
Anlægsbranchen i Danmark har 
gode vilkår for tiden. Palfinger er 
en af de virksomheder som hjælper 
til med  renoveringsprojekter og an-
dre opgaver, med  nye teknologiske 
muligheder for at kunne simulere 
arbejdsgangen!

Palfinger har udviklet en vir-

tuel kransimulator, hvordan man på 
bedst mulige måde håndterer kranar-
bejdet på en byggeplads, hvor der ofte 
er meget lidt plads at arbejde på.

Palfinger Danmark er en del af 
Palfinger AG i Østrig, som er ver-
dens førende og største producent 
af lastbil kraner, kroghejs og ud-

styr, og samtidig er markedsle-
dende i Danmark. Palfingers brede 
sortiment af materiel dækker hele 
paletten af kraner – fra de mind-
ste og helt optil 200 TM – samt 
kroghejs, skovkraner og andet 
udstyr. Til de særligt krævende 
opgaver i byggebranchen, hvor der 

er brug for at kunne arbejde i store 
højder kan Palfinger tilbyde PK 
200.002L-SH. Kvaliteterne kom-
mer især til udtryk, når den skal 
arbejde på steder, hvor pladsen er 
trang. Den yderst fleksible kran 
når 45 meter ud og kan f.eks. løfte 
byggematerialer hen over meget 
høje og brede bebyggelser.

Fremtidens  materiel
Den nye teknologi med VCR simu-
latoren er vores bud på, hvad frem-
tiden vil bringe på bl.a. bygge- og 
anlægsområdet.

Palfinger-kranen PK 135.002-
TEC7/PJ150 E er udstyret med en 
PJ 150 flyjib, der giver kranen en 
yderligere rækkevidde og samtidig 
gør brug af den nyeste sensor. Kra-
nen opnår dermed en rækkevidde 
og løftekapacitet, som svarer til 
kraner, der ligger 1-2 klasser hø-
jere. Kranen kan udstyres med tre 
forskellige flyjibs, som betyder øget 
fleksibilitet!  

Virtuel kransimulator hjælper bygge-boomet på vej

Palfinger Danmark A/S  .  Stensgårdsvej 21 M  .  5500 Middelfart  .  Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk    www.palfinger.dk

Palfinger Danmark er en del af Palfinger AG i Østrig, som er verdensledende inden for produktion af kraner.
Palfinger Danmark har hovedkvarter i Middelfart og desuden en afdeling i København, og har et stærkt landsdækkende servicenet.

Over hele Danmark er der forrygende gang i byg-
geri- og anlægsarbejder. Her hjælper kraner fra
Palfinger med til at holde gang i nybyggeri-, re-
noveringsprojekter og andre opgaver. Og nu er
der opstået nye teknologiske muligheder for at
kunne simulere, hvordan en kran arbejder bedst
muligt – allerede inden et byggeri og anlægsar-
bejde går i gang.
Palfinger, der er verdens førende kranproducent,
har udviklet en virtuel kransimulator, som giver
bygge- og anlægsbranchen helt nye muligheder,
når der skal tages stilling til, hvordan man på
bedst mulige måde håndterer kranarbejdet på en
byggeplads, hvor der ofte er meget lidt plads at
arbejde på.
Det nye værktøj var for nylig med på den store

transportmesse, Transport 2019 i Herning. Og
Palfinger Danmark, som er en del af den ver-
densomspændende koncern, Palfinger AG, kun-
ne præsentere sine gæster for et bredt udvalg af
Palfinger-kraner, og desuden kunne gæsterne få
et indblik i de nye muligheder, som Virtual Rea-
lity simulatoren nu gør muligt. Og dermed få en
smagsprøve på, hvad nutiden og fremtiden byder
på.
Gæsterne kunne for eksempel prøve kræfter
med at simulere, hvordan omgivelserne på byg-
gepladsen ser ud og simulere de belastninger
materiellet kommer ud for. Og de kunne samti-
dig også lære kranen og dens fysiognomi bedre
at kende – og indhente erfaring omkring kranens
håndtering. Alt sammen ved hjælp af VR-simula-
toren.

Førende på verdensplan
Palfinger Danmark er en del af Palfinger AG i
Østrig, som er verdens førende og største produ-
cent af lastbilkraner, kroghejs og udstyr, og sam-
tidig er markedsledende i Danmark. Palfingers
brede sortiment af materiel dækker hele palet-
ten af kraner - fra de mindste og helt op til 200
TM - samt kroghejs, skovkraner og andet udstyr.
Til de særligt krævende opgaver i byggebran-
chen, hvor der er brug for at kunne operere i sto-
re højder kan Palfinger tilbyde sin PK 200.002L-
SH. Dens kvaliteter kommer især til udtryk, når
den skal arbejde på steder, hvor pladsen er trang.
Den yderst fleksible kran kan nemlig nå 45 meter
ud og f.eks. løfte byggematerialer hen over selv
meget høje og brede bebyggelser.

Innovative produkter
”VCR simulatoren er vores bud på, hvad fremti-
den vil bringe på bl.a. bygge- og anlægsområdet,”
siger souchef og produktchef Jesper Serup Mor-
tensen, Palfinger Danmark, om den nye teknolo-

gi, der er på vej til at gøre arbejdet meget lettere
for byggebranchen.
For eksempel gør Palfinger-kranen PK 135.002-
TEC7/PJ150 E brug af den nyeste teknologi in-
denfor udviklingen af kraner. Den er udstyret
med en PJ 150 flyjib, der giver kranen en yder-
ligere rækkevidde og samtidig gør brug af den
nyeste sensor-teknologi. Det gør kranen i stand
til at opnå en rækkevidde og løftekapacitet, som
svarer til kraner, der ligger 1-2 klasser højere.
PK 135.002TEC7 kan udstyres med tre forskel-
lige flyjibs, der giver yderligere muligheder for
kranens anvendelsesområder.

Vir�u�l kra��i�ula��r hjælp�r
bygg��b����� på ��j

PK 200.002L-SH kan løfte byggematerialer
hen over selv meget høje og brede bebyggelser.

INFO:
Om Palfinger Danmark
Palfinger Danmark er en del af Palfinger
AG i Østrig, der er verdensledende inden-
for produktion af kraner til ethvert formål.
Når det gælder kvalitet, betjening og
sikkerhed, er de østrigske kvalitets-kraner
helt i front.

I de senere år har Palfinger Danmark
oplevet en stærk vækst – ikke mindst fordi,
der er brug for kraner til at gøre det hårde
løftearbejde på de mange byggepladser
og renoveringsarbejder rundt omkring i
Danmark.

Palfinger Danmark har hovedkvarter i
Middelfart og desuden en afdeling i
København. Palfinger Danmark samarbej-
der med 18 forhandlere og værksteder
i Danmark og har et landsdækkende
servicenet.

Annonce

En moderne kran
er uundværlig i
byggeriet, hvor der stadig
bygges højere og højere.

A. Jørgensens Eftf.  Side 6

Velkommen til 
Marstal Navigationsskole

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE2

Marstal Navigationsskole er et traditionsrigt uddannelsescenter, som ligger i Marstal 
på Ærø. Vi er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og 
vores uddannelser appellerer til unge uden maritim erfaring og til erfarne navigatører.

Vi tilbyder:  

 HF Søfart - hvor unge får en treårig kombination af en gymnasial og maritim uddannelse.     
  Navigatøruddannelsen - vi uddanner navigatører, og vores elever kommer både fra 

vores egen HF Søfart og med andre baggrunde.
  Efteruddannelse - vi har 45 års erfaring med efteruddannelse af navigatører og andre 

branchefolk.          

Selv om vores set up er forankret i de maritime traditioner, er vi lige så fokuserede på 
at være et moderne og fleksibelt uddannelsescenter. Derfor har vi meget moderne 
undervisningsfaciliteter til rådighed, og vi tilbyder desuden flere kurser som e-learning.      

Til vands, til lands
og altid med dig.

Marstal Navigationsskole Side 4

Svendborg Motor Co. side 22

FOKUS Ærø og Nordøst Fyn

Hotel Sixtus Side 45

w
w
w.
er
hv
er
v-
fy
n.
dk

NR. 5 · 37. ÅRGANG · 2019

Havnene på Ærø
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Revninge Autoværksted Side 33

Den lille Cafe Side 7
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Palfinger
Danmark AS
SIDE 43

• Byggebranchen
• Mad & opleverlser 

•  Kurser & konferencer
•  Fremtidens Danmark

Side 39
 

Steffen Sten

Steffen Sten ApS – Havnegade 70B – 5000 Odense - Tlf.: 6591 6430 -  

Mail: info@steffensten.dk – www.steffensten.dk

Fokus Ærø 
Side 3 - 19
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Kontakt: Anders

SALG & SERVICE
af alle bilmærker · Autoudlejning
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ÅBENT
 

DIN LOKALE TRÆLAST & BYGGECENTER

MARSTAL · ÆRØ

MANDAG  - FREDAG KL. 7.00 - 17.00
LØRDAG & HELLIGDAGE KL. 8.00 - 13.00

 MED HELE  ÆRØS FARVESHOP 

VI FORHANDLER:

JUST PAINT, 
RUM, DYRUP 

& GORI

Kig ind og få gode råd

og masser af inspiration

Se vores aktuelle tilbud på www.xl-byg.dk

sæt kulør på foråret
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MARIANNE HANSEN
RENGØRING

MARIANNE HANSENS 
RENGØRING

Færgevej 16, 5960 Marstal
Tlf. 21 84 45 91

marianne-tutnas@hotmail.com 

Rengøring af:
•  Kontor 
•  Lejligheder 
•  Lejemål
•  Toiletbygninger 

Udfører alle slags rengøringsopgaver

HF SØFART Med HF Søfart får du både en HF-eksamen og første modul af skibsofficersuddannelsen 
samt en uddannelse som skibsassistent. Som udgangspunkt skal du have bestået 10. 
klasse og have et almindeligt, godt helbred for at kunne begynde på HF Søfart.

HF Søfart er derfor en kombination af en fagligt stærk gymnasial uddannelse og en 
kompetencegivende maritim uddannelse, der giver studenten direkte adgang til at læse 
videre på skibsfører- og skipperuddannelserne. 

Finder du gennem din HF-uddannelse ud af, at du har en interesse inden for det maritime 
erhverv, men ikke ønsker at være til havs i lange perioder, kan du eksempelvis vælge 
at tage en shippinguddannelse og arbejde i land. Danmark er en af verdens største og 
stærkeste maritime nationer, og der er gode karrieremuligheder fordelt på et utal af 
forskellige jobbeskrivelser. Desuden er branchen kendetegnet ved gode lønforhold og lav 
arbejdsløshed.
  

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE 3

STÆRK KOMBINATION GIVER STORE MULIGHEDER FOR DIG

HF Søfart er en spændende 
uddannelse, som veksler 
mellem teori og praksis – 
og mellem gymnasiale og 
maritime fag. 

IT’S ALL ABOUT PEOPLE Uni-Tankers A/S
Turbinevej 10

5500 Middelfart 

Tlf.: 88 61 88 61
crew@uni-tankers.com
www.uni-tankers.com

Uni-Tankers A/S er et dansk 
tankskibsrederi beliggende i 
Middelfart på Fyn. Fra hoved-
kontoret i Middelfart opererer 
vi en flåde på ca. 50 egne 
og indchartrede skibe, der 
fragter alle former for oliepro-
dukter, kemikalier og andre 
flydende laster. Kerneforret-
ningen er koncentreret om 
den daglige drift af skibene 
med særligt fokus på sikker-

hed, miljøvenlig søfragt samt 
teknisk optimale løsninger 
for kunderne, der primært 
består af de største interna-
tionale olieselskaber. 

Uni-Tankers A/S beskæftiger 
i alt 82 medarbejdere fordelt 
på 5 forskellige locations 
i hhv. Middelfart, Aalborg, 
Houston, Nice og Istanbul. 
Hertil kommer ca. 450 søfolk. 

Som medarbejder er ansvar og 
udfordringer en selvfølge – og 
karrieremulighederne mange. 

Heriblandt:
• Navigatør
• Maskinmester
• Befragter
• Operatør
• Teknisk Inspektør
• Nautisk Inspektør
• Regnskabsmedarbejder

Velkommen til 
Marstal Navigationsskole

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE 2

Marstal Navigationsskole er et traditionsrigt uddannelsescenter, som ligger i Marstal 
på Ærø. Vi er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og 
vores uddannelser appellerer til unge uden maritim erfaring og til erfarne navigatører.

Vi tilbyder:  

 HF Søfart - hvor unge får en treårig kombination af en gymnasial og maritim uddannelse.     
  Navigatøruddannelsen - vi uddanner navigatører, og vores elever kommer både fra 

vores egen HF Søfart og med andre baggrunde.
  Efteruddannelse - vi har 45 års erfaring med efteruddannelse af navigatører og andre 

branchefolk.          

Selv om vores set up er forankret i de maritime traditioner, er vi lige så fokuserede på 
at være et moderne og fleksibelt uddannelsescenter. Derfor har vi meget moderne 
undervisningsfaciliteter til rådighed, og vi tilbyder desuden flere kurser som e-learning.      

Til vands, til lands
og altid med dig.

