsen har et ambitiøst mål 
om at udfordre en række store 
producenter på det europæiske 
marked, samtidig med at deres 
fragtvenlige design tilpasset 

40-fodscontainere, kan give 
dem en fordel på verdensplan.

- Kunden skal stort set bare sætte 
strøm til vores anlæg, når de er 
pakket ud af containeren. Det 
sparer os for en masse tid til at 
rejse ud og installere, og vores 
kunder kan gå i gang med opti-
mere deres forretning, få dage ef-
ter at containeren er leveret. Når 
vi kan levere med succes til New 
Zealand, så er der næsten ikke 
nogen geografiske begrænsnin-
ger. Det skal vi forsøge at udnyt-
te, konstaterer Jesper Frandsen.

Væksten må ikke gå ud over 
arbejdsmiljøet 
Ceetec har i dag knap 40 ansatte, 
men lige nu søger de en række 
medarbejdere, lige fra klejns-

med, elektriker og maskinbygger 
til programmør og rejsemontø-
rer. Og for Janni Frandsen er det 
vigtigt, at de nye medarbejdere 
vil bidrage til sammenholdet og 
det gode arbejdsmiljø på Ceetec. 
Så hellere gå på kompromis med 
om de rette uddannelseskrav er 
på plads fra begyndelsen af.

- Vi er stadig en mindre virksom-
hed, hvor alle kender alle, og det 
er vigtigt for mig, at vores succes 
ikke går ud over det arbejdsmil-
jø, som vi gør meget for at pleje. 
Så mangler en nyansat nogle en-
kelte færdigheder, vil jeg hellere 
ofre den rette efteruddannelse 
på vedkommende, end jeg vil 
ofre den gode stemning, jeg sy-
nes vi har hos Ceetec, slutter Jan-
ni Frandsen. 

Ceetec vil erobre verden med egen-
udviklede maskiner til træ- og 
metalindustrien
Med et slankt fragtvenligt design og plug and play 
koncept rammer Ceetec kunder over hele verden. 
Succesen giver nu vokseværk og kræver en del 
flere medarbejdere hos den vestfynske maskin-
producent i Middelfart.



Som så mange andre fynske 
VVS-firmaer oplever de ansat-
te i Asperup-virksomheden, 
VVS-Tek ApS i øjeblikket stor 
travlhed. Danskernes fokus på 
energioptimering har også sat 
sit præg her.

– Ja, det er korrekt. Vi har en del 
opgaver i øjeblikket vedrørende 
installering af luft til vand var-
mepumper. Som uddannede 
energivejledere har vi kompe-
tencerne og ekspertisen til at 
vejlede vores kunder i energi-
optimering af deres boliger, 
fortæller Patrick Nielsen, der for 
nylig er blevet medejer i VVS-
Tek ApS. Indtil da var firmaet 
kun ejet af hans far, Flemming 
Nielsen.

– Det er stadig Flemming der er 
den aktive leder i virksomhe-
den. Men med min indtrædelse 
i ledelsen er vi nu klar til et frem-
tidigt generationsskifte, forkla-
rer Patrick Nielsen.

VVS-Tek ApS blev stiftet i 2006 
af Flemming Nielsen og har i dag 
i alt otte ansatte. Virksomheden 
udfører opgaver for såvel private 
som virksomheder, og har sine 
primære arbejdsområder på Fyn 
og i Jylland. VVS-Tek ApS tilby-
der en bred vifte af ydelser som 
eksempelvis:

Installation og renovering af 
varmeanlæg, køkkener og bade-
værelser, naturgasinstallationer 
samt oliefyrsservice.

– Og så skal det også nævnes, at 
vi har B-Certifikat til større gas-
anlæg, hvilket betyder, at vi også 
bliver hyret ind af andre VVS-fir-
maer, siger Patrick Nielsen.

Vælger man at bruge VVS-Tek 
ApS får man en samarbejdspart-
ner, der er kendt for sin kvali-

tetsbevidsthed, høje serviceni-
veau og fornuftige prissætning.

– Vores mål er altid at levere et 
professionelt stykke arbejde, 
der indfrier kundens forvent-
ninger i henhold til den indgå-
ede aftale, understreger Patrick 
Nielsen. 

Gang i hjulene hos VVS-TEK ApS
Mens den velrenommerede Asperup-virksomhed 
glæder sig over en fyldt ordrebog, lægges der 
samtidig op til et kommende generationsskifte.

VVS-Tek ApS · Sildegravsbanken 9 · 5466 Asperup
Telefon: 26201264 · patrick@vvs-tek.dk · www.vvs-tek.dk

Søger man som erhvervsdri-
vende efter en virksomhed, der 
med stor professionalisme og 
erfaring kan forbedre ens ar-
bejdsmiljø betragteligt, så kan 
det så absolut anbefales at tage 
kontakt til virksomheden, MKJ 
Ventilation med hovedsæde i 
Gelsted. 

Firmaet, der løser små og store 
opgaver for alle typer erhvervs-
virksomheder og som oplever 
stor travlhed i øjeblikket, har i 
dag tilknyttet seks montører, der 
kører i hele landet. 

Typiske opgaver er blandt an-
det ventilation og udsugning 
til sandblæsningsanlæg, leve-
ring og opførsel af malekabiner, 
svejseanlæg og autoværksteder. 
Firmaet har desuden eget sme-
deværksted, hvor alt indenfor 
jernkonstruktioner produceres.

– Ved større opgaver tilknytter vi 
forskellige montagefirmaer, for-
tæller indehaver Michael Beyer, 
der har mere end 37 års erfaring 
inden for ventilationsbranchen.

– Det er vigtigt at nævne, at in-
gen opgaver er for store eller for 
små hos os. Alle kan henvende 
sig. Vi laver også totalløsninger, 
hvor vi står for det hele – både 
med bygning og det udstyr, hvor 
der kræves ventilation eller ud-
sugning. Og så klarer vi natur-
ligvis også al service og vedlige-
holdelse af alle de anlæg, vi har 
leveret gennem årene, under-
streger Michael Beyer.

Vælger man at bruge MKJ Venti-
lation, får man en virksomhed, 

der altid bruger lokale forhand-
lere og underleverandører.

– Ja, det er hvad vores kunder 
foretrækker og det er det, vi 
har de bedste erfaringer med.  
Resten af vores anlæg får vi fra 
Italien, oplyser Michael Beyer. 

Eksperter i ventilation
Erfaring, professionalisme og kundeservice er kodeordene i virksomheden, 
MKJ Ventilation, der løser opgaver for virksomheder i hele landet.

MKJ Ventilation · Toftevangen 31 · 5591 Gelsted
Telefon: 40152604 · beyer@live.dk · www.mkj-vent.dk
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Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart · Telefon: 41222393
middelfart@elcon.dk · www.elcon.dk

I erkendelse af energiprisernes 
himmelflugt og dermed øgede 
produktionsomkostninger, vi-
ser det sig nu, at flere og flere 
virksomheder viser interesse 
for elinstallatørvirksomheden, 
EL:CONs tilbud om virtuel ener-
gioptimnering. Et tilbud, der i 
al enkelthed går ud på, at virk-
somheder rent virtuelt kan få 
rådgivning om, hvordan der kan 
spares på energiforbruget ved at 
optimere de eksisterende tekni-
ske løsninger.

– Hele konceptet omkring vir-
tuel energirådgivning bygger 
på, at vi indledningsvis kan ud-
arbejde en rapport ved at tilgå 
historisk data på eksisterende 
måler-enheder. Første gennem-
gang og rådgivning, kan altså 
- hvis kunden ønsker- det være 
100% virtuel.

Når vi har identificeret mulige 
optimeringsmuligheder, eller 
fejl, vil næste skridt være at lave 
en dybere undersøgelse, som vil 
foregå ved punktmålinger på 
adresserne, forklarer EL:CONs 
chef i Middelfart, Rasmus Bodin 
Larsen og tilføjer:

– Vi ved, at der for mange virk-
somheder ligger et stort po-
tentiale for at spare på energi-
forbruget ved simpelthen at 
optimere de eksisterende tekni-
ske løsninger. Vores foreløbige 
målinger har vist at virksomhe-
derne i gennemsnit har sparet 
20 procent på EL:CONs virtuelle 
løsning.

EL:CON, der i afdelingen i Mid-
delfart beskæftiger 70 medar-
bejdere, ligger ikke kun forrest i 
miljøvognen, når snakken falder 
på energioptimering. Således 
har firmaet, der er kendt for en 
stærk grøn profil, en vognpark, 
der primært består af elbiler.

– Grøn omstilling er virkelig 
et område, hvor vores kunder 
mærker fordelen ved en leve-
randør, der har så mange spe-
cialkompetencer, som vi har.  Vi 

rådgiver hver dag kunder inden 
for erhverv, industri og det of-
fentlige om grøn omstilling og 
energireducerende løsninger, 
og vi sætter alle vores eltekniske 
og specialiserede kompetencer i 

spil for at sammensætte den ab-
solut bedste løsning ved hjælp 
af teknologi og digitale services, 
understreger Rasmus Bodin Lar-
sen. 

Stærkt våben i kampen 
mod stigende energipriser
Foreløbige målinger har vist, at virksomheder gennemsnitligt sparer 20 
procent på elforbruget ved at bruge EL:CONs virtuelle energioptimering.
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Kolster A/S · Korsholm Allé 10 · 5500 Middelfart
Telefon: 64 41 38 56 · info@kolster.dk · www.kolster.dk

Hos Tømrer- og Snedkerfirma 
Kolster A/S i Middelfart er der fo-
kus på at levere godt håndværk 
til de mange kunder. Det kræ-
ver dygtige medarbejdere, både 
nu og i fremtiden – og dem er 
der akut mangel på i branchen. 
En mangel, som Kolster A/S el-
lers i årenes løb har gjort deres 
for at undgå: Siden firmaet blev 
grundlagt tilbage i 1988, har de 
uddannet tæt på 50 nye tømrere 
og snedkere, og firmaet har de 
seneste år fast haft mellem 5 og 
10 lærlinge, som er på forskellige 
stadier af deres uddannelse.

”Vi mener, at det er vores ansvar 
og pligt at sørge for, at der bliver 
uddannet nye tømrere og sned-
kere,” siger Tue Christiansen, 
som er tømrermester og medin-
dehaver af Tømrer- og Snedker-
firma Kolster A/S.

Populær læreplads
Hos kunderne er Kolster A/S 
kendt for god service og høj kva-
litet, og det samme gælder for 
omdømmet som læreplads: Der 
er styr på tingene, og der bliver 
taget godt hånd om lærlingene, 
både fagligt og socialt. Mikkel 
Barslund, som er EUX-lærling og 

i gang med 3. hovedforløb, har 
været hos Kolster A/S siden de-
cember 2019. Han fortæller: ”Jeg 
er glad for at være her, for jeg får 
lov til at prøve rigtigt mange for-
skellige arbejdsopgaver og også 
at arbejde sammen med forskel-
lige svende. Og så har vi fleksible 
arbejdstider – i øjeblikket går jeg 
med en svend, som har valgt at 
starte klokken 6, og det passer 
mig fint, for så får jeg en god, 
lang eftermiddag.”