- Den gamle type sømænd er en 
uddøende race og bliver nu er-
stattet af unge nørder, der er 
fascineret af it, og som ser en 
fremtid på søen, siger rektor 
Jeppe Carstensen.
- Der er en revolution på vej i sø-
farten, siger Jeppe Carstensen, 
der er rektor på Marstal Navi-
gationsskole. Det kan aflæses 
i vores kursusprogrammer og 
undervisningsoversigter. Når 
eleverne møder op efter som-
merferien, vil de opleve, at it 
har taget over og erstattet de-
viationstabeller, papirsøkort 
med håndskrevne noter og vin-
kellinealer. 
Jeppe Carstensen peger på, at 
eleverne og kursisterne nu vil 
blive præsenteret for it-syste-
mer, satellitstyrede kortplot-
tere og moderne navigations-
hjælpemidler.
- Vi vil fortsat sejle på bølgen 
blå, men i maskinrummet vil 
diesel i fremtiden blive erstat-

tet af opsamlet grøn vindener-
gi i store tyste batterier. 

Verdens største el-færge
Om kort tid får Ærøfærgerne 
en ny færge i fart mellem Als 
og Ærø. M/F Ellen bliver indtil 
videre verdens største el-færge. 
Den koster cirka 200 millioner 
kroner, og EU støtter projektet 
med cirka 120 millioner kroner. 
- Den fart, der er på den tekno-
logiske udvikling, vil appellere 
til unge med sans og interesse 
for it, siger Jeppe Carstensen. 
Jeg er overbevist om, at det vil 
få helt nye grupper af unge til 
at gå søvejen. Der vil givetvis 
også komme en opblomstring 
i den nære søfart - ikke kun i 
form af færger, men i lige så høj 
grad af skibstyper drevet af el.
Jeppe Carstensen fremhæver 
samarbejdet med VUC på Ærø 
og SIMAC i Svendborg, der er 
med i efteruddannelse og i det 
nationale samarbejde om stu-

diepraktik 
sammen med 
landets øvrige 
videregående ud-
dannelsesinstitutio-
ner. Her er fokus på ele-
ver, der er i gang med det 
sidste år på en gymnasial ud-
dannelse.

Faste jobs og gode lønninger
- Vi kan tilbyde unge et væld af 
uddannelser til jobs i handels-
flåden, shipping og off shore-
virksomhed. Skolen tilbyder 
også i samarbejde med VUC 
Ærø en HF-søfartsuddannelse, 
som er en ungdomsuddannelse, 
der kombinerer den grundlæg-
gende søfartsskole med en fuld 
HF-uddannelse. 
Jeppe Carstensen oplyser, at 

Marstal Navigationsskole · Ellenet 10 · 5960 Marstal · Tlf. +45 62 53 10 75
marnav@marnav.dk · www.marnav.dk 

It-revolutionen 
lokker unge til

uddannelserne ikke kun fører 
til spændende jobs, men også til 
erhverv med høj beskæftigelse 
og med gode lønninger. 

LÆS MERE 
På hjemmesiden www.marnav.dk kan du 
under fanen HF Søfart læse meget mere om 
uddannelsen.   
 
Du kan også læse en række artikler, hvor 
nuværende og tidligere elever fortæller om 
deres uddannelse og karriere.

Du kan også se en række videoer med 
eksempelvis elevinterviews og reportage fra 
branduddannelsen.    

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE
Ellenet 10
5960 Marstal
Tlf. 6253 1075

E-mail: marnav@marnav.dk
Hjemmeside: www.marnav.dk

Scan QR-koden, og kom direkte til vores hjemmeside.
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Sælges/købes
Usprøjtet kløvergræs i Mar-
stal ca 2 ha sælges på rod.
Købes: Lille traktor 40-
60 hk, såbedsharve til lille 
husmandssted.

Tlf. 60 17 69 09
eller 20 34 78 38

El-scooter
30 km. Sælges billigt. Kun 
kørt 5200 km. Skal have 
nye batterier.
Pris kr. 1.200,-.

Tlf. 62 58 21 11

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Til salg
Senior andelsbolig.
Ellenet 25. Andelsværdi
kr. 482.000,-.
Henvendelse:

Tlf. 23 24 26 97

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Flot lejlighed 
udlejes

Penthouse lejlighed, 90 m2

med pragtudsigt over havn 
og landskab, tæt ved Kle-
ven Havn Ommel/Marstal.

Tlf. 61 30 88 90

Ærøskøbing, 
Vestergade

God 1 værelses med eget 
bad og køkken på ca. 50 m2

udlejes.
Henvendelse:

Tlf. 25 34 50 01

Hus eller 
lejlighed 

helst i Marstal
søges pr. 1. juli 2018. Mini-
mum 90-100 m2, gerne by-
hus med lille gårdhave.
Henvendelse:

Tlf. 20 45 69 16

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

HAVEVANDRING
Torsdag d. 14. juni

 kl. 18.30
med start på 

Møllevejen 52, derefter 
til Orangeriet 

Trousløkkevej 11 
i Marstal

Pris kr. 50,-/75,- 
medl./ikke medl.

inkl. kaffe og kage
info: 

joan@buchwald4.dk
BESTYRELSEN

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Tlf. 60 22 60 72
Email:tbb@live.dk

Udlejning af minigraver

Ærø Harmonikafestival

Badge lotteri
Præmier 2018

Sponsor Badge nr.
i2i Media ........................................ 1
La Bella.......................................... 5
»Harmonikaspilleren«.................. 10
»Harmonikaspilleren«.................. 17
Lenda’s Grill’er............................. 22
Bolighuset.................................... 23
Starling Air ................................... 37
Det gamle Værft .......................... 64
Ø-bolig ......................................... 69
Fru Berg....................................... 80
Rise Bryggeri ............................. 103
Fru Nørgaard............................. 133
Den glade Gris........................... 136
Chr. H. v/ Hanne Kromann ........ 137
Glasriget .................................... 147
»Harmonikaspilleren«................ 186
Restaurant Mumm..................... 196
Land og Fritid DLG .................... 214
Ærø Auto-center ........................ 240
Hotel The Monica ...................... 250
Ærø Maskiner & VVS ................ 255
Alberte ....................................... 257
Sugarpie Honey Bonny.............. 261
Marstal Bageri ........................... 314
Ærø Møbler ............................... 340
Sønderrendens Perle ................ 353
Minde......................................... 366
Skipperkroen ............................. 379
»Nygammalt« ............................ 399
»Harmonikaspilleren«................ 430
Øens VVS.................................. 457
Hotel Marstal ............................. 475
Finn’s bageri .............................. 514
Creutz’ Hjørne ........................... 537
XL Byg....................................... 554
Thiele......................................... 572
Grethe Maler.............................. 576
Ærø Maskiner & VVS ................ 577
Frisør Grube .............................. 581
Naja Abelsen ............................. 590
Agerly Murerforretning............... 610
Netto.......................................... 620
»Viking« Tranderup ................... 627
På Torvet ................................... 659
Fod på Fødder........................... 707
Azzurra Vino.............................. 711
Den gamle Isenkram ................. 713
Rise Bryggeri ............................. 732
Frede Valk ................................. 741
Hotel Ærøhus ............................ 765
Femmasteren ............................ 801
XL Byg....................................... 802
Sydbank..................................... 809
Netto.......................................... 819
Aroma........................................ 838
Autogården................................ 849
Tøjshoppen................................ 853
Ø-bolig ....................................... 858
Nordea....................................... 939
Fru Nørgaard............................. 951
Ærø Helse ................................. 964
Sportigan ................................... 976
At Janes................................... 1012
Den gamle Købmandsgård...... 1046
Rise Bryggeri ........................... 1117
Den glade Gris......................... 1118
Ærø Museum........................... 1136
»Nygammalt« .......................... 1200
Klædeskabet............................ 1253
Sydbank................................... 1256
Dagli’Brugsen .......................... 1355
Det gamle Værft ...................... 1369
Lenda’s Grill’er......................... 1370
Ærø Blomster & Havecenter.... 1386
Vaffelbageriet .......................... 1390
Glasseriet, Rikke Bruzelius...... 1457
Marstal Søfartsmuseum .......... 1471
Freddy Sko .............................. 1474
Bille Knudsen........................... 1483
Rise Bryggeri ........................... 1494

Ovenstående forretninger og 
virksomheder fra HELE ÆRØ

har venligst bidraget med gaver 
til badge-lotteriet i 2018.

MANGE TAK!
Præmierne kan afhentes hos 

Let•Køb, Vestergade 30C, Marstal  
indtil den 1. august 2018.

Ikke afhentede præmier tilfalder 
Ærø Folkelige Musikforening.
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DANMARKS JÆGER
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RØ JAGTFORENIN

G

Vestærø Jagtforening
afholder 

traditionen tro

BUKKE-
MORGEN
LØRDAG d. 16. juni 

kl. 8.30 i Jægerhytten, 
Skovby Gl. Skole.

l Kaffe, rundstykker  
kan købes på stedet.

l HUSK at medbringe 
de nedlagte bukke.

ALLE JÆGERE FRA
HELE ØEN ER 
VELKOMNE

VEL MØDT!

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Klinik for 
Fodterapi

ved Anne 
Lundegård Rosted

Ærø Sygehus
Tidsbestilling på
tlf. 30 25 80 52

For sundere fødder

Klinik for fodterapi - Anne Rosted 

Klinik for fodterapi - Anne Rosted.indd   1 29/08/17   06.44

Nørregade 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale.

i2i media - fast

i2i media - fast.indd   1 28/08/17   09.36

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Hr. Regnskabsfører 
Andersen

Online regnskabsfører
Få hjælp til dit 

bogholderi, årsregnskab 
og skat.

Lasse Vendelbo Andersen
www.lva.dk

Kontakt:
Tlf. 53 76 78 54 /

lv@lva.dk

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

• Havearbejde
• Rengøring
• Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
• Rensning af 

tagrender
• Små 

reparationer
• Malerarbejde

Østergade 13, Ærøskøbing
42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

...støt vore aktiviteter

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

Ærø
Maskiner & VVS A/S

Grøn: 356C   Blå: 286C 

ERIK ERIKSEN
Træskibsværft
Mobil-tlf. 20 21 33 88

ÆRØ BYG ApS
v/ Curt Skov

www.aeroebyg.dk

62 52 28 29 · www.aeroe-brand.dk

Aut. El - inst.  Jack Hansen tlf.  28 18 10 28 

Kirkestræde 2-4 · Marstal · 62 53 17 80

62 52 20 80
www.aemv.dk

Hovedsponsorer 2018

Guldsponsorer 2018

Sølvsponsorer 2018

Kirkestræde 27· 5960 Marstal · Tlf. 65362020

ALBANISERIEN

GØR DIN KROP EN TJENESTE

POKALKAMP
12. juni på Marstal Stadion

ÆRØ
AUTO-CENTER
62 53 13 02 / 21 27 69 65

TIRSDAG
M

A
R

STAL IDRÆTSFORENIN
G

19
15 • 100 ÅR • 2015

NB: 18.15

M Ø D O P O G S T Ø T Ø E N S H O L D

MIF/RSI-
DANMARKSSERIEN

Tarup/Paarup

MIF-Pokal_Layout 1 kopi - 4-06-2018 3.36

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Støt vore annoncører
– de støtter os!

v/ malermester Per Andersen

...støt vore aktiviteter

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 9. juni:
13.00: U12 drenge - 8 M MIF-OKS
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 2-FC Sydfyn

SØNDAG d. 10. juni:
12.20: U9 drenge - 5 M MIF-Stævne
14.35: U13 pige - 8 M MIF-Krarup/Espe Fodbold
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 1-Søllinge

M
A

R
STAL IDRÆTSFORENIN

G

19
15 • 100 ÅR • 2015

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Afhentning med 
lastbil på hele Øen

Tlf. 60 22 60 72

Nevadasminde - Dunkær

Afhentning - Ærø Jern og Metal

Afhentning - Ærø Jern og Metal.indd   1 28/08/17   09.32

Al 
opmærksomhed

den 14. juni frabedes ven-
ligst.

Niels Kristian Moritzen

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING

www.backstage7.dk

FRISØR
• Herre- og dame •

Margit Nørby
Smedegade 35, Ærøsk.

Havnevejen 1, Søby
Tlf. 24 24 60 37     

Begge Saloner
LUKKET

fra fredag d. 15. juni
til og med

fredag d. 22. juni.

Tag ansvar for 
dit helbred...

Forårstilbud kr. 500,- 
normalpris kr. 1.000,- 
SPAR 50% i uge 15-25.

Tankefeltterapi -
METAsundhedsanalyse

og traumeterapi
Læs mere:
www.mygind.dk 
Ring for mere
information/book en tid:

Inge Halmø 
Tlf. 40 40 11 47

Yvonne Grube Fabricius
Lægeexam. Klinisk Fodplejer

Kirkestræde 29, Marstal
30 70 31 16

- smilende fødder

Hæl & Tå  - fast - 12-09-2017 5:54

Hæl & Tå - fast.indd   1 12/09/17   17.54

Hjertelig tillykke med 
de 90 år på lørdag. 

Vi håber du får en rigtig 
god dag. 
Kærligst

BØRNEBØRN
OG OLDEBØRN

Kære Farmor 
og Oldemor

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Fyld - 1 sp_Layout 1.1   1 15/09/17   08.24

TORSDAG DEN 7. JUNI 2018 ÆRØ UGEAVIS 9

Sælges/købes
Usprøjtet kløvergræs i Mar-
stal ca 2 ha sælges på rod.
Købes: Lille traktor 40-
60 hk, såbedsharve til lille 
husmandssted.

Tlf. 60 17 69 09
eller 20 34 78 38

El-scooter
30 km. Sælges billigt. Kun 
kørt 5200 km. Skal have 
nye batterier.
Pris kr. 1.200,-.

Tlf. 62 58 21 11

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Til salg
Senior andelsbolig.
Ellenet 25. Andelsværdi
kr. 482.000,-.
Henvendelse:

Tlf. 23 24 26 97

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Flot lejlighed 
udlejes

Penthouse lejlighed, 90 m2

med pragtudsigt over havn 
og landskab, tæt ved Kle-
ven Havn Ommel/Marstal.