I dagligdagen er det svendene, 
som har ansvaret for lærlingene. 
Den enkelte lærling går typisk 
med den samme svend imellem 
to skoleperioder, men skifter 
derefter, både for at lære, at der 
er forskellige måder at arbejde 
på og for at lære at samarbejde 
med forskellige typer menne-
sker. 

Det er til gengæld kontorets op-
gave at sørge for, at lærlingene 
kommer ud til så mange forskel-
lige opgaver som muligt i løbet 
af læretiden. ”Vi har opgaver for 
både små og store erhvervskun-
der og privatkunder”, fortæller 
Tue Christiansen. ”Og vi mener, 
at det er vigtigt for lærlingene at 
prøve at arbejde med så meget 
forskelligt som muligt; vinduer, 
døre, tage, køkkener og alt det 
andet, man arbejder med som 
tømrer.”

Fra lærling til byggeleder  
og skuemester
Christian B. Stautz er en af de 
mange lærlinge, der i årenes løb 
er blevet udlært hos Kolster A/S. 
Efter endt læretid blev han fast-

ansat og videreuddannede sig 
senere som bygningskonstruk-
tør. I dag er han leder for nogle af 
de svende, som var med til at ud-
lære ham – og nu er det ham, der 
er uddannelses-ansvarlig for alle 
nye lærlinge i firmaet. Det bety-
der, at han har en tæt dialog med 
erhvervsskolerne og med de for-
skellige lærlinge for at evaluere 
uddannelsesforløbet og sikre, 
at læringsmålene bliver opfyldt. 
Og lige så vigtigt; at lærlingene 
trives hos Kolster A/S.
For tre år siden blev han også 
skuemester og er dermed en af 
dem, som gennemser og vurde-
rer svendeprøverne.

Godt håndværk og trivsel
Når man går de to indehavere 
Tue Christiansen og Carsten 
Thorsager på klingen, har de 
svært ved at sætte ord på, hvad 
det er, der gør Kolster A/S til 
noget specielt. Men de er enige 
om, at der er en helt særlig Kol-
ster-ånd, som man hurtigt får 
ind under huden. ”Det handler 
selvfølgelig om godt håndværk, 
men også om sammenhold og 
ordentlighed; om at en aftale 
er en aftale, og et ord er et ord,” 
forklarer Tue Christiansen og 
tilføjer: ”Og så forsøger vi at en-
gagere os i medarbejderne. Vi 
snakker med dem om både fag-
lige og private ting, og vi har so-
ciale arrangementer, hvor fami-
lierne også er med; grillaftener, 
julefrokost og firmaudflugter.”
 
Christian B. Stautz indskyder, 
at Kolster A/S også har en årlig 
lærlingedag, hvor lærlingene la-
ver noget socialt sammen: ”Sidst 

havde vi dem for eksempel med 
på en mini-racerbane, hvor vi 
havde en sjov dag, og vi tog dem 
også med ud at spise,” fortæller 
han.

Klar til et nyt hold lærlinge
Tømrer- og Snedkerfirma Kol-
ster A/S er i øjeblikket i fuld 
gang med at udvælge årets nye 
lærlinge, og der er åbent for alle, 
der virkelig vil faget, uanset køn, 
alder og anden baggrund. 

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster tager ansvar: 

Minimum to nye lærlinge om året
Tømrer- og Snedkerfirma Kolster gør deres for at sørge for, at vi stadig har dygtige tømrere og 
snedkere i mange år fremover: Hvert år tager de mindst to nye lærlinge ind. I årenes løb er det 
blevet til i alt 45-50 nye svende, hvoraf en stor del er blevet fastansat som færdigudlærte.

TØMRER- OG SNEDKERFIRMA

KOLSTER A/S

Uddannelsen som tømrer 
tager i alt 3 år og 5-10 
måneder, afhængigt af 
lærlingens baggrund og 
indgangsvinklen. Heraf 
foregår ca. 45 uger på 
skolen.

Der er tre indgangsvinkler:
·  EUX, som er en gymnasial 
uddannelse, og hvor 
skoleperioderne er længere

·  Den almindelige 
tømreruddannelse

·  Voksenlære
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XL-BYG Brejnholt Lillebælt · Fynsvej 66 · 5500 Middelfart
Telefon: 63407700 · lillebaelt@brejnholt.dk · www.brejnholt.dk

Som så mange andre trælast-
handler og byggecentre har 
XL-BYG Brejnholt Lillebælt i 
Middelfart i de senere år oplevet 
øget travlhed primært grundet 
stor aktivitet i byggeriet. Og nu 
kan tømrerhandlen så forvente 
yderligere travlhed i forbindelse 
med en snarlig udvidelse.

– Ja, vi er i gang med opførslen 
af et nyt BULK-lager på 1996m2. 
Der er tale om en fremtidssik-
ring med fokus på altid at have 
de ønskede varer på lager og 
dermed give god kundeservice. 
Udvidelsen og nybygning af hal 
sker, fordi vi vækster. Samtidig 
handler det om forbedrede pak-
kemuligheder, fortæller Carsten 
Hansen, der har været direktør 
og medejer i XL-BYG Brejnholt 
Lillebælt i syv år.  

Brejnholt er medlem af indkøbs- 
og markedsføringsføringskæ-
den XL-BYG.

Brejnholtgruppen er en fami-
lie- og medarbejderejet trælast-
koncern med over 2,0 mia. kr. i 
årlig omsætning og 400 medar-
bejdere fordelt på 12 afdelinger 
i vækstbyer i Jylland og på Fyn 
samt én på Sjælland.

Udover travle håndværkere og 
et byggeri, der bugnede, hand-
ler XL-BYG Brejnholt Lillebælts 
succes i Middelfart også om en 
udpræget kundeservice.

– Vi er der altid for kunderne – 
uanset om det er professionelle 
håndværkere eller private. Vi 
gør alt for at være bedst på byg-
geprojekter ved at koordinere 
rådgivning, faglighed, alternati-
ve materialevalg samt attraktive 
priser. Kunden skal altid have en 
god oplevelse hos os, understre-
ger Carsten Hansen og tilføjer 
afslutningsvis:

– Vi lægger stor vægt på den 

lokale forankring og så et nær-
hedsprincip, der handler om, at 
vi lægger så mange beslutninger 
som muligt ud til den enkelte 
medarbejder, så kunderne ople-

ver, at den medarbejder de taler 
med, selv kan træffe de beslut-
ninger, der får byggeprojektet til 
at lykkes. 

XL-BYG Brejnholt Lillebælt
udvider i Middelfart
Nyt BULK-lager på 1996m2 er en 
fremtidssikring med fokus på lagerkapacitet 
og bedre pakkemuligheder.
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Står man på Fyn som virksom-
hed eller privat og har brug for 
en anlægsgartner med en mar-
kant grøn profil, så kan det så 
absolut anbefales at tage kon-
takt til Middelfart-virksomhe-
den, Have og Skov A/S. Firmaet, 
der tilbyder en bred vifte af an-
lægsgartneropgaver, har et stort 
fokus på miljøet, hvilket betyder, 
at der gøres alt for at mindske 
udledningen af CO2.

- Vi udskifter løbende vores 
maskinpark indkøber altid det 
materiel, der er mest skånsomt 
for miljøet. Vi har valgt at skifte 
til GTL-fuel på alle vores diesel-
drevne maskiner og biler, da 
dette giver en renere forbræn-
ding og er med til at reducere 
partikeludledningen i nærmil-
jøet. Det skal også nævnes, at vi 
har investeret i en ukrudtsdam-

per, der udelukkende drives af 
ren el, fortæller indehaver Uffe 
Klinkby. 

Han oplyser endvidere, at hvor 
det kan lade sig gøre, bruger 
Have og Skov A/S’s ansatte altid 
elektriske maskiner.

- Vi kører eksempelvis med elek-
triske hækklippere, skærema-
skiner til fliser, løvblæsere og 
græstrimmere. Maskinerne er 
væsentlig dyrere i indkøb i for-
hold til de benzindrevne, men 
de elektriske maskiner sikrer 
en bedre ergonomi for vores 
ansatte og samtidig reduceres 
støjgenerne markant. Hvilket 
naturligvis forbedrer arbejdsvil-

kårene for vores teams. Et lavere 
støjniveau glæder naturligvis 
også vores kunders naboer, un-
derstreger Uffe Klinkby.

Et af de områder, hvor Have og 
Skov A/S har udviklet stor eks-
pertise, er biodiversitet.

- Ja, vi kan se, at flere og flere 
virksomheder, boligforeninger 
og private går væk fra nyslåe-
de græsplæner og efterspørger 
vilde arealer. Her hjælper vi 
kunderne med at finde den rig-
tige løsning mellem det vilde og 
det plejede. Når grønne arealer 
får lov til at vokse vildt, giver vi 
plads til naturen og der skabes 
levesteder for nye plante- og dy-
rearter. Vi har erfaring med at 
lave plejeplaner for både store og 
små områder, når der eksempel-
vis sættes fokus på biodiversitet, 
og hertil har vi hentet specielle 

maskiner hjem fra Østrig, siger 
Uffe Klinkby og tilføjer:
- I den forbindelse skal det næv-
nes at vi har købet en 4000 kva-
dratmeter stor grund på Fynsvej 
her i Middelfart. Den vil indled-
ningsvis fungere som en inspi-
rationsgrund for biodiversitet, 
ligesom man vil kunne se Have 
og Skov A/S’s egen frøblanding 
samt forskellige frøblandinger 
fra vores leverandør. 

Blik for en 
renere fremtid
Anlægsgartnervirksomheden Have og Skov A/S 
fra Middelfart har stort fokus på et miljø med 
mindre CO2-udledning og har samtidig stor 
ekspertise inden for biodiversitet. 

Have og Skov A/S · Vejlbyvej 2D · 5500 Middelfart
Kontaktperson: Indehaver Uffe Klinkby · Tlf.: 29676466
uffe@haveogskov.dk · www.haveogskov.dk

Har man som privat eller virk-
somhed et ønske om at komme 
med på den grønne bølge og få 
installeret en varmepumpe, så 
kan det så absolut anbefales at 
tage kontakt til Middelfart-virk-
somheden, Niels E. Jensen ApS.
Således har firmaet opsat hund-
redvis af varmepumper siden 
1983, ligesom de ansatte var 
nogle af de første, der i 2016 fik 
den såkaldte VE-godkendelse.

– En VE-godkendelse er en ord-
ning for installatør, som mon-
terer og installerer små vedva-
rende energianlæg, herunder 

varmepumper og solceller. Det 
er Energistyrelsen, som er an-
svarlig for ordningen. For at 
blive VE-godkendt er der nogle 
krav, virksomheden skal op-
fylde, fortæller indehaveren af 
Niels E. Jensen ApS, Jørgen Jen-
sen.

Han fortæller endvidere, at hans 
virksomhed fører en bred vifte 
af varmepumper, hvor alle er 
kendetegnet ved høj kvalitet.

– Og så skal det nævnes, at vi 
altid tilbyder en totalløsning. Vi 
hjælper kunden med at udvælge 

den rigtige pum-
pe, vi sørger i for 
bortskaffelsen af 
det gamle
anlæg og så sør-
ger vi naturligvis 
for selve monte-
ringen. Og skulle 
der være kunder, 
der er lidt usikre 
på selve ansøg-
ningen om økonomisk tilskud, 
ja så rådgiver vi også gerne på 
det område, lover Jørgen Jensen.

Kunne man tænke sig at se - og 
ikke mindst høre en varmepum-

pe -  inden man køber, så er der 
mulighed for se 6 forskellige 
varmepumper i aktion hos Niels 
E. Jensen ApS i lokalerne på 
Værkstedsvej 17 i Middelfart. 

Ekspert i  
varmepumper
Stor travlhed i firmaet Niels E. Jensen ApS, 
der har arbejdet med varmepumper siden 
1983 og var en af de første virksomheder, 
der blev VE-godkendt.

Niels E. Jensen ApS · Værkstedsvej 17 · 5500 Middelfart
Tlf.: 63415000 · jpj@niels-e.dk · www.niels-e.dk
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Sonnimax  demonterede forny-
lig dette slyngrenseanlæg (foto) 
hos eksisterende kunde, hvor 
det skulle fjernes med kort var-
sel og gøre plads til ny produkt-
linje. Sonnimax har serviceret 
og optimeret anlægget kontinu-
erligt gennem alle årene, så selv-
om det har tjent sin værnepligt, 
er anlægget stadig i god form. 
De monterer det netop nu hos 
en ny kunde, hvor det erstatter 
manuel proces og giver store 
fordele på deres efterfølgende 
overfladebehandling. Hvilket 
giver bedre overflader før og ef-
ter coating, samtidig med opti-
meret logistik og dermed bedre 
leveringstider.

Alt i alt et projekt der blev for-
met ved god dialog, hvor Son-
nimax know-how kombineret 
med kundens problemstilling 
resulterede i denne løsning, 
hvor et brugt slyngrenseanlæg 
bliver til ”ny” proces hos kunden 
som fremover bliver mere kon-
kurrencedygtig.

I forlængelse af montagen udfø-
res såkaldt igangsætning, her ju-
sterer og fintuner vi anlægget til 
den nye ejers produkter, ønsker 
og behov. Dvs. anlægget indstil-
les på alle parametre herunder 
strålebillede, så blæsemiddel 
rammer emner bedst muligt, 
blæsemiddelmængde optime-
ret til maximal belastning når 
slynghjul aktiveres. Regulering 
af udslyngningshastighed til-
passet emnegrupper. Valg af 
blæsemiddel shot/grit (rundt/
kantet) størrelse, hårdhed så 
emne-ruhed ikke bliver større 
end processen kræver, samtidig 
med tykkelse af coating kan sik-
res inden for tolerancen. Rense 
og procestid indstilles og juste-
res til de produktgrupper som 
kunden har behov for.

Alle parametre kan monitoreres 
således der kan laves ”reprodu-
cerbar” overflade. 

Sonnimax’s serviceteam udfører både service, 
reparationer og vedligeholdelsesopgaver. 
Skal der monteres nyt eller flyttes eksisterende 
anlæg klarer Sonnimax også det. 

Nyvang 3 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 40 11 22
www.sonnimax.com · Mail: ordre@sonnimax.comSONNIMAX

Vi søger en B2B-sælger (m/k)
Du er helt perfekt til stillingen hvis…
• Du er en erfaren B2B-sælger.
•  Du brænder for nye kunderelationer, er troværdig, 

selvkørende og en god menneskekender.
• Du er en dynamisk sælger med “ild i øjnene” og målbevidst.
• Du har kørekort B.

Vi tilbyder…
• Et spændende job med gode udviklingsmuligheder.
• Løn efter aftale samt attraktiv pensionsordning.
• En afvekslende hverdag.
• Du bliver en del af Sonnimax’ salgsteam og teknikere.
• Mobiltelefon samt firmabil.

Er du den rette kandidat? Kan du se dig selv i stillingen, 
om du er mand eller kvinde, så tøv ikke med at sende os 
din ansøgning på career@cooljobs.dk. Har du spørgsmål 
vedrørende stillingen, bedes du kontakte Line på tlf. 52 91 50 91

Flytning og 
montering af anlæg

Har man som privat eller virk-
somhed et ønske om at komme 
med på den grønne bølge og få 
installeret en varmepumpe, så 
kan det så absolut anbefales at 
tage kontakt til Middelfart-virk-
somheden, Niels E. Jensen ApS.
Således har firmaet opsat hund-
redvis af varmepumper siden 
1983, ligesom de ansatte var 
nogle af de første, der i 2016 fik 
den såkaldte VE-godkendelse.

– En VE-godkendelse er en ord-
ning for installatør, som mon-
terer og installerer små vedva-
rende energianlæg, herunder 

varmepumper og solceller. Det 
er Energistyrelsen, som er an-
svarlig for ordningen. For at 
blive VE-godkendt er der nogle 
krav, virksomheden skal op-
fylde, fortæller indehaveren af 
Niels E. Jensen ApS, Jørgen Jen-
sen.

Han fortæller endvidere, at hans 
virksomhed fører en bred vifte 
af varmepumper, hvor alle er 
kendetegnet ved høj kvalitet.

– Og så skal det nævnes, at vi 
altid tilbyder en totalløsning. Vi 
hjælper kunden med at udvælge 

den rigtige pum-
pe, vi sørger i for 
bortskaffelsen af 
det gamle
anlæg og så sør-
ger vi naturligvis 
for selve monte-
ringen. Og skulle 
der være kunder, 
der er lidt usikre 
på selve ansøg-
ningen om økonomisk tilskud, 
ja så rådgiver vi også gerne på 
det område, lover Jørgen Jensen.

Kunne man tænke sig at se - og 
ikke mindst høre en varmepum-

pe -  inden man køber, så er der 
mulighed for se 6 forskellige 
varmepumper i aktion hos Niels 
E. Jensen ApS i lokalerne på 
Værkstedsvej 17 i Middelfart. 

Ekspert i  
varmepumper
Stor travlhed i firmaet Niels E. Jensen ApS, 
der har arbejdet med varmepumper siden 
1983 og var en af de første virksomheder, 
der blev VE-godkendt.

Niels E. Jensen ApS · Værkstedsvej 17 · 5500 Middelfart
Tlf.: 63415000 · jpj@niels-e.dk · www.niels-e.dk
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Er man på kig efter en tømrer, 
der har erfaring med både store 
og små opgaver, og som samti-
dig kan klare inventaropgaver, 
så kan det så absolut anbefales 
at tage kontakt til virksomhe-
den, Tømrermester Anders Eg 
ApS.

Firmaet med adresse i Brende-
rup har eksisteret siden år 2000 
og blev stiftet af tømrermester 
Anders Eg, der også har en ud-

dannelse som bygningssnedker.

- Typen af opgaver, som vi klarer 
for vores kunder, er forskellige, 
og indbefatter bl.a. vindues-
montage, tilbygninger, taglej-
ligheder samt snedkerarbejde. 
Og så arbejder vi naturligvis for 
både private og virksomheder, 
Det skal dog tilføjes, at inventar-
delen i øjeblikket kun er en min-
dre niche grundet materiale-
mangel. Vores hovekompetence 

er så afgjort tage, døre og vindu-
er, fastslår Anders Eg, der har en 
del opgaver i sit nærområde.

- Og her samarbejder vi også 
med professionelle lokale hånd-
værkere fra området. Herunder 
murere, smede og elektrikere. 
Samtidig skal det nævnes, at vi 
arbejder tæt sammen Beck & 
Jørgensen, Outrup, XL-BYG og 
HTH-køkken og bad.

Vælger man at bruge virksom-
heden Tømrermester Anders Eg 
ApS, så får man som kunde hur-

tigt en fornemmelse af at kvali-
tetsarbejde er i højsædet.

- Hos os går håndværk og kva-
litet hånd i hånd, og vi gør altid 
tingene ordentligt første gang. 
Vi sætter en ære i at levere et flot 
stykke arbejde til vores kunder i 
en solid kvalitet. Derfor er vores 
kunder altid tilfredse. Gennem 
processen samarbejder vi løben-
de med vores kunder, for både at 
sikre det bedst mulige resultat 
og kundens tilfredshed, under-
streger Anders Eg. 

Tømrer med fokus 
på kvalitetsarbejde
Siden år 2000 har virksomheden Tømrermester 
Anders Eg ApS har succes med både store 
og små tømreropgaver for såvel private som 
virksomheder.

Åbakkevej 5 · 5464 Brenderup Fyn · Telefon: 23321444
snedker.jensen@mail.dk · www.anders-eg.dk

SMEDE OG MONTAGEFOLK SØGES!
Vi tilbyder dig

· Sundhedsforsikring
· Vaskeordning til arbejdstøj
· En god arbejdsplads og 
kollegaskab

Søg nu!

Vi du vide mere, så kontakt 
enten Kim eller Lasse på 
telefon 64 41 54 61 eller  
kim@pom.dk / lasse@pom.dk

Vi forventer at du

·  Har erfaring indenfor faget - gerne  
med produktion af bygningsstål

· Kan arbejde selvstændigt
· Er kvalitets og ansvarsbevidst

POM Industries A/S · Lollandsvej 11D · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 54 61 · www.pom.dk
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Mogens Rasmussen A/S · Industrivej 3B · 5500 Middelfart
Telefon: 64418033 · pgj@mras.dk · www.mras.dk

Erhvervsdrivende, der i deres 
projekter har haft brug for inve-
stering i akustiske lofter, facade-
beklædning, solafskærmning el-
ler markiser, er uden tvivl stødt 
på Middelfart-virksomheden, 
Mogens Rasmussen A/S.

Firmaet, der har eksisteret siden 
1996, har nemlig et af Europas 

største sortimenter, når det 
handler om ovennævnte pro-
dukter.

Produkter, der er kendetegnet 
ved høj teknisk kvalitet og mo-
derne design. 

- Produkterne som vi forhandler 
produceres overvejende i alumi-

nium og stål, men også materia-
ler som tekstil, træ, glas og metal 
indgår i produktsortimentet. Og 
så skal det nævnes, at polyester 
er et meget populært materiale 
for tiden. Vi har blandt andet 
stor efterspørgsel på vores poly-
esterlofte og akustikdæmpende 
polyesterplader, fortæller inde-
haveren af Mogens Rasmussen 
A/S, Peter Gjerløff.

Mogens Rasmussen A/S, der har 
syv fastansatte medarbejdere 
og et antal freelance-montører 
tilknyttet, kunne sidste år præ-
sentere det største overskud no-
gensinde. 

Blandt andet grundet stor travl-
hed i byggebranchen, hvortil 
Middelfart-firmaet har haft sto-
re salg af markiser, solafskærm-
ning og lofter. 