Tlf. 61 30 88 90

Ærøskøbing, 
Vestergade

God 1 værelses med eget 
bad og køkken på ca. 50 m2

udlejes.
Henvendelse:

Tlf. 25 34 50 01

Hus eller 
lejlighed 

helst i Marstal
søges pr. 1. juli 2018. Mini-
mum 90-100 m2, gerne by-
hus med lille gårdhave.
Henvendelse:

Tlf. 20 45 69 16

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

HAVEVANDRING
Torsdag d. 14. juni

 kl. 18.30
med start på 

Møllevejen 52, derefter 
til Orangeriet 

Trousløkkevej 11 
i Marstal

Pris kr. 50,-/75,- 
medl./ikke medl.

inkl. kaffe og kage
info: 

joan@buchwald4.dk
BESTYRELSEN

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Tlf. 60 22 60 72
Email:tbb@live.dk

Udlejning af minigraver

Ærø Harmonikafestival

Badge lotteri
Præmier 2018

Sponsor Badge nr.
i2i Media ........................................ 1
La Bella.......................................... 5
»Harmonikaspilleren«.................. 10
»Harmonikaspilleren«.................. 17
Lenda’s Grill’er............................. 22
Bolighuset.................................... 23
Starling Air ................................... 37
Det gamle Værft .......................... 64
Ø-bolig ......................................... 69
Fru Berg....................................... 80
Rise Bryggeri ............................. 103
Fru Nørgaard............................. 133
Den glade Gris........................... 136
Chr. H. v/ Hanne Kromann ........ 137
Glasriget .................................... 147
»Harmonikaspilleren«................ 186
Restaurant Mumm..................... 196
Land og Fritid DLG .................... 214
Ærø Auto-center ........................ 240
Hotel The Monica ...................... 250
Ærø Maskiner & VVS ................ 255
Alberte ....................................... 257
Sugarpie Honey Bonny.............. 261
Marstal Bageri ........................... 314
Ærø Møbler ............................... 340
Sønderrendens Perle ................ 353
Minde......................................... 366
Skipperkroen ............................. 379
»Nygammalt« ............................ 399
»Harmonikaspilleren«................ 430
Øens VVS.................................. 457
Hotel Marstal ............................. 475
Finn’s bageri .............................. 514
Creutz’ Hjørne ........................... 537
XL Byg....................................... 554
Thiele......................................... 572
Grethe Maler.............................. 576
Ærø Maskiner & VVS ................ 577
Frisør Grube .............................. 581
Naja Abelsen ............................. 590
Agerly Murerforretning............... 610
Netto.......................................... 620
»Viking« Tranderup ................... 627
På Torvet ................................... 659
Fod på Fødder........................... 707
Azzurra Vino.............................. 711
Den gamle Isenkram ................. 713
Rise Bryggeri ............................. 732
Frede Valk ................................. 741
Hotel Ærøhus ............................ 765
Femmasteren ............................ 801
XL Byg....................................... 802
Sydbank..................................... 809
Netto.......................................... 819
Aroma........................................ 838
Autogården................................ 849
Tøjshoppen................................ 853
Ø-bolig ....................................... 858
Nordea....................................... 939
Fru Nørgaard............................. 951
Ærø Helse ................................. 964
Sportigan ................................... 976
At Janes................................... 1012
Den gamle Købmandsgård...... 1046
Rise Bryggeri ........................... 1117
Den glade Gris......................... 1118
Ærø Museum........................... 1136
»Nygammalt« .......................... 1200
Klædeskabet............................ 1253
Sydbank................................... 1256
Dagli’Brugsen .......................... 1355
Det gamle Værft ...................... 1369
Lenda’s Grill’er......................... 1370
Ærø Blomster & Havecenter.... 1386
Vaffelbageriet .......................... 1390
Glasseriet, Rikke Bruzelius...... 1457
Marstal Søfartsmuseum .......... 1471
Freddy Sko .............................. 1474
Bille Knudsen........................... 1483
Rise Bryggeri ........................... 1494

Ovenstående forretninger og 
virksomheder fra HELE ÆRØ

har venligst bidraget med gaver 
til badge-lotteriet i 2018.

MANGE TAK!
Præmierne kan afhentes hos 

Let•Køb, Vestergade 30C, Marstal  
indtil den 1. august 2018.

Ikke afhentede præmier tilfalder 
Ærø Folkelige Musikforening.
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G

Vestærø Jagtforening
afholder 

traditionen tro

BUKKE-
MORGEN
LØRDAG d. 16. juni 

kl. 8.30 i Jægerhytten, 
Skovby Gl. Skole.

l Kaffe, rundstykker  
kan købes på stedet.

l HUSK at medbringe 
de nedlagte bukke.

ALLE JÆGERE FRA
HELE ØEN ER 
VELKOMNE

VEL MØDT!

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Klinik for 
Fodterapi

ved Anne 
Lundegård Rosted

Ærø Sygehus
Tidsbestilling på
tlf. 30 25 80 52

For sundere fødder

Klinik for fodterapi - Anne Rosted 

Klinik for fodterapi - Anne Rosted.indd   1 29/08/17   06.44

Nørregade 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale.

i2i media - fast

i2i media - fast.indd   1 28/08/17   09.36

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Hr. Regnskabsfører 
Andersen

Online regnskabsfører
Få hjælp til dit 

bogholderi, årsregnskab 
og skat.

Lasse Vendelbo Andersen
www.lva.dk

Kontakt:
Tlf. 53 76 78 54 /

lv@lva.dk

Ahmads Rengørings-
og Haveservice

• Havearbejde
• Rengøring
• Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
• Rensning af 

tagrender
• Små 

reparationer
• Malerarbejde

Østergade 13, Ærøskøbing
42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

...støt vore aktiviteter

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

Ærø
Maskiner & VVS A/S

Grøn: 356C   Blå: 286C 

ERIK ERIKSEN
Træskibsværft
Mobil-tlf. 20 21 33 88

ÆRØ BYG ApS
v/ Curt Skov

www.aeroebyg.dk

62 52 28 29 · www.aeroe-brand.dk

Aut. El - inst.  Jack Hansen tlf.  28 18 10 28 

Kirkestræde 2-4 · Marstal · 62 53 17 80

62 52 20 80
www.aemv.dk

Hovedsponsorer 2018

Guldsponsorer 2018

Sølvsponsorer 2018

Kirkestræde 27· 5960 Marstal · Tlf. 65362020

ALBANISERIEN

GØR DIN KROP EN TJENESTE

POKALKAMP
12. juni på Marstal Stadion

ÆRØ
AUTO-CENTER
62 53 13 02 / 21 27 69 65

TIRSDAG

M
A

R
STAL IDRÆTSFORENIN

G

19
15 • 100 ÅR • 2015

NB: 18.15

M Ø D O P O G S T Ø T Ø E N S H O L D

MIF/RSI-
DANMARKSSERIEN

Tarup/Paarup

MIF-Pokal_Layout 1 kopi - 4-06-2018 3.36

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Støt vore annoncører
– de støtter os!

v/ malermester Per Andersen

...støt vore aktiviteter

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 9. juni:
13.00: U12 drenge - 8 M MIF-OKS
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 2-FC Sydfyn

SØNDAG d. 10. juni:
12.20: U9 drenge - 5 M MIF-Stævne
14.35: U13 pige - 8 M MIF-Krarup/Espe Fodbold
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 1-Søllinge

M
A

R
STAL IDRÆTSFORENIN

G
19

15 • 100 ÅR • 2015

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Afhentning med 
lastbil på hele Øen

Tlf. 60 22 60 72

Nevadasminde - Dunkær

Afhentning - Ærø Jern og Metal

Afhentning - Ærø Jern og Metal.indd   1 28/08/17   09.32

Al 
opmærksomhed

den 14. juni frabedes ven-
ligst.

Niels Kristian Moritzen

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING

www.backstage7.dk

FRISØR
• Herre- og dame •

Margit Nørby
Smedegade 35, Ærøsk.

Havnevejen 1, Søby
Tlf. 24 24 60 37     

Begge Saloner
LUKKET

fra fredag d. 15. juni
til og med

fredag d. 22. juni.

Tag ansvar for 
dit helbred...

Forårstilbud kr. 500,- 
normalpris kr. 1.000,- 
SPAR 50% i uge 15-25.

Tankefeltterapi -
METAsundhedsanalyse

og traumeterapi
Læs mere:
www.mygind.dk 
Ring for mere
information/book en tid:

Inge Halmø 
Tlf. 40 40 11 47

Yvonne Grube Fabricius
Lægeexam. Klinisk Fodplejer

Kirkestræde 29, Marstal
30 70 31 16

- smilende fødder

Hæl & Tå  - fast - 12-09-2017 5:54

Hæl & Tå - fast.indd   1 12/09/17   17.54

Hjertelig tillykke med 
de 90 år på lørdag. 

Vi håber du får en rigtig 
god dag. 
Kærligst

BØRNEBØRN
OG OLDEBØRN

Kære Farmor 
og Oldemor

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Fyld - 1 sp_Layout 1.1   1 15/09/17   08.24

TORSDAG DEN 7. JUNI 2018 ÆRØ UGEAVIS 9

Sælges/købes
Usprøjtet kløvergræs i Mar-
stal ca 2 ha sælges på rod.
Købes: Lille traktor 40-
60 hk, såbedsharve til lille 
husmandssted.

Tlf. 60 17 69 09
eller 20 34 78 38

El-scooter
30 km. Sælges billigt. Kun 
kørt 5200 km. Skal have 
nye batterier.
Pris kr. 1.200,-.

Tlf. 62 58 21 11

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Til salg
Senior andelsbolig.
Ellenet 25. Andelsværdi
kr. 482.000,-.
Henvendelse:

Tlf. 23 24 26 97

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Flot lejlighed 
udlejes

Penthouse lejlighed, 90 m2

med pragtudsigt over havn 
og landskab, tæt ved Kle-
ven Havn Ommel/Marstal.

Tlf. 61 30 88 90

Ærøskøbing, 
Vestergade

God 1 værelses med eget 
bad og køkken på ca. 50 m2

udlejes.
Henvendelse:

Tlf. 25 34 50 01

Hus eller 
lejlighed 

helst i Marstal
søges pr. 1. juli 2018. Mini-
mum 90-100 m2, gerne by-
hus med lille gårdhave.
Henvendelse:

Tlf. 20 45 69 16

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

HAVEVANDRING
Torsdag d. 14. juni

 kl. 18.30
med start på 

Møllevejen 52, derefter 
til Orangeriet 

Trousløkkevej 11 
i Marstal

Pris kr. 50,-/75,- 
medl./ikke medl.

inkl. kaffe og kage
info: 

joan@buchwald4.dk
BESTYRELSEN

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Tlf. 60 22 60 72
Email:tbb@live.dk

Udlejning af minigraver

Ærø Harmonikafestival

Badge lotteri
Præmier 2018

Sponsor Badge nr.
i2i Media ........................................ 1
La Bella.......................................... 5
»Harmonikaspilleren«.................. 10
»Harmonikaspilleren«.................. 17
Lenda’s Grill’er............................. 22
Bolighuset.................................... 23
Starling Air ................................... 37
Det gamle Værft .......................... 64
Ø-bolig ......................................... 69
Fru Berg....................................... 80
Rise Bryggeri ............................. 103
Fru Nørgaard............................. 133
Den glade Gris........................... 136
Chr. H. v/ Hanne Kromann ........ 137
Glasriget .................................... 147
»Harmonikaspilleren«................ 186
Restaurant Mumm..................... 196
Land og Fritid DLG .................... 214
Ærø Auto-center ........................ 240
Hotel The Monica ...................... 250
Ærø Maskiner & VVS ................ 255
Alberte ....................................... 257
Sugarpie Honey Bonny.............. 261
Marstal Bageri ........................... 314
Ærø Møbler ............................... 340
Sønderrendens Perle ................ 353
Minde......................................... 366
Skipperkroen ............................. 379
»Nygammalt« ............................ 399
»Harmonikaspilleren«................ 430
Øens VVS.................................. 457
Hotel Marstal ............................. 475
Finn’s bageri .............................. 514
Creutz’ Hjørne ........................... 537
XL Byg....................................... 554
Thiele......................................... 572
Grethe Maler.............................. 576
Ærø Maskiner & VVS ................ 577
Frisør Grube .............................. 581
Naja Abelsen ............................. 590
Agerly Murerforretning............... 610
Netto.......................................... 620
»Viking« Tranderup ................... 627
På Torvet ................................... 659
Fod på Fødder........................... 707
Azzurra Vino.............................. 711
Den gamle Isenkram ................. 713
Rise Bryggeri ............................. 732
Frede Valk ................................. 741
Hotel Ærøhus ............................ 765
Femmasteren ............................ 801
XL Byg....................................... 802
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Ovenstående forretninger og 
virksomheder fra HELE ÆRØ

har venligst bidraget med gaver 
til badge-lotteriet i 2018.

MANGE TAK!
Præmierne kan afhentes hos 

Let•Køb, Vestergade 30C, Marstal  
indtil den 1. august 2018.

Ikke afhentede præmier tilfalder 
Ærø Folkelige Musikforening.
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Vestærø Jagtforening
afholder 

traditionen tro

BUKKE-
MORGEN
LØRDAG d. 16. juni 

kl. 8.30 i Jægerhytten, 
Skovby Gl. Skole.

l Kaffe, rundstykker  
kan købes på stedet.

l HUSK at medbringe 
de nedlagte bukke.

ALLE JÆGERE FRA
HELE ØEN ER 
VELKOMNE

VEL MØDT!