En anden grund til den øjeblik-
kelige succes for Mogens Ras-
mussen A/S er utvivlsomt fir-
maets fokus på kundeservicen.

- Ja, vi oplever at mange af vores 
tidligere kunder vender tilbage. 
Eller at vi får nye kunder, der har 
hørt om vores ry for at levere 

kvalitet og holde vores aftaler. 
Med til vores succeshistorie hø-
rer også, at alle vores systemer er 
lette at tilpasse til de individuel-
le ønsker og behov, der må være 
for æstetik, design og funktio-
nalitet i de forskellige projekter, 
understreger Peter Gjerløff. 

Eksperter i lofter 
 og solafskærmning
Siden 1996 har Mogens Rasmussen A/S leveret 
høj kvalitet og moderne design til det danske 
erhvervsliv – sidste år kunne virksomheden 
præsentere et rekordoverskud.
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Lindø’s auto og maskinservice · Industrivej 1 · 5580 Nørre Åby
Mail: al-auto@bmlakering.dk · Tlf: 24 87 92 62

Lindø’s auto og maskinservice er et værksted 
der laver alt lige fra gamle til nye biler samt 
service og reparation på diverse små maskiner 
og trailer samt motoroptimering.

Bestil tid på tlf. 24 87 92 62

Siden TLG Transport blev stiftet 
i 2018, har der været stigende 
efterspørgsel på at få løst trans-
portopgaver, og travlheden 
mærkes i firmaet der drives af 
Torben og Lene Greve.

Vi startede jo LG Service i 2005 
der i dag råder over ca. 20 Sprin-
tere men i 2018 fik en ny kunde 
der også krævede store biler 
og TLG Transport blev derfor 
grundlagt, så vi i dag råder over 
6 trækkere og diverse trailere.

Vi har i dag flere kunder der be-
nytter sig af vores lageropbeva-
ring og samtidig bruger os som 
transportør og den den synergi, 
passer os rigtig godt.

TLG Transport og LG Service 
råder i dag over ca. 6000 m2 og 
de er faktisk fuldt belagt og der 
er stigende efterspørgsel i områ-
det, der jo ligger centralt place-
ret lige midt i Danmark.

Så sidder man derude i lokalom-
rådet og har brug for en direkte 
samarbejdspartner, der kan 
løse de fleste opgaver, indenfor 
transport af små og store gods-
mængder, så mener vi at TLG 
Transport og LG Service kunne 
være et godt bud.

Vi sikrer at aftalerne overholdes 
og at der bliver afhentet og leve-
ret som aftalt, hvad enten det er 
en lille pakke eller en full load 
levering.

På adressen Lollandsvej 25 i 
Middelfart har vi administrati-
on og en del af vores lager og har 
mulighed for omlæsning med 
truck, hvis nogen skulle have 
brug for den ydelse.

Alt i alt er vi i dag ca. 35 mand 
ansat og vi er klar til og betjene 
netop dig og din virksomhed. 

God kundeservice 
og levering til tiden
TLG Transport løser alle transportopgaver 
til kundernes tilfredshed

TLG Transport-LG Service · Lollandsvej 25 · DK-5500 Middelfart
Tlf.: 23 390 330 · booking@lgservice.dk · www.lgservice.dk
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Dyrehøj Trailer Center ApS · Middelfartvej 65 · 5466 Asperup
Telefon: +45 64 48 14 81 · info@alulette.dk · www.alulette.dkAlulette & Dyrehøj Trailer

Står man som virksomhed og 
overvejer at investere i nye trai-
lere, der kan klare det daglige 
hårde arbejde, så bør man så 
absolut tage et kig på det tyske 
mærke Böckmann, der i 65 år 

har leveret adskillige innovative 
transportløsninger.

Et af de steder, hvor man kan 
mærke en øget efterspørgsel på 
den tyske trailer, er i den velren-

ommerede Asperup-virksom-
hed, Dyrehøj Trailer Center ApS.

- Ja, vi oplever, at der er flere og 
flere erhvervsdrivende – store 
som små firmaer – der vælger at 

investere i Böckmann-trailerne.  
Simpelthen fordi de opfylder de 
højeste kvalitetsstandarder og 
samtidig er utroligt driftssikre 
i hverdagen, siger Jørn Jepsen, 
der er indehaver af Dyrehøj Trai-
ler Center ApS.

En virksomhed med et stort og 
respekteret navn i den dan-
ske hesteverden, og som 
udover erhvervstrailere 
også sælger hestetrailere 
og overvågningsudstyr.

- Når man som erhvervsdriven-
de vælger at købe et tysk kvali-

tetsmærke som Böckmann, så 
plejer jeg at sige, at det svarer 
til at man på bilsiden køber en 
Mercedes eller en BMW. Med en 
Böckmann- trailer får kunden 
100% tysk kvalitet for penge-
ne kombineret med masser af 
smarte detaljeløsninger. Alle 
trailere er bygget med kvalitet 
og funktionalitet for øje på fa-
brikken i Lastrup, Tyskland, for-
tæller Jørn Jepsen.

Han oplyser endvidere, at Böck-
mann i dag har en meget stor 
produktpalette af erhvervsvog-
ne i alle størrelser, herunder lad-, 

tip- og maskintrailere, lukkede 
Cargotrailere, samt autotrans-
portere i mange lad størrelser 
fra 1,5- eller 6,2 m, og med en 
totalvægt optil 3500kg og meget 
stort tilbehørsprogram.

- Og så skal det nævnes, at 
Böckmanns sortiment indenfor 
hestetrailere er utroligt stort. 
Faktisk det største, der findes. 
Desuden har vi i Dyrehøj Trailer 
Center ApS vores eget værksted, 
der kan servicere alle trailer-fa-
brikater og som kan fremskaffe 
alle typer reservedele. Særlig 
stor kompetence har vi i forsik-
ringsskader, understreger Jørn 
Jepsen. 

Stor succes med tysk 
erhvervstrailer
Asperup-virksomheden Dyrehøj Trailer Center ApS oplever, 
at flere og flere erhvervsdrivende investerer i det tyske trailer-
mærke, Böckmann, der er kendt for kvalitet og smarte detaljer.
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Står man som virksomhed og er 
på kig efter professionelt udfør-
te hjælpeværktøjer, så er det ikke 
en dårlig ide at tage kontakt til 
M-Tek Smede- og Maskinfabrik 
med adresse i Skrillinge. 

Virksomheden, der så dagens 
lys i 1999 og som i dag tæller tre 
medarbejdere, har i årevis pro-
duceret hjælpeværktøjer til flere 
forskellige virksomheder.

- Eksempelvis har vi op igennem 
årene lavet meget for Fiberli-
ne, der er kendt for sin glasfi-
ber-produktion. Virksomheder-
ne beder om vores assistance, 

når de vil have fremstillet hjælpe-
værktøjer, der gør produktionen 
nemmere og dermed mere øko-
nomisk rentabel. Der kan eksem-
pelvis være tale om måle fixture 
eller sikkerhedsafskærmninger, 
fortæller indehaver Martin Flem-
ming Rasmussen.

Udover hjælpeværktøjer er M-Tek 
Smede- og Maskinfabrik generelt 
kendt for at udføre smedearbejde 
af meget høj kvalitet. 

Således laver virksomheden også 
beabejdningsopgaver i alumini-
um, rustfri stål og plastarter samt 
deciderede udviklingsopgaver.
Der udføres også reparation og 
vedligehold på produktionsma-
skiner/anlæg. På værkstedet eller 
ude hos kunden.

- Når vi laver udviklingsopgaver, 
foregår det i tæt samarbejde med 
de implicerede virksomheder. Vo-
res primære kundekreds er virk-
somheder i lokalsamfundet. Men 
vores service har ingen grænser 

og derfor arbejder vi også på 
landsplan, understreger Martin 
Flemming Rasmussen og tilføjer:
- Slutteligt skal det nævnes, at 
vi altid søger den mest perfekte 
løsning – ikke den billigste. For 
os er kvalitetsarbejde og god 
kundeservice altafgørende. 

Her får du 
smedearbejde
i høj kvalitet
M-Tek Smede- og Maskinfabrik v/Martin F. 
Rasmussen er en populær medspiller, når 
virksomheder eksempelvis skal have produceret 
hjælpeværktøjer.

M-TEK · Hyllehøjvej 1B · 5500 Middelfart · Telefon: 24 24 00 51
info@mtekfyn.dk · www.mtekfyn.dk

Ring til os på tlf. 6441 5565

Lad os hjælpe dig!
Ny bolig?

Nybolig Middelfart
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CT Elteknik ApS medarbejder-
stab repræsenterer mere end 
30 års erfaring inden for elbran-
chen, og virksomheden vil kom-
me til at servicere såvel private 
som virksomheder.

– Vi udfører alle former for instal-
lationer, hvad enten det drejer sig 
om ophængning af lamper, reno-
vering af køkkenet, udskiftning 
af gammel el-tavle eller tilslut-
ning af hårde hvidevarer.

Vi gør rigtigt meget i Varme-
pumper samt solceller. Ingen 

opgave er for lille, ingen opgave 
er for stor. Og man er altid vel-
kommen til at kontakte os for 

uforpligtende tilbud, understre-
ger Claus Ahlmann. 

CT Elteknik ApS glæder sig
til opstart i Nørre Åby
Ni professionelle og erfarne elektrikere ser frem 
til at servicere såvel nye som gamle kunder.

Dybdalsvej 7 · 5466 Asperup · Telefon: 73706519
clausa@ctelteknik.dk · www.ctelteknik.dk

Da CT Elteknik ApS slog døre-
ne op i Nørre Åby, blev såvel de 
nye som gamle kunder mødt 
af en flok erfarne og professi-
onelle elektrikere med et stort 
kendskab til lokalområdet. Virk-
somhedens ansatte har nemlig 
tidligere været ansat i Elcons 
afdeling i Nørre Åby.

– Du må gerne skrive, at vi glæ-
der os virkeligt meget til at kom-
me i gang igen i Nørre Åby, siger 
medindehaver af CT Elteknik 
ApS, Claus Ahlmann og tilføjer:
– Vi er tæt på at kunne flytte ind i 
nogle lokaler i Nr. Åby, Det bliver 
lige som at komme hjem igen.
I dag kører vi ud fra en privat 
adresse. 
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Får man som virksomhed el-
ler privat brug for et firma med 
speciale inden for tagdækning, 
så kunne det være en ide at tage 
kontakt til det nyetablerede, 
Fyns Tagpap ApS.

Manden bag firmaet er Lasse 
Voigt, der har mere end 13 års er-
faring som tagdækker. Han har 
stået for flere store byggesager, 
ligesom han rent faktisk kom-
mer fra en familie, hvor der i for-
vejen er flere tagdækkere.

– Jeg har altid vidst, at jeg skulle 
starte mit eget firma, og så ville 

skæbnen altså, at det skulle blive 
i år, fortæller Lasse Voigt.

Fyns Tagpap ApS er klar til at 
løse alle opgaver inden for tag-
dækning, hvilket blandt andet vil 
sige: listedækning, renovering af 
tage, isoleringsopgaver, glatdæk-
ning, plankedækning, sikkerhed 
på flade tage og service.

At Lasse Voigt har valgt at invol-
vere ordet ”tagpap” i sit firma-
navn er ikke en tilfældighed.

– Der er mange fordele ved et tag 
af tagpap. Holdbarheden på et 
tagpaptag er oftest længere og 
bedre end andre tagtyper. I de 
senere år er tagpap blevet sta-
dig mere populært materiale til 
tagbelægning på huse og andre 
større bygninger. Det skyldes 
bl.a., at tagpap er et meget flek-
sibelt materiale, der er forholds-
vis let at montere og kan anven-
des selv på tage med meget lav 
hældning, siger Lasse Voigt og 
tilføjer:

– Vi tilbyder altid vores kunder 
kvalitetsløsninger, uanset hvil-

ken størrelse opgave de måtte 
have. Vi glæder os over en stor 
erfaring, der gør at, vi kan råd-
give og vejlede vores kunder 
frem til de bedste resultater. Og 
så skal det tilføjes, at vi altid sæt-
ter en ære i at overholde aftalte 
deadlines. 

Lasse Voigt har i år startet firmaet Fyns 
Tagpap ApS og det er sket på et godt 
tidspunkt, hvor byggebranchen boomer.

Korsvangen 7 · 5750 Ringe · Telefon: 42575022
Info@fynstagpap.dk · www.fynstagpap.dk

Her løses alle 
opgaver inden 
for tagdækning

Græs - Klip & Fliser V/ Brian Ulvsbjerg
Lerbjergvej 49 · 5500 Middelfart · Tlf: 31 25 01 84

E-mail: bulvsbjerg@gmail.com

 Skal du have hjælp til at vedligeholde og pleje dine grønne 
arealer, eller står du og har brug for en brolægger til en 

belægningsopgave? Så er Græs – Klip & Fliser den rette 
anlægsgartner at kontakte.

Erfaren anlægsgartner udfører 
små og store opgaver MONTANA SKRIVEBORDE,

REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK
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Korsholm Alle 19 · 5500 Middelfart
info@padelcentermiddelfart.dk · www.padelcentermiddelfart.dk

Flere og flere danskere har fået 
øjnene op for den nye og popu-
lære tennis-lignende sportsgren 
Padel.

Således også på Vestfyn, hvor 
alle, der kunne tænke sig at prø-
ve kræfter med den - her i landet 

- forholdsvise nye sportsgren nu 
kan glæde sig over et nyt super-
moderne center, nemlig Paddel-
center Middelfart.

- Vi er utroligt glade for, at vi nu 
har kunnet indvie centret. Vi 
blev oprindeligt lidt forsinket, 
men nu er vi klar til at tage imod 

alle dem, der vil hygge sig med 
den spændende sportsgren. Vi 
har en forventning om at det 
vil blive flere og flere - nøjagtigt 
som man har set det i eksempel-
vis Sverige,  siger indehaveren af 
Padelcenter Middelfart, Jesper 
Bennike.

Padelcenter Middelfart har 2 
udendørs baner og 6 topmoder-
ne indendørs baner, der er for-
delt på 4 double-baner og 2 sing-
le-baner. Alle med markedets 
bedste underlag, nemlig Mondo. 
Udover fine omklædningsrum 
med moderne badefaciliteter 

forefindes også et lounge-om-
råde, som kan benyttes af både 
spillere og kommercielle part-
nere.

- Og så skal det nævnes, at vi 
tilbyder flere forskellige turne-

ringer, events og firmaarrange-
menter. Og man er selvfølgelig 
velkommen til at kontakte os, 
hvis vi skal sammensætte et ar-
rangementet eller en event, som 
er skræddersyet helt efter ønske, 
oplyser Jesper Bennike. 

Padelcenter er kommet 
fornemt fra start
Padel-sporten er i kraftig vækst og med 
indvielsen af PADELCENTER MIDDELFART 
har Vestfyn nu fået et supermoderne anlæg, 
der lever op til alle tidens krav.
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- Jeg brugte det meste 2021 på at 
blive rask. Det er jeg nu - og det 
er dejligt igen at være i gang og 
servicere såvel nye som gamle 
kunder.

Sådan siger Kristina Egelund, 
efter hun i 2020 fik konstateret 
kræft, og i den efterfølgende tid 
måtte koncentrere sig 100 pro-
cent om at blive helt rask igen. 
Det er hun lykkeligvis nu, og der 
er igen fuld fart på hendes cate-
ring-firma, ”MADGØRGLAD”:

- Min mad er altid lavet fra bun-
den med de bedste råvarer, og 
jeg kan levere mad til alle former 
for fester – store som små. For 
både virksomheder og private. 
Og om fredagen har jeg takea-
way med Tapas og dagens ret, 

fortæller Kristina Egelund, der i 
en årrække har været ansvarlig 
for kantinedriften i GLS Kolding 
og i øvrigt har 30 års erfaring 
som kok.

Men det er ikke kun hos bor-
gerne i Brenderup og omegn, at 
Kristina Egelunds mad er blevet 
populær og eftertragtet. Således 
blev hun hyret til at lave mad til 
filmselskabet, MASTIFF, da der 

på Fyn skulle laves opta-
gelser af dette års juleka-
lender på DR1.

- Ja, jeg fik en meget fin 
feedback fra filmfolke-
ne. Og snakken må have 
gået i filmbranchen, 
for efterfølgende blev 
jeg kontaktet af andre 
filmselskaber, der også 
ønskede catering. Des-
værre måtte jeg grundet 
travlhed takke nej, siger 
Kristina Egelund med et 
smil. 

Fuld fart på cateringen
Efter at have kæmpet 
sig igennem hård 
sygdom er Kristina 
Egelund nu tilbage igen 
med sit catering-firma 
”MADGØRGLAD”.

Kristina Egelund · MAD GØR GLAD
Middelfartvej 219 · 5464 Brenderup Fyn · Telefon: 31798100
kristinaegelund@gmail.com · Find os på facebook: Madgørglad

Industrivej 9D, 5500 Middelfart
Tlf. 40 40 76 91
jan.pieler.jp@gmail.com
slotcarracing-lillebaelt.dk

RACEEVENTS FOR FIRMAER OG PRIVATE

Vil I udfordre kollegaer i firmaet, venner eller 
familie, herreklubben, holde pigeaften, fejre 

fødselsdag, starte julefrokosten eller polterabend, 
så få en sjov oplevelse med MINIRACEBILER 

på vores indendørs bane.

Harndrup Forsamlingshus, v/ Hanne Jensen
Rugårdsvej 73 · 5463 Harndrup · hrj-1@hotmail.com 

www.harndrupforsamlingshus.dk 
Telefon 40 38 85 14 / 64 88 14 14

Vi sætter en ære i, at gøre din fest  
unik og mindeværdig

Fest menuer · Buffet · Individuelle menuer
Mad-ud-af-huset

Harndrup Forsamlingshus
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Skal vi passe dine udendørs arealer?
Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!
· Totalservice
· Brolægning/ fliselægning
· Etablering af
græsplæner

· Græsslåning
· Vedligeholdelse
· Fræsning
· Grubning
∙ Træfældning
∙ Stubfræsning
∙ Mosfjernelse i græsplæner

Udlejning
af alt indenfor små maskiner, minigraver, miniged, trailer,
pælebor og meget meget mere f.eks. havefræser, stenrive,
pladevibrator, mosfjerner, flishugger

Salg af
∙ Granit skærver grå og sort
∙ 0,6 grus ∙ Vasket grus
∙ Støbemix ∙ Perlesten ∙ Muldjord
∙ Stenmel ∙ Strandsand ∙ Flis

Scan coden

og Se filmen.....

Alt i
beton!!!

Tlf: 40 27 59 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk

Bestil /
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Alt i
beton!!!

Tlf: 40 27 59 53 - 64 82 19 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk
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Skal vi passe dine
udendørsarealer?

Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!

UDLEJNING
Af alt indenfor små maskiner, minigraver, miniged, trailer,  
pælebor og meget meget mere f.eks. havefræser, stenrive,  
pladevibrator, mosfjerner, flishugger

SALG AF
• Granit skærver - går og sort
• 0,6 grus · Vasket grus
• Støbemix · Perlesten · Muldjord
• Stenmel : Strandsand : Flis

Vi udfører store som små arbejdsopgaver inden for 
alt med svejs i sort jern, rustfrit stål og aluminium 
samt inden for pladebearbejdning, klip, buk og 
fremstilling og montering af stålkonstruktioner.

 Certificeret i henhold til DS/EN 1090-1.

Kontakt os på  
telefon: +45 6221 0287, mobil+45 4034 0287 

eller e-mail: post@soerupsmede.dk

Sørup Smede A/S · Sørupvej 34 · 5700 Svendborg
soerupsmede.dk

– Det er gået over al forventning, 
og derfor har jeg selvfølgelig 
rigtig travlt, siger Susanne Bis-
gaard, som den 29. november 
sidste år overtog T-Grillen på 
Brovejen 191 i Middelfart.

Hverken spisestedet eller bran-
chen var Susanne Bisgaard 
ukendt med, idet hun har arbej-
det for de tidligere ejere af gril-
len, og hun har også været ansat 
på Café Razz, hvor hun var med 
til at starte køkkenet op.

Susanne Bisgaard er et kendt 
ansigt i Middelfart, hvor hun 
selv bor og i daglig tale kaldes 

for Sanne. Derfor bliver det nye 
navn på grillen Hos Sanne. Det 
bliver aktualiseret den 22. juni, 
hvor de nye skilte er klar til op-
sætning. 

Menukort med forandringer
Med overtagelsen for godt et 
halvt år siden havde Susanne 
Bisgaard mange planer for ste-
det. Blandt andet er der ikke 
længere mandagslukket, og me-
nukortet er blevet opdateret.

– Der er kommet mere smørre-
brød på menuen – og ikke mindst 

madpakker, som håndværke-
re for eksempel nyder godt af. 
Og hver dag hele ugen tilbyder 
jeg også en dagens ret, som er 
populær hos enlige og dem, der 
ikke har overskud til at lave mad 
selv. Det er af god kvalitet og til 
priser, hvor alle kan være med, 
understreger Susanne Bisgaard, 
som også nævner stedets popu-
lære stjerneskud og stegt flæsk 
og persillesovs, hvor sidstnævn-
te er på menuen hver onsdag. 

Susanne Bisgaard kan endvide-
re fortælle, at der er ved at blive 

lavet overdækning på udendør-
sterrassen. Ligeledes har hun 
planer om indkøb af en scooter, 
så der kan bringes mad ud ste-
det, som udover hende selv be-
skæftiger fire medarbejdere. 

Susanne sætter 
navn på grillen
I slutningen af 2021 overtog Susanne Bisgaard 
T-Grillen på Brovejen i Middelfart, hvor hun selv 
har været medarbejder hos tidligere ejere. Og den 
nye indehaver har mange planer for stedet, som 
nu skifter navn til Hos Sanne. 