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Klinik for 
Fodterapi

ved Anne 
Lundegård Rosted

Ærø Sygehus
Tidsbestilling på
tlf. 30 25 80 52

For sundere fødder

Klinik for fodterapi - Anne Rosted 

Klinik for fodterapi - Anne Rosted.indd   1 29/08/17   06.44

Nørregade 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale.

i2i media - fast

i2i media - fast.indd   1 28/08/17   09.36

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Hr. Regnskabsfører 
Andersen

Online regnskabsfører
Få hjælp til dit 

bogholderi, årsregnskab 
og skat.

Lasse Vendelbo Andersen
www.lva.dk

Kontakt:
Tlf. 53 76 78 54 /

lv@lva.dk

Ahmads Rengørings-
og Haveservice

• Havearbejde
• Rengøring
• Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
• Rensning af 

tagrender
• Små 

reparationer
• Malerarbejde

Østergade 13, Ærøskøbing
42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

...støt vore aktiviteter

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

Ærø
Maskiner & VVS A/S

Grøn: 356C   Blå: 286C 

ERIK ERIKSEN
Træskibsværft
Mobil-tlf. 20 21 33 88

ÆRØ BYG ApS
v/ Curt Skov

www.aeroebyg.dk

62 52 28 29 · www.aeroe-brand.dk

Aut. El - inst.  Jack Hansen tlf.  28 18 10 28 

Kirkestræde 2-4 · Marstal · 62 53 17 80

62 52 20 80
www.aemv.dk

Hovedsponsorer 2018

Guldsponsorer 2018

Sølvsponsorer 2018

Kirkestræde 27· 5960 Marstal · Tlf. 65362020

ALBANISERIEN

GØR DIN KROP EN TJENESTE

POKALKAMP
12. juni på Marstal Stadion

ÆRØ
AUTO-CENTER
62 53 13 02 / 21 27 69 65
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15 • 100 ÅR • 2015

NB: 18.15

M Ø D O P O G S T Ø T Ø E N S H O L D

MIF/RSI-
DANMARKSSERIEN

Tarup/Paarup

MIF-Pokal_Layout 1 kopi - 4-06-2018 3.36

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Støt vore annoncører
– de støtter os!

v/ malermester Per Andersen

...støt vore aktiviteter

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 9. juni:
13.00: U12 drenge - 8 M MIF-OKS
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 2-FC Sydfyn

SØNDAG d. 10. juni:
12.20: U9 drenge - 5 M MIF-Stævne
14.35: U13 pige - 8 M MIF-Krarup/Espe Fodbold
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 1-Søllinge
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Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Afhentning med 
lastbil på hele Øen

Tlf. 60 22 60 72

Nevadasminde - Dunkær

Afhentning - Ærø Jern og Metal

Afhentning - Ærø Jern og Metal.indd   1 28/08/17   09.32

Al 
opmærksomhed

den 14. juni frabedes ven-
ligst.

Niels Kristian Moritzen

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING

www.backstage7.dk

FRISØR
• Herre- og dame •

Margit Nørby
Smedegade 35, Ærøsk.

Havnevejen 1, Søby
Tlf. 24 24 60 37     

Begge Saloner
LUKKET

fra fredag d. 15. juni
til og med

fredag d. 22. juni.

Tag ansvar for 
dit helbred...

Forårstilbud kr. 500,- 
normalpris kr. 1.000,- 
SPAR 50% i uge 15-25.

Tankefeltterapi -
METAsundhedsanalyse

og traumeterapi
Læs mere:
www.mygind.dk 
Ring for mere
information/book en tid:

Inge Halmø 
Tlf. 40 40 11 47

Yvonne Grube Fabricius
Lægeexam. Klinisk Fodplejer

Kirkestræde 29, Marstal
30 70 31 16

- smilende fødder

Hæl & Tå  - fast - 12-09-2017 5:54

Hæl & Tå - fast.indd   1 12/09/17   17.54

Hjertelig tillykke med 
de 90 år på lørdag. 

Vi håber du får en rigtig 
god dag. 
Kærligst

BØRNEBØRN
OG OLDEBØRN

Kære Farmor 
og Oldemor

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Fyld - 1 sp_Layout 1.1   1 15/09/17   08.24

Havearbejde • Rengøring
• Opsyn med sommerhuse

• Snerydning • Rensning af tagrender
• Små reparationer 

672



Havnefoged Christian Ørndrup står 
sammen med sin medarbejderstab 
for et højt serviceniveau til alle de 
to havnes gæster. Det betyder også, 
at havnene er under konstant ud-
vikling for at leve op til alle normer 
og service, som tilbydes når man 
som gæst besøger havnene.
Havnekontoret er hen over vinteren 
også flyttet til ny adresse på Søndre 
Værft, hvor de har fået mere plads 
samt, at havnekontoret nu er cen-
tralt placeret på havnen.
- Min vigtigste opgave er at sørge 
for, at havnene er i orden, og at gæ-
sterne er glade, siger Christian Ørn-
drup. Vi har ligget på 27.000 anløb 
og i 2018 var det helt specielt med 
31.000. Så det er naturligvis noget, 
som vi kan glæde os over.
Der arbejdes også med havnenes fa-
ciliteter. I Ærøskøbing er der i løbet 
af vinteren lavet en handicapbro, og 
der arbejdes med, at sætte de sidste 
stålknæ op til at lave en bro, der skal 
udgøre en ny servicebro til blandt 
andet mastekranen. Vestre Både-
havn har fået nyt gelænder ved Bro 
1, hvilket har været et større godt 
projekt. Til den daglige vedligehol-
delse er der beskæftiget en fuldtids 
og en halvtids samt flexjobber som 
havnemedarbejdere. I Marstal er 
der beskæftiget to havnemedarbej-
dere samt en halvtids økonomimed-
arbejder.
- De sikkerhedsmæssige forhold 
skal også være i orden omkring 
havneområdet, og det forbedres 
og udbygges hele tiden. Her har vi 
i Marstal lige anskaffet og fået de 

Havnene på Ærø er klar 
til sommerens gæster
Havnefogeden i Ærøskøbing og Marstal sørger for at havnene er under 
konstant udvikling med høj service til glæde for alle havnenes gæster

første 35 redningsstiger, der skal 
sættes op ved broerne. De er i stærk 
gul farve, som er meget synlig, hvis 
behovet skulle være der.
I lystbådehavnen har de også fået 
nye landsætningsfaciliteter, som 
er færdiggjort i april. Det er med 
tilhørende vaskeplads med alle kræ-
vede godkendte miljøstationer.
I Marstal er der renoveret på de 
eksisterende toilet- og baderums-

udvikling være med til at skabe en 
havnearbejdsplads. En proces, der 
også kan være med til at skabe yder-
lige arbejdspladser.
I Marstal er man også en del af Sø-
fartsstyrelsens Driftstjeneste – det 
tidligere Fyr & Vagervæsenet. Som 
Vagerdistrikt Marstal passer man 
flere af bøjerne i farvandet om-
kring Marstal.

Ærø Kommune, Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Søndre Værft 3, 5960 Marstal 
Tlf.: 63 52 63 65 *4* · Mobil: 30 69 66 88 · Fax: 63 52 63 66 · cph@aeroekommune.dk

bygninger samt, at der er bygget 
ny toiletbygning, der vender ud til 
Havnegade. Ligeledes sørges der 
for, at havnens legeplads hele tiden 
fremstår som en varieret og attrak-
tiv plads at være for børnene.
Marstal er en gammel havn, og hav-
nen har nu overtaget beddingerne. 
De skal så opgraderes så også min-
dre coastere kan komme på bed-
ding, - og gennem denne maritime 
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Restaurant og cafe åben i skolernes sommerferie.
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness ...

Havnegade 28A, Marstal T: 5360 4821
info@femmasteren.dk · www.femmasteren.dk

Restaurant og cafe åben i skolernes sommerferie. 
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness...

Havnegade 28A, Marstal  T: 5360 4821

Wellnessafdeling
med sauna &
sømandsbad 
er for alle

STOKKEBY SMEDE- OG MASKINFORRETNINGLars Albertsen
TLF. 62 52 11 79MOBIL 20 46 45 29

Frederiksbergvej 25970 Ærøskøbingstokkebysmede@mail.dk

Vi klare VVS, blik,  
smedearbejde &  

maskinreparationer.

AUT. GAS- VAND OG SANITETSMESTER

Vognmandsforretningen drives af 
Kim & Jan Jørgensen, der er an-
den generation i firmaet. De har en 
maskinpark, så de ved siden af vog-
mandsopgaverne også kan klare de 
større nedrivningsopgaver, som de 
også har specialiseret sig i.
Vognmandsforretningen er fleksi-
bel og har en sådan størrelse, at alle 
opgaver inden for flere forretnings-
områder kan løses. Det være sig 
landbrug, entreprenør opgaver og 
vognmandsforretning. 
- Det er dejligt, at vi nu har det hele 
i eget hus, siger Kim, der også er 

autoriseret kloakmester. Vi er klar 
til at levere, som kunderne på Ærø 
efterspørger. Her er virkemidlerne 
gode medarbejdere, tidssvarende 
maskinkraft og et stort lokalt kend-
skab. Men vi kommer da også både 
til Fyn og Jylland.

Maskinstation 
A. Jørgensens Eftf. er selvfølgelig 
klar til at hjælpe alle landmænd på 
Ærø, når der er ekstra behov for 
maskiner. Det kan være, når der 
skal pløjes og sås, eller når høsten 
skal i hus.

Maskinstationen har en alsidig ma-
skinpark med adskillige traktorer 
og mejetærskere og sprøjtemaski-
ner. 
- Vi høster 400 hektar kornmarker 
og op mod 500 hektar majsmar-
ker om året, så vi klager ikke over 
mængden af opgaver, siger Jan Jør-
gensen. Vi kører altid korn og fo-
derstoffer for DLG, ligesom vi også 
har en kranvogn, så vi kan assistere 
bilister, der er med i Dansk Auto-
hjælp, hvis de får problemer med 
køretøjet her på Ærø. 

Vognmandsfirmaet kører også re-
novation for Ærø Kommune. Er 
der tale om entreprenøropgaver, 
er virksomheden klar til at hjælpe 
kunden med at løse opgaven på til-
fredsstillende vis. 
Vognmandsfirmaet har fleksible og 
dygtige medarbejdere, der kan bre-
de sig over et stort område, - også 
med vognparken, der består af en 
halv snes lastvogne samt traktorer, 
mejetærskere m.m. De har alle ty-
per af lastvogne, så de kan løse både 
løfte- og transportopgaver.

Vognmandsfirma klarer opgaverne
A. Jørgensens Eftf. har en maskinpark til servicere et bredt arbejdsområde

Nevre Rise 21, 5970 Ærøskøbing · Tlf.: 6252 1157 · vognmand.anders.jorgensen@mail.dk
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• Smedejernsporte
• Smedejernslåger
• Smedejernshegn
• Industrihegn
• Sommer automatik
• Værn
• Tilbehør

Vi er lokaliseret på Ærø, som har 
en central beliggenhed i forhold til 
at levere til hele Danmark. 
 
På denne adresse har vi lager/ 
showroom, hvorfra du kan få syn 
for sagen. Levering står vi selvføl-
gelig selv for, også selve montagen.

Den Lille Café I Mar-
stal byder gæsterne på 
en totaloplevelse med 
gourmet i øjenhøjde

Når man træder indenfor i Den Lille 
Café i Marstal, så føler man det al-
lerede hyggeligt, hjemligt og med 
god nærhed i lokalet. Det er også det 
som værtsparret Marie Louise Lan-
geland og Rasmus Bechgaard står 
for og som de gerne vil byde gæster 
på. Gæsterne skal have en totalople-

så folk forstår hvad de spiser. Vi er 
ikke en fiskerestaurant, - men vi er 
naturligvis meget havinspireret, og 
har også alt godt fra havet.
Når talen er om det gastronomiske, 
så mærker man passionen hos Ras-
mus Bechgaard, der er en erfaren 
kok, og som styrer de gastronomi-
ske delikatesser med sikker smag.
- Vi bestræber os naturligvis på at 
bruge lokale råvarer så vidt muligt 
og afhængig af sæsonen, - og så har 
vi naturligvis special øl fra Rise. 
For os handler det om god service 
og glæde folk, og vi vil gerne give 

folk en god oplevelse og til en god 
pris, så alle kan være med og have 
råd til det.
Den Lille Café I Marstal har plads 
til 90-110 spisende gæster om som-
meren, og serverer en god oplevelse. 
Det betyder også, at de har et stort 
varieret vinkort, hvor der skiftes 
til kundernes tilfredshed, for der 
skal også fornyelse til på vinkortet. 
Her behøver man heller ikke at købe 
en flaske vin, - men kan nyde et glas. 
Som der er passion i køkkenet, så-
dan gælder det også med vine samt 
med spiritus, hvor der bydes på høj 
kvalitet indenfor gin, rom, whisky, 
cognac og likører.