Brovejen 191 · 5550 Middelfart · Tlf.: 64 41 41 09
www.tgrillen.dk · Følg Hos Sanne på FacebookHos Sanne
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Melfar Postens læsere
lærteat redde liv 28

I Ejbymangledemanen tradition
- så lavedemandenselv 22

Danselærer rykker sin
undervisning til stationsbygning 14

Populært escapegamebliver
sommerens turistattraktion 4

Middelfart - Strib www.melfarposten.dk

UGE 21 ONSDAG DEN 25. MAJ 2022

Foto: Stefan Sommer Jagd

Ny bolig?
Ring til os på tlf. 6441 5565

Lad os hjælpe dig!
Nyyybooolig Middddelllfart

Ovnretter og
grillretter
Stor 140 kr.
Lille 75 kr.

Stjerneskud laves
på bestilling
Kun 99 kr.

Tapas til to personer
laves på bestilling

Kun 190 kr.

ÅBNINGSTIDER:
Onsdag- fredag 10 - 17.30 • Lørdag 09.30 - 13

Lukket Kristi Himmelfart

Følg os på skrillinge strand fisk
Tlf. nr. 5040 2831

Med venlig hilsen Skrillinge Strand Fisk

Mere end
15 års erfaring
med salg af
boliger i

Middelfart

Broen mellem
boligkøber og
boligsælgere!

- FORDI
ERFARING
SÆLGER!

Tlf. 30 89 80 67

Pensionistmad
Madordning med levering af frisklavet

varm mad og madpakker alle ugens dage
God dansk mad – ”som vor mor lavede den”

Vi leverer i hele Middelfart kommune samt
Assens Kommune, Nr. Broby, Jordløse og Brobyværk.

Østergade 69 ∙ 5610 Assens
Tlf. 6471 3271 ∙ www.w-mad.dk
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Blomsterdesigner
i nye rammer
Charlotte Franke, indehaveraf Charlotte
Franke Floradesign, er for nyligt flyttet i
nye rammer vedhavnen i Svendborg. Selv
omhun ingenplanerhar omatåbneen
egentlig butik, giver det nyeogstørre
værkstedfleremuligheder for at invitere
nysgerrige indenfor.

PROFIL

Maja Julskjær
majul@fynskemedier.dk

Dethar været nogle travle da-
ge forblomsterdesignerChar-
lotte Franke. I weekenden
slog hun dørene op til sit nye
værksted vedhavnen i Svend-
borg og fejrede det med ikke
mindre end to receptioner,
ogmandagog tirsdag i denne
uge var hun tilbage som un-
derviser på Kold College.
Charlotte Franke holder

dog af at have en afvekslende
hverdag, der skifter mellem
undervisning og workshops
samt opgaver for virksomhe-

der ogprivate.Huner også en
fast del af holdet bag Odense
Blomsterfestival, der finder
sted hver sommer.
- Jeg laver meget forskel-

ligt, men det er det, der fun-
gerer bedst formig. Det er ik-
ke bare blomster og planter,
men alle de forskellige sam-
menhænge, de indgår i, siger
Charlotte Franke, der bor i
Svendborgmed sinmand.De
har to voksne børn, den ene
er flyttet hjemmefra, og den
anden går på højskole.

Naturen som drivkraft
Charlotte Franke har altid
været glad for naturen og alt
det, der vokser i den. Som
barn var hun meget hos sine

bedsteforældre, som brugte
detmeste af deres tid i haven,
så det var naturligt, at lille
Charlotte var med.
- Samtidig har det ligget i

mig at være kreativ og skabe
noget. Og så er mit element
blevet blomster ognatur, for-
tæller Charlotte Franke.
Som voksen uddannede

hun sig til blomsterdekora-
tør,men det var aldrig drøm-
men om at have en klassisk
blomsterbutik, der drev hen-
de.
- For mig er det naturen

mere end bare blomster. Alle
de forskellige former, farver
og teksturer, der findes. Jeg
har arbejdet med det hele
mit liv, så det er bare blevet
en del af mig. Jeg kunne ikke
forestillemig ikke at haveno-
get med blomster, natur og
planter at gøre, siger Charlot-
te Franke, der også bruger
meget af sin fritid i naturen,
hvorhunbådefinder inspira-
tion og materialer, hun bru-
ger i sine dekorationer.
Hun er ikke bange for at

bruge mere utraditionelle
materialer som visne, kroge-

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

Mailadresse: info@frankabusser.dk
Tlf.: 6226 3000 • www.frankabusser.dk

Små forskelle tæller!

Frank A. busser tilbyder buskørsel i hele landet med
større og mindre grupper med personlig service

• Vi kan stå for at
arrangere hele din
udflugt fra A-B

• Vi kører for jer når I skal
til firmafest, lejrskole,
skitur osv.

• Skal I på udflugt kører
vi jer fra A-B

• Altid serviceminded og
flinke chauffører

• Vi kører både indlands
og udlands turer

• Vi har et bredt udvalg
af busser der passer
til din tur

HANDL LOKALT

I SVENDBORG
HANDL LOKALT
I SVENDBORG OG OMEGN

LH Farver Svendborg
Vestergade 40 – 5700 Svendborg

Åben man-fre 9.00-17.30 lørdag 10-13
FRI kundeparkering bag butikken

Vi er din lokale farvehandel, når du skal have nye farver til din bolig.
Vi giver dig gode råd og ekspertvejledning, så du opnår det bedste resultat.

Kig ind i en af vores butikker og bliv inspireret.

-30 %
på Jotun
Tilbuddet er gældende
7 marts -31 marts.

Tilbuddet kan ikke
kombineres med
andre rabatter.

KØB LOKALT
OGMAL I DAG
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Find os på FacebookLK Service v/ Lars Kristensen · Højgårdsvej 9 · 5750 Ringe · kontakt@l-k-service.dk

RING TIL OS PÅ TELEFON

28 14 03 80

• Varevogne
• Lastbiler
• Hydraulik
• Landbrugsmaskiner

• Entreprenør maskiner
• Smedearbejde
• Servicering af løftegrej
• Montering af PVC-

plader
• Service & rep. af klima- 

& aircondition
• NYT: dækcenter

LK SERVICE
RULLENDE 
VÆRKSTED

24/7 SERVICE

Linda Nielsen, der er indehaver 
af virksomheden, Lillebæltpol-
steren, oplever stor travlhed i 
sit firma. 

Ikke blot fejrer hun sit 16-års 
jubilæum samtidig med sin 
egen og kæresten Thomas´s  
50-årige fødselsdag - hun står 
også foran en stor udvidelse i 
sin virksomhed og ikke mindst 
svendeprøve for hendes lær-
ling Pia.

– Ja, vi er i gang med renove-
ringen af endnu en længe her 

på gården, hvor der skal ind-
rettes nye toiletfaciliteter, kon-
tor, personale- og showroom. 
Samtidig glæder Thomas og 
jeg os til, at vi skal fejre vores 
50-års fødselsdage sammen. 
I den forbindelse har vi forbe-
redt mad og drikke til omkring 
100 personer, så man skal være 
velkommen forbi på den store 
dag, fortæller Linda Nielsen.

Hun blev uddannet saddel-
mager i 1993. Siden har hun 
arbejdet hos velrenommerede 
firmaer såsom Farstrup Møb-

ler, HOWE og Fredericia Furni-
ture.  I 2006 tog hun springet 
og blev selvstændig, og kunne i 
september 2016 fejre 10-års ju-
bilæum. I dag går forretningen 
så godt, at hun nu satser på at 
få endnu flere erhvervskunder 
som skoler, plejehjem, kirker 
og alle former for kontormil-
jøer.

– Noget af det arbejde vi ek-
sempelvis laver, er ombetræk-
ning af nyere, ældre, antikke 
og arkitekttegnede møbler, sy-
ning af hynder til både og cam-

pingvogne samt reparationer 
af bådkalecher, telte, presen-
ninger og rideudstyr, fortæller 
Linda Nielsen.
Hun gør samtidig opmærksom 
på at kvalitet og personlig ser-
vice er kodeord hos Lillebælt-
polsteren.

– Og står man overfor større 
polstringsopgaver, så er man 
altid velkommen til at kontak-
te os for råd og vejledning, slår 
hun fast.  

Stor aktivitet hos 
Lillebæltpolsteren
Udvidelse af arbejdsfaciliteter, 
svendeprøve og fejringer af runde 
fødselsdage er blot nogle af de aktiviteter, 
der fylder hos den populære Harndrup-
polstrer for tiden.

Rugårdsvej 81 · 5463 Harndrup · Telefon: 61657270
linda@lillebaeltpolsteren.dk · www.lillebaeltpolsteren.dk
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Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

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

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

Det er derfor, vi siger:  

_06T3G_35313_Brand_ann_185x263.indd   1 04/03/2020   12.06

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

A1 biler
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

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

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

A+

Få kr. 35.000,-
for din gamle bil

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

g

frakr. 119.990,-

den nye Alto

aircon, fartpilot, alufælge,

sædevarme, tågelygter m.m.

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

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

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

Ny SuzuKi
Swift CruiSe S.

��n 142.990.-

A

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

FORÅRS TILBUD!
Vælg en af flg. typer ekstra udstyr  

Ved køb af ny Swift Cruise S

Fartpilot - Træk - Mørke ruder 
& undervognsbehandling.

Tilbuddet er gældende indtil 31.05.2014.

Aut. Skadescenter for:  Aut. Skadescenter for:  

Andre bilmærker er også velkommen 
på vores skadescenter.

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

Terminalen Bilcenter Fyn 
Odense SØ.

Stenslagsreparationer  
og frontrude skift  
til de rigtige priser!

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

palhoc@terminalen.dkpalhoc@terminalen.dk

--S-S-SSS

GGG

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

Vognen er næsten som ny, 
meget fi nt fortelt. 

Kr. 33.000 
Tlf. 51 20 80 22

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

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

A/S

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

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

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

km 36.000 94.900

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

km 153.000 109.900

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

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

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af 
nyere brugte biler

Attraktiv
fi nansiering

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

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

uden-udbetaling.dkHALLO!

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

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

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

TILBUD: Mazda 323 1,5i 4-dørs - pr. md. kr.   599,-
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søndersø: Nu er det tidli-
gere mejeri afprøvet som kultur-
sted, og det får tommelen opad.

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

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

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

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

- Og vi opfører forhåbentlig 

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

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

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

heju

Lovende 
start for 
kultur i 
mejeri

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

• Alle typer mekaniske reparationer
• Service af alle bilmærker efter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOKALDEBAT: Der er hemmelig
afstemning ved kommu-
nalvalget.

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

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

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

Her ligger en sikker stem-
me fra mig.

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

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

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

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

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

museet skal indsats, 
husets tilstand og 
markedsføringen 

opprioriteres.

”

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

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

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

og økonomi.
Samme historie i Bogense.