Det nordiske køkken er  
en gastronomisk oplevelse

velse – både hvad angår det gastro-
nomiske som også hvad der bydes på 
af tilhørende drikkevarer, enten til 
maden eller hvis man bare er kom-
met indenfor til en øl eller drink.
- Vi er blevet taget rigtig godt imod. 
Det har været positivt, og vi har al-
lerede fået en del faste og trofaste 
gæster, - både til restauranten eller 
til en drink, siger værtsparret sam-
stemmende. Vi laver nyt nordisk 
mad med et twist af dansk tradi-
tionel mad, og vi er stolte af det vi 
laver. Vi laver mad som mad skal 
være, - gourmetmad i øjenhøjde, 

Den Lille Café I Marstal, 
Kirkestræde 15, 5960 Marstal, 
Tlf.: 30 24 36 70, 
denlillecafeimarstal@gmail.com
Facebook: @denlillecafeimarstal 
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Dunkær Auto-Service 
er en erfaren partner 
til både person- og 
lastvogne

Har man brug for enten at skulle 
købe brugt eller ny bil eller skal 
have udført service og reparation 
på sit køretøj, så kan man roligt 
henvende sig til Dunkær Auto-Ser-
vice, der er en erfaren partner, som 

yder god service og altid finder en 
løsning.
- Selvom vi er et lille værksted, så er 
det meget lidt vi ikke kan klare, si-
ger Christian Phillip Jensen, der er 
værkfører og daglig leder, - og som i 
øvrigt selv er udlært på værkstedet 
i 2011. Vores begrænsninger er små, 
og ligger indenfor det ekstraordi-
nære specialudstyr. Men ellers kan 
vi lave reparationer på alle bilmær-
ker. Vi er også alle løbende på vide-
reuddannelse. Og lige for tiden er 

det elbiler, som vi opgraderer os til.
Dunkær Auto-Service kan det hele, 
og laver service på hele bilparken, 
klar til syn samt også lastvognsre-
parationer.

Salg af biler
Værkstedet har også salg af såvel 
brugte som nye biler.
- Vi har et godt samarbejde med de 
fleste bilmærker, og det betyder, at 
vi kan levere stort set alt indenfor 
nye biler, og har også altid et udvalg 

stående i vores udstilling. De brug-
te biler klargører vi selv, så vi også 
kan stå inde for det vi sælger.
Dunkær Auto-Service er også med 
når køretøjet skal have en gang 
PAVA undervognsbehandling. Her 
bliver bilerne sendt videre til PAVA-
Centret ved Toyota i Svendborg. Li-
geledes er de Bedre Motor Partner 
indenfor additiver og rens. En ren 
motor har mange fordele og er med 
til at forebygge motorproblemer, - 
og derved undgå dyre reparationer.

Værkstedet klarer alle reparationsopgaver

Dunkær Auto-Service er en 
erfaren partner til både per-
son- og lastvogne

Dunkær Auto-Service, Østermarksvej 9, 5970 Ærøskøbing - Tlf.: 62 52 15 38 cpj@dunkaer-auto.dk - www.dunkaer-auto.dk

God start for den nye murermester
Lasse M. Pedersen er en erfaren partner 
til flisearbejde
Står man og skal have løst en mu-
reropgave og ikke mindst hvis der 
skal sættes fliser, så kan man roligt 
alliere sig med Murermester Lasse 
M. Pedersen, der selvom han er for-
holdsvis nystartet, har stor erfa-
ring indenfor faget.
- Jeg havde lysten til at drive mit 
eget firma, og efter at jeg startede 
i det små sidste år, så gik jeg fuldt 
ind i år, siger Lasse M. Pedersen 
mens han fortsat er i gang med at 
skære fliser på en opgave. Der er nok 
at lave, - så det var den helt rigtige 
beslutning.
I øjeblikket har Lasse M. Pedersen 
travlt i et nybyggeri, hvor Det Ærø-
ske Boligselskab er bygherre. Her 
er han hyret ind til 12 lejligheder i 
Kildehaven i Ærøskøbing, hvor han 
står for alt flisearbejdet til badevæ-
relser og entréer. 
Det er ikke kun på Ærø, at der lø-
ses opgaver, men også på fastlan-
det, - og der klares naturligvis alle 

opgaver indenfor det traditionelle 
murerfag. Men gode erfarne murere 
til flisearbejde er også efterspurgte, 
og det kan Lasse M. Pedersen også 
notere sig med de opgaver han hyres 
til.

- Hvis man har en opgave indenfor 
faget, så er man altid velkommen til 
at ringe og høre på opgaven, og vi 
finder en løsning, slutter Lasse M. 
Pedersen.

Murermester Lasse M. Pedersen, Korsgade 5, 5960 Marstal, Tlf.: 20 58 18 94, lmpmurer@outlook.dk

WWW.EBBE-MARSTAL.DK  · TEL: +45 6253 2127

FACILITETER:
• Sejlloft
• 32 t. kran
• 2500 m2 Hal
• Bedding 20 t.
• Bedding 400 t.
• Snedkerværksted
• 
• Blokfabrik

VORES BÅDEBYGGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Restaurering
• Forsikringsskader
• Teakdæk
• Flexiteak dæk
• Kalfatter arbejde
• Planke skift
• Master
• Vinteropbevaring

VORES SEJLMAGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Nye sejl
• Sejl Reparation.
• Håndsyede sejl
• Kaleche

VI TAGER OS AF BÅDE DE STORE OG DE SMÅ OPGAVER.
Vi har i 40 år været beskæftiget med nybygning  
af træskibe og joller.
2013 overtog Monica Fabricius aktiviteterne i 
Ebbes Bådebyggeri og Sejlloft.
I 2014 har værftet fået adgang til stører beddinger  
og dermed mulighed for landsætning af stører skibe.

I 2014 Overtog vi H.J. Jacobsens Blokfabrik i Ollerup,  
Der vil blive ført videre under navnet Maritime Woodcraft.

 

Se nærmere om vores blokke på:
WWW.MARITIMEWOODCRAFT.DK
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• Håndsyede sejl
• Kaleche

VI TAGER OS AF BÅDE DE STORE OG DE SMÅ OPGAVER.
Vi har i 40 år været beskæftiget med nybygning  
af træskibe og joller.
2013 overtog Monica Fabricius aktiviteterne i 
Ebbes Bådebyggeri og Sejlloft.
I 2014 har værftet fået adgang til stører beddinger  
og dermed mulighed for landsætning af stører skibe.

I 2014 Overtog vi H.J. Jacobsens Blokfabrik i Ollerup,  
Der vil blive ført videre under navnet Maritime Woodcraft.

 

Se nærmere om vores blokke på:
WWW.MARITIMEWOODCRAFT.DK

EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT EFTF.

1-4_Ebbes Bådebyggeri_90x131.indd   1 28/05/15   16.00
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D A N M A R K S  B E D S T E  U D V A L G  A F  

S I K K E R H E D S -  &  A R B E J D S S K O

Ø LHO LM  S A F E T Y

Vi  forhandler  alle  de  bedste  og  mest  

anerkendte  mærker  inden  for  sikkerheds- og  

arbejdssko, og  vi  har  altid  minimum  3000  par  

på  lager. Kig  forbi  Lollandsvej  29, 5500  

Middelfart, hvor  vi  står  klar  til  at  hjælpe  dig  

med  at  vælge  de  helt  rigtige  sko, hvad  end  du  

arbejder  på  byggeplads, på  lager, i  butik, på  

sygehus  eller  noget  helt  andet. Vi  har  fodtøj  til  

enhver  smag  og  til  ethvert  behov! 

Vi  tilbyder  også  GRATIS  fodscanning, samt  

tilpasning  af  dine  nye  såler. 

WWW . O L H O L M . D K

Dunkær Auto-Service 
er en erfaren partner 
til både person- og 
lastvogne

Har man brug for enten at skulle 
købe brugt eller ny bil eller skal 
have udført service og reparation 
på sit køretøj, så kan man roligt 
henvende sig til Dunkær Auto-Ser-
vice, der er en erfaren partner, som 

yder god service og altid finder en 
løsning.
- Selvom vi er et lille værksted, så er 
det meget lidt vi ikke kan klare, si-
ger Christian Phillip Jensen, der er 
værkfører og daglig leder, - og som i 
øvrigt selv er udlært på værkstedet 
i 2011. Vores begrænsninger er små, 
og ligger indenfor det ekstraordi-
nære specialudstyr. Men ellers kan 
vi lave reparationer på alle bilmær-
ker. Vi er også alle løbende på vide-
reuddannelse. Og lige for tiden er 

det elbiler, som vi opgraderer os til.
Dunkær Auto-Service kan det hele, 
og laver service på hele bilparken, 
klar til syn samt også lastvognsre-
parationer.

Salg af biler
Værkstedet har også salg af såvel 
brugte som nye biler.
- Vi har et godt samarbejde med de 
fleste bilmærker, og det betyder, at 
vi kan levere stort set alt indenfor 
nye biler, og har også altid et udvalg 

stående i vores udstilling. De brug-
te biler klargører vi selv, så vi også 
kan stå inde for det vi sælger.
Dunkær Auto-Service er også med 
når køretøjet skal have en gang 
PAVA undervognsbehandling. Her 
bliver bilerne sendt videre til PAVA-
Centret ved Toyota i Svendborg. Li-
geledes er de Bedre Motor Partner 
indenfor additiver og rens. En ren 
motor har mange fordele og er med 
til at forebygge motorproblemer, - 
og derved undgå dyre reparationer.

Værkstedet klarer alle reparationsopgaver

Dunkær Auto-Service er en 
erfaren partner til både per-
son- og lastvogne

Dunkær Auto-Service, Østermarksvej 9, 5970 Ærøskøbing - Tlf.: 62 52 15 38 cpj@dunkaer-auto.dk - www.dunkaer-auto.dk
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SKIPSAPTERING
TØMRERARBEJDE
SNEDKERARBEJDE

OFFSHORE

NAUTIC WOOD  
Dokvej 3  |  5985 Søby  

Tlf. 7199 8300 / 4016 2441
info@nauticwood.dk
www.nauticwood.dk

NUTIDENS BRØD BAGT AF FORTIDENS KORN!

 8. JULI  – 11. AUGUST

Tlf. 21 43 90 38

Kvalitet og god service altid i fokus
Ærø Tækkeforretning klarer alle slags opgaver med tækning

Står man og tænker på, at der enten 
skal nyt stråtag eller har behov for 
en reparation eller en nødsituation 
opstår, så kan man trygt henvende 
sig til Ærø Tækkeforretning, der 
er en erfaren partner at alliere sig 
med. De klarer alle opgaver til kun-
dernes fulde tilfredshed.
Ærø Tækkeforretning drives af Ni-

cholas Care, der er en passioneret og 
erfaren tækkemand, og som overtog 
firmaet ved årsskiftet. Det er en er-
faren mand, der nu styrer det velre-
nommerede tækkefirma, der kan gå 
fire generationer tilbage. Efter fem 
års uddannelsestid, var Nicholas 
Care rundt at samle erfaring både i 
det engelske og danske.

Ærø Tækkeforretning v/ Nicholas Care, Tranderupgade 28, 5970 Ærøskøbing, Tlf.: 62 52 25 25 / 30 47 59 70, nicholascare@gmail.com

- Jeg har drevet forretning i Eng-
land, og kom tilbage til Danmark 
i 2016, siger Nicholas Care. I 2017 
valgte jeg at flytte til Ærø, og så har 
jeg ikke stået stille siden. Mulighe-
den for at overtage cvr-nummeret 
til Ærø Tækkeforretning kom, – og 
her var jeg ikke i tvivl. Det er et rig-
tig godt navn, og har altid været en 
god og sund forretning.
Nicholas Care har netop færdig-
gjort et stråtag på en badehytte, 
der står på Eriks Hale i Marstal, og 
er nu igen med at klare tækningen 
på halvdelen af et tag på et Bed & 
Breakfast i Skovby.
Ærø Tækkeforretning løser ikke 
kun opgaver på Ærø, men har også 
flere opgaver både på Als og i det 
sydfynske.
- Jeg arbejder for alle, og løser 
blandt andet opgaver for Ærø Kom-
mune og Søby Mølle fond der har to 
møller, som jeg også har arbejdet 
på. Dertil kommer naturligvis alle 
de gode private kunder, - og generelt 

kan man sige, at de opgaver, som jeg 
har løst og løser – er alt med strå-
tag. Jeg er jo tækkemand.
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EGEHOVEDVEJ 1
DK-5960 MARSTAL
TLF. (+45) 51 52 44 85

mail@marstalcamping.dk 
www.marstalcamping.dk

H Hyggeligt fælleshus, TV og brændeovn.
H Samsøhytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
H God velfungerende servicebygning.
H Afdeling for autocampere

Marstal Camping - DK - 3-12-2017 8:00

Marstal Camping - DK.indd   1 03/12/17   08.01

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

• Ideel plads for familie r 
og seniorer.

• Separat afdeling for 
lette campister.

• Udlejning af 
bjælkehytt er.

• Lyse toilet-, bade- og 
køkkenforhold.

• God legeplads med 
boldbane.

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk · mail@aeroecamp.dk

Ærøskøbing Camping - DK - 3-12-2017 8:07

Ærøskøbing Camping - DK.indd   1 03/12/17   08.07

Restaurant og cafe åben i skolernes sommerferie. 
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness...
www.femmasteren.dk 
Havnegade 28A, Marstal  T: 5360 4821

Femmasteren 1/4 - DK - 22-11-2017 7:32

Femmasteren 1/4 - DK.indd   1 22/11/17   07.32

Autentisk
og idyllisk

øferie. 

feriepartner.dk/fyn
Tlf.: (+45) 6441 2322

En god
oplevelse

Book en miniferie til en rigtig god pris, eller spar 20% 
på udvalgte huse i off-season, når i kun er 2 personer. 

Feriepartner har Ærø´s største udvalg af ferieboliger. 
Du kan vælge mellem mere end 70 boliger på hele øen.   

Miniferie og 2-personers tilbud!

Ærø´s største udvalg af ferieboliger! 
  

MOB - DK - 22-11-2017 10:25

MOB - DK.indd   1 23/11/17   16.47

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   20 04/01/18   06.54

Vandrerhjem / Camping
VANDRERHJEM

CAMPING

FEMMASTEREN
Hotel & Hostel
Havnegade 28 A
5960 Marstal
Tlf. 53 60 48 21
www.femmasteren.dk 
info@femmasteren.dk

Cafe og restaurant i skolesommerferien.

19 vandrerhjemsværelser og 
7 hotelværelser hvoraf 4 med eget bad og toilet.

Vildmarksbad og sauna.

Vi ligger lige ud til Havnegade med udsigt til vandet, 
Langeland og Marstal Værft. Kort afstand til strand, 
skov, legepladser og lystbådehavnen.

Femmasteren - DK - 19-12-2017 9:56

Femmasteren - DK.indd   1 19/12/17   09.57
VILLA BLOMBERG 
Ærøskøbing Vandrerhjem 
Smedevejen 15
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 44
www.villablomberg.dk
– her kan bookes online!
E-mail: vb@villablomberg.dk

Vi har enkeltværelser, dobbeltværelser, køjeværelser 
og familieværelser.
Lav selv mad i vores gæstekøkken, spis i spise-
stuen og slap af i en af opholdsstuerne.
Vi tilbyder også en dejlig morgenmadsbuffet til 
kr. 75,- (børn kr. 40,-).
Dejlige udendørsarealer med bål og grillplads samt 
sheltere ved vandet.
Brug Villa Blomberg til familie- og firma-arrange-
menter – ring og få et godt tilbud: 62 52 10 44.

Villa Blomberg - DK - 22-11-2017 8:20

Villa Blomberg - DK.indd   1 23/11/17   09.40

SØBY CAMPING ÆRØ
Vitsø 10
5985 Søby
Tlf. 62 58 14 70
www.soeby-camping.dk
soebycamping@mail.dk

Free Wi-Fi og krydderurter

Den spiselige campingplads

Pris pr. døgn kr.: Voksen 94,- / Barn 59,- / 
Hund 10,- / Plads 40,- / Strøm 40,-

Udlejning af Hytter/Campingvogn/Camp-let 

Natur / Fred og ro / Badebro

DCU - DK-CAMP - Back to Nature

Søby Camping 1 - DK - 3-12-2017 8:33

Søby Camping 1 - DK.indd   1 03/12/17   08.33

Uddannelse på gymnasialt niveau

2-årig HF og 3-årig HF-søfart
samt HF-enkeltfag

Kontakt vores kontor for 
nærmere oplysninger.

P. E. PÅLSSONS VEJ 1  
5960 MARSTAL
TELEFON 62 65 65 90ÆRØ

VUC - 25-11-2017 7:29

VUC.indd   1 25/11/17   07.29

Ærø Ugeavis til turister og feriehusejere!
Fra fredag morgen, i ugerne 
24 til 35, kan ugeavisen 
afhentes følgende steder 
på Ærø:

SØBY:
Turistinformationen, Havnen 
Dagli’Brugsen, Langebro 13

BREGNINGE:
Uldgaarden, Tværby 3

TRANDERUP:
Viking Tranderup, Tranderupvej 31

ÆRØSKØBING:
Turistkontoret, Havnen 4
Den Gamle Købmandsgaard, Torvet 5

MARSTAL:
Turistinformationen, Prinsensgade 21
SuperBrugsen, Kirkestræde 2-4
Let·Køb, Vestergade 30 C

HUSK - du kan også læse avisen på
www.aeroeugeavis.dk

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   21 04/01/18   06.54

TORSDAG DEN 6. JUNI 2019 ÆRØ UGEAVIS  3

RØGERIETS AFTENMENUER
alle ugens dage kl. 18-21 fra 15. juni til og med 17. august

Vælg mellem grillet laks, smeltevandsforel, tun eller sandart
Serveret med salat, brød og dressing – og vælg mellem gratineret katoffel, 

kartoffelsalat eller rodfrugt pommes frites med hollandaise.  

118,-                        
Menuer skal 

bestilles senest 

kl. 20.30

118,--                                             

ÆRØSKØBING RØGERI · ÆRØSKØBING HAVN 15 · 62 52 40 07

Kæmpe fejring!
VI FEJRER TREDOBBELT 

FØDSELSDAG

Den 10. juni fylder Hattesens 
Konfektfabrik 3 år - og samti-

dig fejrer vi 20 års jubilæum for 
Café Aroma, 10 års jubilæum for 
Aroma Ismageri, samt åbningen 
af Konfektfabrikkens nye butik 

på havnen i Ærøskøbing! 

KOM OG VÆR MED til reception 
mandag den 10/6 klokken 10-12. 

Der er lakridskonfekthjerter til 
de første 100 kunder i konfekt-
butikken, og vi byder på et glas 
bobler til alle i cafeen, og en 

gratis is til børnene.

● Få styr på jeres
  fællesøkonomi
● Rådgivning i livs-
  kriser
● Personlig kontakt
  hele vejen
● Uvildig rådgiver
● Du forstår hvad jeg
  siger – jeg forstår
  hvad banken siger.

Lone Eriksen

www.primaliva.dk
lone@primaliva.dk

NYT PÅ ÆRØ

ØKONOMISK MENTOR

Få 30 minutters GRATIS 
økonomisk rådgivning

Kendt fra TV2 Go’ Morgen Danmark og Go’ aften Danmark, 
Modemagasinet IN og Ekstra Bladet.

Kontor Sjælland/København:
Lyngby Hovedgade 62
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 29 91 63 76

Kontor Ærø:
Motorfabrikken Marstal
Havnegade, 5960 Marstal
Tlf. 29 91 63 76

DYNAMO ÅBNER
Kig forbi Motorfabrikken Marstal 

Tirsdag den 11. juni 
kl.14.00-16.00

Julie, Lone og Nina

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

Fyld - 2 sp_Layout 1

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd   1 13/10/17   07.56

Gudstjenester
Søndag den 9. juni

Pinsedag
Ærøskøbing Kirke kl. 14.00
 Kvist
Marstal Kirke kl. 10.00
 Kvist

Mandag den 10. juni
2. Pinsedag

Rise Kirke kl. 14.00
 Kvist
 Fællesgudstjeneste, 
 præstegårdshaven 
 Rise/korsang

LÆGEVAGTEN
TLF. 63 52 30 90

Lægevagten - hver uge

Lægevagten - hver uge.indd   1 28/08/17   09.41

85 år
Hansine Hansen, Baggårde 
16, Ærøskøbing, tidligere 
Voderup kan torsdag den 13. 
juni fejre sin 85 års fødsels-
dag.

»Danmark spiser 
sammen«
Ældre Sagen arrangerer søn-
dagsfrokost den 9. juni kl. 
12.30-16.00 på Café Fruens 
Vilje, Vestergade 60 i Ærøs-
købing. 
 Der serveres smørrebrød, 
kaffe og lidt sødt for kr. 50,- 
pr. person. Tilmelding senest 
fredag den 7. juni til Mari-
anne tlf. 29 38 31 40 eller Bir-

git tlf. 42 91 59 70. Der er 
begrænsede pladser.
 Også i Søby arrangeres der 
søndagsfrokost, det bliver 
ugen efter den 16. juni kl. 
12.30-16.00 i Aktivitetshuset, 
Østerbro 31, Søby. Let anret-
ning med kaffe til kr. 50,- pr. 
person. Tilmelding senest 
tirsdag den 11. juni til Georg 
tlf. 29 44 57 66 eller Mike tlf. 
30 11 70 11. Bemærk begræn-
sede pladser.

Udflugt 
til Odense Zoo 
og 
Humlemagasinet
Ældre Sagen arrangerer ud- 
flugt til Odense Zoo og 
Humlemagasinet onsdag den 
26. juni med Jesper Bus. Af-
gang fra Ærøskøbing kl. 7.35 
retur kl. 18.05. Tilmelding 
senest tirsdag den 11. juni til 
Ruth, tlf. 61 29 29 16 eller 
Kirsten, tlf. 51 84 25 52.

Frilufts-
gudstjeneste
Fælles gudstjeneste for hele 
øen 2. pinsedag d. 10. juni kl. 
14 i Rise kirkehave med ind-
gang fra den store parke-
ringsplads ved St. Rise Lan- 
devej.

 Øens sommervikar Mat-
tias Skærved indsættes af 
Henny Kvist.
 Gode ord, skøn musik og 
fællesskab under den åbne 
himmel med deltagelse af Sø-
bykoret og kirkesangerkoret.
 Prædikant: Mattias Skær-
ved.
 Der serveres kaffe og kage 
efter gudstjenesten.
 Alle er velkomne!

Regnmængden
I maj måned faldt der i Mar-
stal 48,6 mm regn imod 10,7 
mm regn samme tid og sted 
sidste år.
---
I Søby faldt der i maj måned 
49 mm regn imod sidste år 
24,0 mm regn.

Tjek jævnligt din 
hunds tænder
Mange hunde går rundt med 
tandsmerter, uden at de viser 
tydelige tegn på, at de har 
smerter. Man kan med fordel 
jævnligt tjekke hundens 
mund. Dels for at se, om der 
skulle være problemer, men 
også for at vænne hunden til 
at blive undersøgt i munden, 
den dag det er nødvendigt. 
Nogle kommer som en selv-
følge til et årligt sundheds-

tjek med hunden hos dyr- 
lægen, og her vil dyrlægen 
undersøge munden grundigt. 
Men i det daglige bør man 
fra tid til anden selv tjekke 
hundens mund og lægge 
mærke til blandt andet føl-
gende: Knækkede tænder, 
misfarvede tænder, løse tæn-
der, dårlig ånde, belægning 
på tænder, rødmet tandkød, 
betændelse og knuder.

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1
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Kvalitet og god service altid i fokus
Ærø Tækkeforretning klarer alle slags opgaver med tækning

Står man og tænker på, at der enten 
skal nyt stråtag eller har behov for 
en reparation eller en nødsituation 
opstår, så kan man trygt henvende 
sig til Ærø Tækkeforretning, der 
er en erfaren partner at alliere sig 
med. De klarer alle opgaver til kun-
dernes fulde tilfredshed.
Ærø Tækkeforretning drives af Ni-

cholas Care, der er en passioneret og 
erfaren tækkemand, og som overtog 
firmaet ved årsskiftet. Det er en er-
faren mand, der nu styrer det velre-
nommerede tækkefirma, der kan gå 
fire generationer tilbage. Efter fem 
års uddannelsestid, var Nicholas 
Care rundt at samle erfaring både i 
det engelske og danske.

Ærø Tækkeforretning v/ Nicholas Care, Tranderupgade 28, 5970 Ærøskøbing, Tlf.: 62 52 25 25 / 30 47 59 70, nicholascare@gmail.com

- Jeg har drevet forretning i Eng-
land, og kom tilbage til Danmark 
i 2016, siger Nicholas Care. I 2017 
valgte jeg at flytte til Ærø, og så har 
jeg ikke stået stille siden. Mulighe-
den for at overtage cvr-nummeret 
til Ærø Tækkeforretning kom, – og 
her var jeg ikke i tvivl. Det er et rig-
tig godt navn, og har altid været en 
god og sund forretning.
Nicholas Care har netop færdig-
gjort et stråtag på en badehytte, 
der står på Eriks Hale i Marstal, og 
er nu igen med at klare tækningen 
på halvdelen af et tag på et Bed & 
Breakfast i Skovby.
Ærø Tækkeforretning løser ikke 
kun opgaver på Ærø, men har også 
flere opgaver både på Als og i det 
sydfynske.
- Jeg arbejder for alle, og løser 
blandt andet opgaver for Ærø Kom-
mune og Søby Mølle fond der har to 
møller, som jeg også har arbejdet 
på. Dertil kommer naturligvis alle 
de gode private kunder, - og generelt 

kan man sige, at de opgaver, som jeg 
har løst og løser – er alt med strå-
tag. Jeg er jo tækkemand.

• algebehandling af tage & fliser
• rensning af tagrender
•  højtryksspuling af fliser med 

specialmaskine
• imprægnering af fliser

www.tagatech.dk
5500 Middelfart
+45 42 63 78 74
tlg@tagatech.dk

INGENIØR-
SERVICE 

•	 Vi er en lille virksomhed,  
med meget få omkostninger.

•	 Vi vil gerne være den ekstra 
ressource I ringer til næste 
gang.

•	 Vi kommer gerne ud til  
en uforpligtende snak
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 
 Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Der er noget helt særligt ved at være tæt på vandet. Nyd en hyggelig frokost eller 
middag i luksuriøse omgivelser med smuk udsigt og ærlig gastronomi.

Vidunderligt naturligt.

RESTAURANT, BAR & TERRASSE  |  BRYLLUP & FEST  |  BUSINESS EVENTS
BOOK BORD TLF. +45 6221 2525  - WWW.DINNERBOOKING.COM
STELLA MARIS HOTEL DE LUXE • KOGTVEDVÆNGET 3 • DK-5700 SVENDBORG •  WWW.STELLAMARIS.DK

Du går i banken 
som i 80’erne
Hvorfor bruge metoder fra 1980’erne, når vi er nået til 2019? 

Har du brug for hjælp til din privat-
økonomi? Så gå i banken. 
Sådan var det i Danmark indtil år 
2000. I det nye årtusind skiftede 
bankerne fokus fra din økonomi til 
deres overskud. 
Desværre tror mange kunder, at det 
stadig er som i 1980’erne. 
-  Glemmer du at forberede dig til 

møderne?
-  Kender din bankrådgiver din øko-

nomi bedre end dig?
-  Tror du på, at det, der bliver sagt, 

er den eneste mulighed?
Så har du givet banken magten over 
dit liv - derfor har du brug for en 

uvildig økonomisk rådgiver - der 
hjælper DIG med DIN økonomi.