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

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

viborgnyt.dkviborgnyt.dk

Køb tilbuddene 

på Deal.dk

Mindre ubehag 
ved blænding med 
ZEISS DriveSafe

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

Natteblind? 
Tag testen på 

nytsyn.dk 

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

Jernbanegade 41 - 5450 
Otterup - Tlf. 64 82 28 28 Følg os på
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Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

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

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

Det er derfor, vi siger:  

_06T3G_35313_Brand_ann_185x263.indd   1 04/03/2020   12.06

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

A1 biler
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

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

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

A+

Få kr. 35.000,-
for din gamle bil

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

g

frakr. 119.990,-

den nye Alto

aircon, fartpilot, alufælge,

sædevarme, tågelygter m.m.

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

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

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

Ny SuzuKi
Swift CruiSe S.

��n 142.990.-

A

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

FORÅRS TILBUD!
Vælg en af flg. typer ekstra udstyr  

Ved køb af ny Swift Cruise S

Fartpilot - Træk - Mørke ruder 
& undervognsbehandling.

Tilbuddet er gældende indtil 31.05.2014.

Aut. Skadescenter for:  Aut. Skadescenter for:  

Andre bilmærker er også velkommen 
på vores skadescenter.

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

Terminalen Bilcenter Fyn 
Odense SØ.

Stenslagsreparationer  
og frontrude skift  
til de rigtige priser!

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

palhoc@terminalen.dkpalhoc@terminalen.dk

--S-S-SSS

GGG

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

Vognen er næsten som ny, 
meget fi nt fortelt. 

Kr. 33.000 
Tlf. 51 20 80 22

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

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

A/S

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

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

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

km 36.000 94.900

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

km 153.000 109.900

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

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

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af 
nyere brugte biler

Attraktiv
fi nansiering

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

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

uden-udbetaling.dkHALLO!

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

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

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

TILBUD: Mazda 323 1,5i 4-dørs - pr. md. kr.   599,-
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søndersø: Nu er det tidli-
gere mejeri afprøvet som kultur-
sted, og det får tommelen opad.

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

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

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

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

- Og vi opfører forhåbentlig 

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

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

- Lige nu er der ikke flere ting 
på programmet, men vi håber da 
på, at det kommer, siger Bianca 
Giese. 
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■Der var fri entré i det tidligere mejeri i går, hvor blandt andet bandet Tankens Bager sørgede for underhold-
ning.   Foto: Heidi Juel
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• Service af alle bilmærker efter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOKALDEBAT: Der er hemmelig
afstemning ved kommu-
nalvalget.

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

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

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

Her ligger en sikker stem-
me fra mig.

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

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

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

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

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

museet skal indsats, 
husets tilstand og 
markedsføringen 

opprioriteres.

”

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

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

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

og økonomi.
Samme historie i Bogense.

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

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

viborgnyt.dkviborgnyt.dk

Køb tilbuddene 

på Deal.dk

Mindre ubehag 
ved blænding med 
ZEISS DriveSafe

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

Natteblind? 
Tag testen på 

nytsyn.dk 

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

Jernbanegade 41 - 5450 
Otterup - Tlf. 64 82 28 28 Følg os på

14

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

til byggeriet

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

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

Det er derfor, vi siger:  

_06T3G_35313_Brand_ann_185x263.indd   1 04/03/2020   12.06

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

A1 biler
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

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

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

A+

Få kr. 35.000,-
for din gamle bil

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

g

frakr. 119.990,-

den nye Alto

aircon, fartpilot, alufælge,

sædevarme, tågelygter m.m.

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

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

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

Ny SuzuKi
Swift CruiSe S.

��n 142.990.-

A

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

FORÅRS TILBUD!
Vælg en af flg. typer ekstra udstyr  

Ved køb af ny Swift Cruise S

Fartpilot - Træk - Mørke ruder 
& undervognsbehandling.

Tilbuddet er gældende indtil 31.05.2014.

Aut. Skadescenter for:  Aut. Skadescenter for:  

Andre bilmærker er også velkommen 
på vores skadescenter.

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

Terminalen Bilcenter Fyn 
Odense SØ.

Stenslagsreparationer  
og frontrude skift  
til de rigtige priser!

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

palhoc@terminalen.dkpalhoc@terminalen.dk

--S-S-SSS
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CAMPINGVOGN 
Knaus årgang 2001
Egenvægt 800 kg. 
Totalvægt 1100 kg. 

Vognen er næsten som ny, 
meget fi nt fortelt. 

Kr. 33.000 
Tlf. 51 20 80 22

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

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

A/S

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

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

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

km 36.000 94.900

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

km 153.000 109.900

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

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

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af 
nyere brugte biler

Attraktiv
fi nansiering

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

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

uden-udbetaling.dkHALLO!

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

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

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

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

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

Tirsdag den 6. maj 201438

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

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

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

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

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

- Og vi opfører forhåbentlig 

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

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

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

heju

Lovende 
start for 
kultur i 
mejeri

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

• Alle typer mekaniske reparationer
• Service af alle bilmærker efter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOKALDEBAT: Der er hemmelig
afstemning ved kommu-
nalvalget.

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

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

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

Her ligger en sikker stem-
me fra mig.

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

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

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

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

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

museet skal indsats, 
husets tilstand og 
markedsføringen 

opprioriteres.

”

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

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

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

og økonomi.
Samme historie i Bogense.

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

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

viborgnyt.dkviborgnyt.dk

Køb tilbuddene 

på Deal.dk

Mindre ubehag 
ved blænding med 
ZEISS DriveSafe

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

Natteblind? 
Tag testen på 

nytsyn.dk 

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

Jernbanegade 41 - 5450 
Otterup - Tlf. 64 82 28 28 Følg os på
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Ærøskøbing Røgeri 
anvender udelukkende engangsservice, 
bæreposer og alt til indpakning der er

KOMPOSTERBART 
OG BIOBASERET

Affald må ikke efterlades i naturen,
heller ikke når det er biobaseret og

 100% komposterbart; 
men hvis det sker, er de traditionelle plastmaterialer 
et alvorligt problem der ikke nedbrydes i naturen.

Det biobaserede og 
100% komposterbare engangsservice,
og den biobaserede emballage skabes 

bl.a. af stivelser fra en lang række 
gmo-fri plantematerialer og 

f.eks. planteolier, halm og sukkerrør m.m.
og ved produktionen af disse produkter er 

CO2-udledningenmere end halveret.

Texas Rider 
6100E til salg

Defekt gearkasse og bat-
teri. Ellers god stand. Pris 
kr. 1.400,-. Mulighed for 
besigtigelse efter aftale i 
uge 24.
Henvendelse:

René Udstad
Tlf. 40 40 56 97

Påhængsmotor 
sælges

20 HK ældre Yamaha, kort 
ben, to takt, og brugt me-
get lidt. Motoren er ser-
viceret og har fået udskif-
tet gummidæmperne samt 
div. andre dele, og fremstår 
i god stand. Starter og går 
perfekt.
Benzintank følger med.
Kr: 5.500,-.

Tlf. 40 14 68 44
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Dejlig lys 
lejlighed til leje

Dejlig stor 4 værelses velre-
noveret lejlighed beliggende 
i hjertet af Marstal på 90 m2 
i 2 plan med havkig udlejes.
Husleje: 6.500,- + forbrug.
Depositum: 3 måneders leje.
Ledig fra 15. august 2022.
Henvendelse:

Tlf. 60 13 47 67

Ældre ægtepar
søger et handicapvenligt 
hus til leje.

Tlf. 29 28 22 11
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• Rengøring
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Små 
 reparationer
• Rensning 
 af tagrender
• Opsyn med 
 sommerhuse

Johans Rengørings 
& Haveservice

Lille Risevej 9, Ærøskøbing

42 57 57 47
joanrengoring@gmail.com

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

Fysioterapeut 
RITTE HAGENS
tlf: 60 91 42 16
www.finddinvej.nu

BEHANDLING & COACHING

holder 
ÅBEN MØLLEDAG

søndag den 19. juni 
kl. 14.00-17.00.

Kom og vær med til at 
fejre, at vi er 

i gang med, at 
restaurere møllen.

Der bliver 
kaffe og kage.

Hilsen
BESTYRELSEN

Ærøskøbing 
Bymøllelaug

Lille Rise
Haveservice

En kærlig hånd
til haven...

Vi passer din have,
når du ikke kan.

Ring til os på 
TLF. 40 20 99 11
- så rykker vi ud og giver 

dig et tilbud!
lillerisehaveservice@gmail.com

DSJ AUTO
Vi udfører: 
 • Autoreparation 
 • Service
 • Rustarbejde
 • Skader 

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp

Handyman Vinko - fast 1 sp.indd   1 28/08/17   09.36

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

ærøshoppen - fast - 1 sp.indd   1 28/08/17   09.46

Jeg tilbyder bl.a.:
 • Renovering
 • Hulmursisolering
 • Nye fuger
 • Læmure
 • Flisearbejde

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

Tlf. 28 19 71 82
rg@murer-byg.dk

†
Min kære mand,
vor gode onkel

Dag Erik Grødem
*23. februar 1957      † 12. juni 2022

er stille sovet ind.

Dorthe

Bisættelsen foregår fra Marstal Kirke
lørdag den 18. juni kl. 10.00.
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TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION
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15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

FREDAG d. 17. juni:
14.00: Herre serie 4 - Marstal/Rise - Ommel BK
LØRDAG d. 18. juni:
11.40: U16 drenge - Marstal - Egebjerg Fodbold

...støt vore aktiviteter
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Hjertelig tak
for den store deltagelse ved vor kære mand og far

Georg Westergaards 
sygdom, død og bisættelse.

Tak for de mange smukke blomster,
tak til Henny Kvist og tak til Hjemmeplejen.

Kirsten og børn

Hjertelig tak
for den overvældende op-
mærksomhed som der blev 
vist mig på min 70 års fød-
selsdag.

Med venlig hilsen
Frode

Dunkær

Tak
for de smukke blomster og 
kranse ved Edel Rasmus-
sens bisættelse.

Kaj og Susan
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Den danske natur giver 
gratis oplevelser

Naturstyrelsen har opført hundredevis af lejrpladser 
spredt ud over hele landet, som vi alle frit kan benytte. 
Foto: Kehlet

Få steder i verden er natu-
ren mere tilgængelig end i 
Danmark, og det er der fle-
re og flere, som benytter sig 
af. Så hop bare på cyklen, 
tag madkurv og sovepose 

med og nyd en dag i det fri, 
for de danske naturoplevel-
ser er gratis at benytte.  
 Og ikke alene er naturen 
frit tilgængelig; den er også 
meget let tilgængelig. Uan-
set om man er til vandretu-
re med familien, motions-
løb med kollegerne eller 
rollespilsarrangement med 
skolen, så er den danske 
natur glad giver af rammer, 
der er svære at slå.
 Naturstyrelsen arbejder 
aktivt for at gøre de dan-
ske skove, strande, heder 
og andre naturarealer nem-
me at benytte, og man kan 
via hjemmesiden natursty-
relsen.dk/naturoplevelser 
både finde oplevelser efter 
geografisk afgrænsning og 
type af aktivitet. Eksem-
pelvis kan man finde infor-
mationer om vandreruter, 
cykelruter, muligheder for 

ridning og meget mere. 
Skal pulsen ned igen efter 
dagens strabadser, så findes 
der fine oversigtskort og 
beskrivelser af bålpladser, 
legepladser, og overnat-
ningspladser, hvor man kan 
slå teltet op eller overnatte 
i shelter. Nogen steder kan 
man booke plads og andre 
steder ikke, men det er om 
muligt en god ide at boo-
ke sine overnatninger eller 
brug af pladser, hvis man 
eksempelvis har planlagt 
en firmaudflugt eller klas-
setur.

Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 25. maj - Nr. 21 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
arveret, skifteret
og bobehandling.

Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing 
Tlf. 62 52 10 77

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Den nye arvelov trådte i 
kraft pr. 1. januar 2008. 
Den giver gode muligheder 
for at sikre en afbalanceret 
fordeling mellem ægte-
fæller og børn af tidligere 
parforhold.

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din lokale  
redningskrans på Ærø
Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren  

juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

Det betaler sig.
Ring, skriv eller kom forbi kontoret. 

Første samtale er altid gratis.

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  11.00-19.00

Vi gir’ dig smilet igen

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

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

www.tpt.dk

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

ærørøgeri.dk

SANDWICH

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Sandwich m/
varmrøget laks 
og dressing  79,-

Sandwich m/ 
varmrøget hellefisk
og dressing  79,-

Sandwich 
m/ varmrøget 
escolar og dressing  79,-

Sandwich
m/ koldrøget laks
og dressing  69,-

Sandwich 
m/ grillet kylling
og karrydressing  69,-

Sandwich
m/ fiskefrikadelle
og remoulade  44,-

TA’  MED
- eller nyd på havnen

La

ksetillæg

La

ksetillæg

      Arne           Per              Jens       Henrik 

Vi forener saglighed og en stor grad af faglighed             
i målsætningen om kundetilfredshed. 
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Dannebrogsgade 1   5000 Odense C   Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk   nordfynsfinans.dk

Morten Larsen 
Direktør

Mobil: 23 30 03 50

Erhvervsleasing - det er lige os

Bo Aagaard 
 Kundechef

Mobil: 21 72 55 07

Claus K. Nielsen 
Kundechef  

Mobil: 21 43 45 40

Vi gør det helt enkelt og har hurtige svartider.

Som ét af markedets ledende selskaber inden for leasing af udstyr til brug for person- og godstransport 
tilbyder vi altid:

• Konstruktive og fleksible aftaler – også i svære tider!
• Tilgængelighed 24-7
• Konkurrencedygtige vilkår
• Specielle løsninger og ”pakker” til din virksomhed
• Intet bureaukrati

• SRO-anlæg  
(Styring Regulering  
Overvågning)

• CTS-anlæg (Central  
Tilstandskontrol og Styring)

• PLC/HMI

• Data integration

• Data logning

• El-tavler og styretavler

• El-installationer

• Døgnservice

• Konvertering fra  
Siemens S5 til Siemens S7

NYautomation
- stedet hvor service er en selvfølge

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

Bjarke Jensen
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Forhandlerfelt

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

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

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

Elegant eSUV Coupé

Forhandlerfelt

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

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

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

Elegant eSUV Coupé

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

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

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Pia
Lillelund
SALGSASSISTENT

T: 21 56 46 32

Sebastian 
Mosdal
SALGSTRAINEE

T: 20 56 49 95

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 67

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 70
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Efter en fortid som murer og 
maskinarbejder var den 53-årige 
Henrik Schmidt klar over, at han 
ville stå overfor en udfordring af 
de større, da han den 1. februar i 
år overtog virksomheden, Oden-
se Nedbrydning. Men det der i 
starten gav løftede øjenbryn er 
nu vendt til et stort smil.

- I starten var der ikke så meget 
gang i butikken, men det har vi 
fået lavet om på, Der er blevet 
ansat flere folk, og vi har meget 
travlt for tiden, fortæller Henrik 
Schmidt, der til daglig holder til 
på Teglværksvej i Odenses østli-
ge udkant. 

- I visse dele af bygge-
branchen tales der om 
tegn på opbremsning, 
men jeg må sige, der 

er fuld fart på den del, der be-
skæftiger sig med nedrivning 
og sanering. Vi har i hvert fald 
en ordrebog, der er fyldt godt 
op og jeg kan ikke afvise, at vi i 
fremtiden må ansætte flere folk. 
Sandheden er rent faktisk, at vi 
i øjeblikket har flere forespørgs-
ler, end vi kan nå at svare på, si-
ger Henrik Schmidt.

Mødet med nedbrydningsbran-
chen har i det store billede været 
en positiv oplevelse for den tid-
ligere maskinarbejder og murer, 
men specielt én ting har dog 
overrasket ham.

- Ja, der er virkelig meget admi-
nistrativt arbejde. Jeg bruger 
mange flere timer foran com-
puteren, end jeg havde regnet 
med. Simpelthen fordi der skal 
være helt styr på, hvordan det, 
vi bryder ned, skal sorteres og 
bortskaffes. Jeg tror ikke, der er 
mange brancher, der er lige så 
gennemkontrolleret som ned-
rivningsbranchen. Vi skal jo 
gøre rede for alt: Hvad vi river 

ned, hvordan vi river det ned, og 
hvordan vi kommer af med det. 
At det var så omfattende, har 
overrasket mig lidt, siger Henrik 
Schmidt og tilføjer med et smil.

- Men alt i alt glæder jeg mig over 
min nye position og ikke mindst 
mødet med såvel gamle som nye 
kunder. Faktisk har jeg en meget 
stærk tro på fremtiden. 

Ny ejer har vendt 
nedbrydnings-skuden
Efter Henrik Schmidt har overtaget virksomheden 
Odense Nedbrydning, er der blevet ansat flere folk 
og indgået flere opgaver – jeg har en stærk tro på 
fremtiden, siger den ny ejer.

Teglværksvej 47C · 5220 Odense · Telefon: 30 48 20 30
hs@odense-nedbrydning.dk · www.odense-nedbrydning.dk

Tarup Beton-Anlæg
Møllevej 5, 5792 Årslev
Telefon: 24 61 10 66

Alle støbe opgaver udføres:
Sokler, terrændæk, pudslag, isolering mv.
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fl eksibilitet til individuel produktsammensætning.

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

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

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

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50
50
Mbit/s

500
500
Mbit/s

100
100
Mbit/s

1000
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

1000/1000 
Mbit/s
12 mdr. binding.

549,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.



NY ERHVERVSAFDELING 
I SVENDBORG

WWW.DAVIDSEN.AS ALT TIL BYGGERI

Aalborg

Aarhus

Vejle

Fredericia

Odense Ringsted

Albertslund

Karlslunde

Venslev

Nuuk

Kolding

Haderslev

Rødekro

Høruphav

Toftlund

VejenBrørup

Nr. Nebel

Grindsted

Vojens

Langeskov

Svendborg

Davidsens Tømmerhandel A/S
Erhvervsafdeling
Grønnemosevej 26
5700 Svendborg
TLF. 7412 8010

Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele 
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt 
høj service og udviklet forretningen gennem dialogen med vores kunder. 

Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og 
hele tiden skabe noget nyt og spændende, der forbedrer 
oplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt sortiment 
og Fyns bedste logistik indenfor levering af byggematerialer.

Vi glæder os til at møde jer i vores nye erhvervsafdeling på 
Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as

DAVIDSEN
SVENDBORG
ÅBNER SNART 
NY TRÆLAST 
OG BUTIK
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Sundbrovej 96 · 5700 Svendborg · Telefon: 22544953
info@gourmetvognen.dk · www.gourmetvognen.dk

Flere og flere festglade danskere 
vælger nu at benytte sig af den 
såkaldte Gourmet Vogn, når en 
speciel lejlighed skal fejres. 

Gourmet Vognen ejes af Berit 
Bjerregaard og Preben Lund, 
der lægger stor vægt på at pølse-
vogns-oplevelsen både skal være 
kulinarisk og stemningsfyldt.

- Vi tilbyder pølsevogne til ar-
rangementer med min. 50 
deltagere og helt op til store 

virksomheds-arrangementer, 
festivaler, koncerter og messer. 
Vi har faktisk serviceret et stort 
arrangement med 15.000 gæ-
ster, fortæller Preben Lund og 
tilføjer, at Gourmet-vognen altid 
er en garant for den uhøjtideli-
ge og afslappede stemning, der 
kendetegner et besøg ved den 
danske pølsevogn.

- Og tilføj så lidt gourmet til den 
oplevelse; Ramsløgpølser, hjem-
melavet sennep og relish, lidt 

grønt på toppen, måske friske 
ærteskud, noget spicy hjemme-
rørt mayonnaise, og så har du 
den perfekte smagsoplevelse. 
Det skal så lige tilføjes, at kun-
derne selvfølgelig også kan få 
de velkendte klassikere som 
burger, flæskestegssandwich og 
almindelige hotdogs, siger Pre-
ben Lund.

En af grundene til, at Gourmet 
Vognen er blevet en så stor 

succes for Berit Bjerregaard og 
Preben Lund er blandt andet, at 
alt kød er fra fritgående køer og 

Pølsevogn 
med luksus-
sortiment
Gourmet Vognen er blevet et hit både i 
Jylland og på Fyn grundet en helt speciel 
smagsoplevelse og en unik stemning.

grise, og alle grøntsager er nøje 
udvalgte fra lokale forhandlere.

- Vi får igen og igen at vide fra 
vores kunder, at vores kød er 
virkeligt lækkert og at det er
fornøjelse at vide, at alle øvrige 
ingredienser vi bruger, er fra 
den lokale egn, siger Preben 
Lund. 
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Maskiner og komplette løsninger
til træ- og metalindustrien siden 1970

Kundereferencer

Ceetec A/S · Lollandsvej 14 · DK-5500 Middelfart
Tel +45 6442 1473 · info@ceetec.dk · www.ceetec.dk

TRÆINDUSTRI
· Malemaskiner
· Sprøjteautomater
· Børstemaskiner
· Ovn systemer

Ceetec har siden 1970 
udviklet, produceret og 
leveret maskiner til et stort 
antal kunder i ind- og udland. 
Vi er en niche-virksomhed 
med skarp fokus på at skabe 
værdi for vores kunder inden 
for træ- og metalindustrien.

Et udpluk af kunder der har vist os tilliden

Ceetec blev grundlagt i 1970 i Nr. Åby på Fyn og er en familiedrevet virksomhed, som i dag drives af 
Janni og Jesper Frandsen. Vi er stolte af, at vores Ceetec maskiner findes på mange kontinenter,  

og vi eksporterer i dag til mere end 20 lande via et veletableret netværk af forhandlere.

METALINDUSTRI
· Profilvalselinjer 
· Automatisering
· Håndteringsudstyr
· Turn key projekter