Et objektiv syn på din økonomi
Hvorfor skal du betale for en uvil-
dig rådgiver, når du kan få gratis 
rådgivning i banken?
Det skal du, fordi uanset hvor 
mange kopper kaffe du drikker i 
banken, er bankrådgiveren ikke din 
rådgiver. Han er sælger og bankens 
mand. Bankrådgiveren og banken 
vil altid have deres egen forretning 
som 1. prioritet. 
Det nemmeste er at gøre, som du 
plejer - måske fordi du ikke tænker 

på, at penge og økonomi påvirker 
dit liv mange år frem. 
Er det, du plejer, altid det bedste 
for dig, eller kunne der være no-
get, der er endnu bedre? De mulig-
heder fortæller din bankrådgiver 
dig ikke om.
Den uvildige rådgiver tager ud-
gangspunkt i dine ønsker, dit liv og 
din økonomi og guider dig gennem 
den økonomiske ”jungle”, så du ta-
ger de bedste beslutninger og får 
tryghed i din økonomi og i livet.

Motorfabrikken · Havnegade 11, 5960 Marstal · Mail: lone@primaliva.dk · www.primaliva.dk
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Sønderrendens Perle
Havnegade 21  ·  5960 Marstal  ·  62 53 37 05

Åbningstider kl.11-20

Grillpølser, fritter, burgere,  
frikadeller, ribbenssteg og forskellige 

retter samt friskbrygget kaffe

Syv generationer, der 
har sat præg på Ærø
Med møbelbutikker i både 
Ærøskøbing og Marstal, en 
bedemandsforretning og godt 
20 medarbejdere, fortrinsvis 
beskæftiget med byggeri, er 
virksomheden næsten ikke til 
at komme udenom.
- Ærø Møbler er en alsidig for-
retning, siger bygningskon-
struktør Rikke Sækmose, der 
er syvende generation i virk-
somheden Ærø Møbler, som 
tillige har eget snedkeri, tøm-
rerforretning og bedemands-
virksomhed.
Møbelforretningerne i Ærøs-
købing og Marstal er med i den 
landsdækkende kæde Hjemme 

Hos, og bygge- og anlægsvirk-
somheden er fortrinsvis be-
skæftiget på Ærø.

Lokale og udenøs kunder
- Vi er i gang med at færdiggøre 
12 boliger for Det Ærøske Bo-
ligselskab i Kildehaven i Ærøs-
købing og har nylig afsluttet et 
større snedkerarbejde på Natio-
nalmuseets skonnert Bonavi-
sta. Det var spændende at være 
en del af det maritime Ærø. 
Rikke Sækmose nævner også 
renoveringen af Den Gamle 
Købmandsgaard, hvor man i 
sidebygningen nu finder Ærø 
Whisky.
- Vores kunder er overvejende 
lokale, men der er også er del 
udenøs ejere af ejendomme og 
især fritidshuse, som bruger os 
til renovering og ombygninger. 

Lerbækken 5, 5970 Ærøskøbing – Tlf. 6252 1099
Mobil: 2866 8529 – rs@aeroemoebler.dk – www.aeroemoebler.dk
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Vestergade 44 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98
www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Vinder af TripAdvisors Travellers Choice

Oplev kulturhistorien på Ærøskøbing Bymuseum

Brogade 3
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 50
www.arremus.dk

Kontakt: Tlf. 20 24 30 07 · Torvet 5 · 5970 Ærøkøbing
www.danishislandweddings.com 

Ærø Marina

Feriehusområde bestående af individuelle ferielejligheder beliggende
i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lyst både-
havnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste bade-
strande. Husene (37 m2) består af stue med køkkenniche, separat
soveværelse samt hems med 2 sengepladser, badeværelse med brus.
Husene serviceres af Hotel Ærøhus. Marinaen ligger tæt ved ind-
købsmuligheder. Et feriehusområde, der er yderst velegnet til gæster,
der ønsker fred og ro. Området er udvendigt nyrenoveret. Indven-
digt skelnes der mellem A, B og C kategorier da husene er ejet af
individuelle ejere, kan der være forskellig indretning/udstyr i huse-
ne. Telefon og Wi-Fi linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.

Ærø Marina 
Paradiset 

5970 Ærøskøbing
Telefon +45 6252 1003 · Fax + 45 6352 3168

mail@aeroehus.dk · www.aeroemarina.dk

ÆRØ MØBLER A/S
Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99
Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86

SNEDKER/TØMRER
GULVBELÆGNING
KØKKEN
MØBLER

DAME- & HERRETØJ
GARDINER & BOLIGUDSTYR

TØJSHOPPEN
ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29

Ærøskøbing Fjernvarme
Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06
www.aeroe-varme.dk

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7.000 m2 samt et pillefyr. 652 for -
brugere er tilknyttet værket.

- en »lun« partner...

Ærø 
Folkebibliotek

Marstal Bibliotek 
–

Borgerservice Light
–

Turistinformation
Indgang fra Prinsensgade

5960 Marstal
Tlf. 6352 6360

Mail: marstal@arrebib.dk
–

Ærøskøbing Bibliotek 
Søndergade 16 B
5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 1442

Mail: bibliotek@arrebib.dk

GRATIS WIFI

Åbent for alle,
hver dag fra kl. 7-22

Se mere på:

www.arrebib.dk

ManuVision 
        BEHANDLING 
         løsner  &  bevæger  
       krop * følelser * tanker 
 

               

    
           Helle Toft Jensen 
               61 32 09 40 
        www.kysentiger.dk 
       Ærø * Svendborg * Cph 
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Pilebækkens 
Cykler
Pilebækken 11
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning
3 gear / 7 gear 75,- kr. pr. dag

BENZIN & DIESEL
På automat med kroner, euro og
kort.

Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

KURT HANSEN
ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL

Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22
E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk

www.ærø-redningskorps.dk

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!

LEJ EN CONTAINER � KOMMUNER
� VIRKSOMHEDER
� HÅNDVÆRKSMESTRE
� PRIVATE

Tegn abonnement med forbindingskasse
– til bilen – til hjemmet – til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE
udføres. – Nye ildslukkere på lager.

Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres, 
opsætning af spær, betonelementer, optagning/
søsætning af både m.m. – Træfældning og
styning af træer fra 50 tm/kran med kurv.

KRANIO SAKRAL TERAPI
ANSIGTSBEHANDLING
VOKS-HÅRFJERNING
INTUITIV MASSAGE
FODMASSAGE
Vestergade 70 · Ærøskøbing
www.anjakamedula.dk 40 73 80 45

       BLÅBÆR                

   www.blaabaer.dk

Gårdbutik 
“ h o m e  &  g a r d e n “

Gårdcafé
Kælegrise

PILEBÆKKEN 22 - ÆRØSKØBING

Tlf. 30257007
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LEJ EN CONTAINER KOMMUNER

VIRKSOMHEDER

HÅNDVÆRKSMESTRE

PRIVATE

Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres,
opsætning af spær, betonelementer
optagning/søsætning af både m.m.
Træfældning og stygning af træer
fra 50 tm/kran med kurv
eller med trægrab med sav (nyt)grabsav.
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MURERARBEJDE 
UDFØRES

Tlf. 30 66 34 39

MURERARBEJDE 
UDFØRES

v. Jens Terkelsen
Møllevejen 62, Marstal

oens@vvsaeroe.dk - cvr.nr. 30818873

RØGERIETS AFTENMENUER
alle ugens dage kl. 18-21 fra 15. juni til og med 17. august

Vælg mellem grillet laks, smeltevandsforel, tun eller sandart
Serveret med salat, brød og dressing – og vælg mellem gratineret katoffel, 

kartoffelsalat eller rodfrugt pommes frites med hollandaise.  

118,-                        
Menuer skal 

bestilles senest 

kl. 20.30

118,--                                             

ÆRØSKØBING RØGERI · ÆRØSKØBING HAVN 15 · 62 52 40 07

Unika smykker, som ligger i Gyden 13, 5970 
Ærøskøbing, er en lille smykkebutik i en 
gammel bager butik. Smykkerne er designet 
og lavet i Danmark, der er lige fra ringe til 
halssmykker. Selve butikken bærer stadig 
præg af den gamle historie fra 50érne hvor 
det meste af inventaret er bevaret. 
Butikken rummer også økologi og fairtrade 
produkter, som også er et besøg værd! 
www.byrunge.dk/

Tree & Earth Creams  er produkter grund-
lagt af Solveig Nicolajsen, og tanken bag er 
passionen omkring udviklingen af etiske, 
rå, veganske og organiske hud- og hårpleje-
produkter.

VEGAN LUXURY SKIN AND HAIR CARE 
er træ og jordprodukter som er økologiske 
hud og hårplejeprodukter som er helt fri for 
hårde kemikalier, parabener og andre far-
lige tilsætnings produkter. Ideén er at via de 
naturlige smøremidler kan man genoplive og 
forynge din hud og hår,
www.treeandearthcreams.com

Vild Ild er en chili sauce er et bære dygtigt 
produkt som indeholder mange vitaminer, 
alle sanser bliver vækket når tænderne bli-
ver sat frugten. Det brænder og følelsen kan 
være grænseoverskridende  når hjernen tror 
at munden er i flammer.

Chilien er kulinarisk oplevelse, det som vild 
ild så kan ”krydre” oplevelsen med er at 
den kommer fra udvalgte sorter med lokale 
grøntsager / urter, bær og frugter. Selve 
Saucen laves på Ærø.
Vild ild er et produkt der vil få dine kokke 
egenskaber i dit køkken til at vokse. Chili 
Saucen kan købes online eller hos den gamle 
købmandsgaard. www.vildild.dk

3 gode erhvervs historier 
fra Ærø Kommune

Få styr på 
regnskabet

- Vi har kunder, der gerne vil have 
regnskabs-assistance, men ikke 
ønsker revision, siger revisor Tony 
Jul Haugsted-Jakobsen. De vil pas-
se deres job og alene have et retvi-
sende regnskab til den helt rigtige 
pris, hvor også indberetning til 
myndigheder er inkluderet.

- Små og mellemstore virksomhe-
der bør koncentrere sig om virk-
somhedens udvikling og kundernes 
ønsker og spare bøvlet med regn-
skab og bogføring, siger revisor 
Tony Jul Haugsted-Jakobsen, der 
driver Aktiv Rådgivning i både 
Kerteminde og på Torvet i Ærøs-
købing. 

Ingen revisorpligt
- Som selvstændig erhvervsdri-
vende har man ikke pligt til at lade 
sit regnskab revidere. Vi opstiller 
kundens regnskab til den helt rig-
tige pris, og her er indberetning til 
SKAT inkluderet.

- Vi hjælper også med uafhængig 
bankrådgivning. Vi gennemgår 
gerne kundens rådgivers oplæg 
helt uafhængigt af nogen som 
helst. Vi har mere end 12 års erfa-
ring fra flere banker. 

Tony Jul Haugsted-Jakobsen tager 
sig også af skatterådgivning om for-
skudsopgørelsen og selvangivelsen.

Aktiv Rådgivnings mål er at have 
mange mindre og mellemstore kun-
der.

- Dialogen er vigtig for at kunne 
indlede et kundeforhold, hvad en-
ten man er iværksætter eller driver 
en sund og overskuelig virksom-
hed. Vi har kontorer, hvor man er 
velkommen efter aftale, men vi har 
kunder over hele Fyn og tager også 
gerne imod en indbydelse til at mø-
des hvor som helst.

AKTIV RÅDGIVNING · Den Gamle Købmandsgaard · Torvet 5, 1.sal, 5970 Ærøskøbing ·  Tlf.: 6098 1382 · mail: info@aktivmail.dk

Det giver ro og tid til at være ud-
farende og fagligt kreativ i egen 
virksomhed.

Aktiv Rådgivning er speciali-
ster i opstilling af regnskaber for 
virksomheder, iværksættere og 
private, som ikke mødes med krav 
om revision, men som alene ønsker 
regnskabsassistance.

- Vi udfører opgaven på højeste ni-
veau og til den bedste pris uden at 
gå på kompromis med kvaliteten, 
siger revisoren. Man kan aftale et 
møde med os, hvor vi kan drøfte, 
hvad der er den bedste mulighed 
for kunden.
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dere til at betjene kunderne. Det 
er jo godt, at vi også er med til 
at trække nye arbejdspladser til 
Ærø.

Ærø Brand Forsikring 
blev i 2003 en del af Con-
cordia Forsikring hvilket 
frem til i dag har fordob-
let medarbejderstaben

Der sker nogen gange det, at 
når den lille bliver en del af no-
get større, – så vinder man ved 
det. Sådan var det også med Ærø 
Brand Forsikring, da de i 2003 
fusionerede med Fynbo Forsik-
ring – det nuværende Concordia 
Forsikring. På daværende tids-

punkt blev enkelte funktioner 
centraliseret på hovedkontoret 
på Fyn, hvilket gav ledig kapa-
citet på kontoret i Ærøskøbing. 
Den kapacitet skulle udnyttes, 
– og det blev den.

I 2003 blev Dyrekassen Dan-
mark – en sygeforsikring til 
hunde og katte etableret, som 
det første specialselskab af den 
slags i Danmark. I 2004 kom 
også Dansk Hesteforsikring, for-
tæller Hans Westergaard, og det 
blev her på kontoret på Ærø, at 
alt arbejde med police- og skade-

behandling til disse to nye for-
sikringer skulle være. Det er for-
sikringer vi tegner på landsplan.

I starten troede vi, at disse for-
sikringer skulle blive en niche 
i forhold til det stærke forsik-
ringsarbejde vi udfører med Ærø 
Brand. Men det blev helt ander-
ledes, og det er nu en stor del 
af det arbejde vi beskæftiger os 
med i forsikringsselskabet. Her 
kan vi så glæde os over, at det 
har betydet en udvidelse af med-
arbejderstaben, så vi på kontoret 
i Ærøskøbing nu er 10 medarbej-

Ærø Brand Forsikring
Statene 12 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 29
hw@concordia.dk
www.aeroebrand.dk

– FUSION SKABTE NYE JOBS TIL ÆRØ
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Det handler om tillid og trovær-
dighed, når det gælder forsikrings-
spørgsmål. Det står Ærø Brand 
Forsikring for, når de rådgiver og 
vejleder deres kunder. Det handler 
om at have de forsikringer, der passer 
til ens nuværende livssituation. Det 
hvad enten det er privatforsikringer, 
til landbrug eller hund, kat og hest.

  Forsikringer til at dække alle behov

Ærø Brand Forsikring har været 
ærøboernes lokale forsikringssel-
skab siden 1853, og sådan er det sta-
dig. Medarbejderne har den lokale 
tankegang med en god professionel 
personlig rådgivning, hvor de gerne 
tager snakken med kunderne, når 
det passer ind i deres travle hver-
dag.

Som lokalt baseret forsikringssel-
skab er det også rart for folk, at de 
er nemme at få fat i.
For Ærø Brand Forsikring er det 
vigtigt at være der for kunderne, når 
de har brug for det. Det handler om 
troværdighed og den nære kontakt, 
der her har stor værdi. Det handler 
også om at have tryghed i livet – der-

Ærø Brand Forsikring er lokalt forankret og tæt på kunderne

for taler assurandørerne også tit med 
deres kunder, når der sker ændringer 
i deres tilværelse. Det er vigtigt at få 
checket om ens forsikringer stadig 
passer til ens livssituation, og hvis 
man er i tvivl om hvad ens forsikrin-
ger dækker, - så er man altid velkom-
men til at kontakte assurandørerne 
for råd og vejledning.

Ærø Brand Forsikring
Statene 12 · 5970 Ærøskøbing
Tlf.: 62 52 28 29

www.aeroebrand.dk

Unika smykker, som ligger i Gyden 13, 5970 
Ærøskøbing, er en lille smykkebutik i en 
gammel bager butik. Smykkerne er designet 
og lavet i Danmark, der er lige fra ringe til 
halssmykker. Selve butikken bærer stadig 
præg af den gamle historie fra 50érne hvor 
det meste af inventaret er bevaret. 
Butikken rummer også økologi og fairtrade 
produkter, som også er et besøg værd! 
www.byrunge.dk/

Tree & Earth Creams  er produkter grund-
lagt af Solveig Nicolajsen, og tanken bag er 
passionen omkring udviklingen af etiske, 
rå, veganske og organiske hud- og hårpleje-
produkter.

VEGAN LUXURY SKIN AND HAIR CARE 
er træ og jordprodukter som er økologiske 
hud og hårplejeprodukter som er helt fri for 
hårde kemikalier, parabener og andre far-
lige tilsætnings produkter. Ideén er at via de 
naturlige smøremidler kan man genoplive og 
forynge din hud og hår,
www.treeandearthcreams.com

Vild Ild er en chili sauce er et bære dygtigt 
produkt som indeholder mange vitaminer, 
alle sanser bliver vækket når tænderne bli-
ver sat frugten. Det brænder og følelsen kan 
være grænseoverskridende  når hjernen tror 
at munden er i flammer.

Chilien er kulinarisk oplevelse, det som vild 
ild så kan ”krydre” oplevelsen med er at 
den kommer fra udvalgte sorter med lokale 
grøntsager / urter, bær og frugter. Selve 
Saucen laves på Ærø.
Vild ild er et produkt der vil få dine kokke 
egenskaber i dit køkken til at vokse. Chili 
Saucen kan købes online eller hos den gamle 
købmandsgaard. www.vildild.dk

3 gode erhvervs historier 
fra Ærø Kommune

Få styr på 
regnskabet
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MØBLER – Sommer
Hos Bolighuset Lindegaard 
Poulsen, er sommeren start-
skud til spændende nyheder i 
både erhvervs- og boligmøbel 
afdelingerne.
Vi har fået vinterens og for-
årets nyheder i butikken, og 
sammen med gode priser og 
spændende løsninger, er mulig-
hederne mange.
I erhvervsafdelingen er nyhed 
som CUBE Design dobbelt-skri-
vebord, samt nye stolemodel-
ler fra Fritz Hansen blandt de 
spændende tiltag. Bland andet 
Arne Jacobsens ”lille Giraf” – 
stolen som både er konference- 
og kontorstol.
Og afdelingen med Fritz Han-
sen møbler viser nye farver på 
både Svanen, Ægget  og Drop 
stolene.
Når ferietiden er slut, og hver-
dagen kalder, er overvejelserne 
omkring møbler igen aktuel. 
Oplev således de mange mulig-
heder i Bolighuset Lindegaard 
Poulsen på Nyborgvej 264, 
Odense

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

    62 58 15 18
 Møllevejen 1    ·    5960 Marstal
 cafedengladegris@gmail.com    ·    www.cafedengladegris.dk
  Tirsdag til søndag fra kl. 10-20    ·    Mandag lukket

TILBUD
Smørrebrød, pr. stk.  .................................................. kr.  15,-
1/2 ovnstegt kylling  ...................................................kr.  75,-
NYHED: Thai mad/frokostmenu (weekend) .........kr.  75,-

       

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag kl. 8.00-18.00
Lørdag og søndag kl. 9.00-14.00

Vestergade 30 C   Marstal   Tlf. 62 53 15 66

NYT

Si
de

 1

All rights reserved Svendborg Skilte & Design

Murermester
Rasmus Greve Nygaard

1

Aut. kloakmester

Murermester
Rasmus Greve Nygaard

1

Aut. kloakmester

Søndre Kystvej 20 | 5970 Ærøskøbing
rasmus@rasmusmurer.dk | Tlf. 2076 8051

Rasmus Greve Nygaard
Murermester

Søndre Kystvej 20 | 5970 Ærøskøbing
rasmus@rasmusmurer.dk | Tlf. 2076 8051 

www.rasmusmurer.dk

Murermester
Rasmus Greve Nygaard

Aut. kloakmester

Logo

Visitkort

Annonce

Englandsvej 1 · 5700 Svendborg ·  Tlf. 62 22 47 40 · www.svendborgskilte.dk · mail@svendborgskilte.dk

Annoncer – ring 62 22 13 14
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Drømmer du også om livet på en 
ø? Måske er din drøm slet ikke så 
uopnåedelig! Ærø ligger lige for 
Danmarks fødder, og I er mere end 
velkommen her hos os?

                          ÆRØ

www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe

Kommer du alene eller med hele 
familien. Så er der plads til jer alle. 
På Ærø oplever du ingen bilkø. Der 
er højt til loftet og naturen ligger 
lige i din baghave. 
Ærø har et rigt foreningsliv. Der er 
omkring 180 foreninger. Så der er 
mulighed for et aktivt fritidsliv.

Ærø har 97% internetdækning. Du 
har derfor mulighed for at have 
hjemmearbejdsplads.
Ærø er 100 procent selvforsynende 
med elektricitet og der arbejdes på 
bæredygtige løsninger inden for 
kollektiv trafik. Målet er at være 
CO2-neutral og selvforsynende med 
bæredygtig energi inden 2020.

Giv dig selv og din familie mulighe-
den for at undgå stress og jag, bliv en 
del af Ærø. 
For børnefamilier har vi pasnings-
garanti inden for en måned og ingen 
lukkedage. For familier med 3 børn 
eller flere i pasning/institution er 3. 
barn og efterfølgende gratis. (billigste 
barn/børn).

Flyt til Ærø, vi har også plads til dig

Kontakt vores bosætningsmedarbejder:
Ring +45 6352 5003 eller skriv til flyttilaeroe@aeroekommune.dk 
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ærørøgeri.dk

Feriehusudlejning
mail@aeroeferiehus.dk

Connie von Elbwart
Søndergade 7
5970 Ærøskøbing
Tlf. 27 57 44 27

Feriehuse på 
hele Ærø udlejes

– Kvalitetshuse

– Lokalt kendskab

– Personlig Service

–  Miniferie uden for 
højsæson

Alle prislag – året rundt

Jeg råder over følgende materiel:
• 8 ton gravemaskine
• 2 ton minigraver
• minilæsser
• traktorer og containervogne

Jeg er et enmands entreprenørfirma. 
Jeg har mange års erfarring indenfor faget.

 
Alle former for kloak-, flise-, jord-, anlægsarbejde og nedbrydningsop-

gaver udføres, for private, erhvervs- og offentlige kunder.

Kloak, fliser, jord og anlæg

Finn Jørgensen
Søndre Kystvej 5,
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32

Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester

Enmands-entreprenørfirma
Mange års erfaring indenfor faget
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“For os er det vigtigt, at den energi vi 
bruger er så vedvarende og bæredygtig 
som muligt. I vores hverdag som både  
familie og virksomhed bruger vi rigtig  
meget strøm. Og for at kunne se os selv 
og vores børn i øjnene har vi valgt 
vindstrøm fra SEF.”
Lise og Thomas Rasmussen
Ejere	af	det	økologiske	landbrug	og	gårdbutikken	
Høkildegård i Øster Skerninge.

Vindstrøm fra SEF 
Sammen om et grønnere Sydfyn!
Vil du gerne bidrage til den grønne omstilling og nedsætte forbruget af fossile brændstoffer? 
Med vindstrøm fra SEF er du med til at skabe en grønnere fremtid for dig og din familie. 

Du	kan	være	med	til	at	bidrage	til	den	grønne	omstilling	ved	at	vælge	SEF	Vindstrøm.	Vindstrøm	er	nemlig	for	dig,	som	har	en	
holdning	til,	hvordan	din	el	bliver	produceret.	Som	bevis	på	dit	vindstrømskøb,	får	du	et	certifikat	som	garanti	for,	at	den	
mængde	strøm	du	bruger	på	et	år,	reserveres	og	produceres	af	vindmøller.

Med	110	års	erfaring	i	det	sydfynske	er	SEF	ikke	bare	en	lokalt	forankret	energiudbyder,	der	støtter	op	om	gode	foreninger	og	
sikrer	jobs	og	skattekroner	til	det	sydfynske	-	vi	er	en	erfaren	og	ansvarlig	energivirksomhed	med	en	grøn	mission:	Det	skal	være	
let	og	billigt for dig at vælge grøn energi! Sammen skaber vi et grønnere Sydfyn! 

Ring til os på 62 20 11 20 og gør som familien Rasmussen... Læs mere på www.sef.dk 
ENERGI TIL HANDLING...

SEF ENERGI A/S 							FÅBORGVEJ	44								5700	SVENDBORG								TLF.	62	20	11	20							SEF@SEF.DK								WWW.SEF.DK
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Fokus på grøn energioptimering

El-installatør Lennart Bønnelykke  |  Bøjdenvejen 41  |  5772 Kværndrup  |  Tlf. 51 20 00 23  |  lennart@bonnelykke-el.dk

Lennart Bønnelykke er kommet 
godt fra start som autoriseret el-in-
stallatør. Kunderne er både private 
og virksomheder.
Da Lennart Bønnelykke efter tre år 
som autoriseret el-installatør i 2018 
blev selvstændig, var hans fokus på 
energioptimering. Han fortæller, 
at han det første år har fået mange 
kunder på Sydfyn, Midtfyn og i 
Odense-området. 
- Den teknologiske udvikling er gået 
stærkt, siger Lennart Bønnelykke. 

Vi har fået en meget bedre elektrisk 
belysning ved udviklingen af LED. 
Belysning har fyldt en del det første 
år, men jeg har også haft nybyggeri 
og renoveringer med opsætning af 
traditionelle el-installationer.

Dialogen med kunderne
- En del opgaver har været i forbin-
delse med ombygning og renovering 
af eksisterende ejendomme. Der er 
tale om både private kunder og også 
butikker, hobbylandbrug og mindre 

produktionsvirksomheder, 
som har taget imod mit 

tilbud om at komme og 
rådgive om belysning 

og el-installationer. 
Bønnelykke El læg-
ger vægt på dialo-
gen med kunderne 

og vil gerne rådgive 
forud for en mulig 

arbejdsopgave. Om den 
er lille eller stor, er ikke 

afgørende. 

- Jeg har ikke nogen ambition om at 
vækste hurtigt med mange ansatte. 
Jeg startede alene og har nu fået en 
ansat. Mit mål er, at virksomheden 
skal udvikle sig naturligt, hvor kva-
liteten kan følge med.

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

Bordbestilling på telefon  6217 6207 eller på mail julefrokost@hotel-svendborg.dk

Vestre Ringvej 96      7000 Fredericia      Tlf. +45 7591 0000      info@hotel-fredericia.dk      www.hotel-fredericia.dk

Bordbestilling på telefon  7620 6809 eller på mail heidi@hotel-fredericia.dk

Julefrokost 
Kæmpe julefrokost for både virksomheder og private

Vi tilbyder julefrokost for private og firmajulefrokoster på følgende datoer: 22., 23., 29. og 30. november 
samt 06., 07., 13. og 14. december 2019.

Pris pr. person fra kr. 595,-

Vi har flere forskellige pakker
· Velkomstdrink og fri bar
· Julebuffet 
· Natmad
 · Overnatning og morgenbuffet
 · Livemusik/DJ og dans

Læs mere på hotel-svendborg.dk og hotel-fredericia.dk

Book jeres  
 julefrokost nu



 21

Skorstensgaards afdelinger i Dan-
mark har fælles markedsføring, 
tilgængelighed og 20-40 pct. lavere 
priser end mærkevareværksteder-
ne. - Vi har fået mange både privat- 
og erhvervskunder det første år, si-
ger afdelingsleder Brian Olsen. 
På få år har autoværkstedskæden 
Skorstensgaard åbnet godt en snes 
afdelinger i Danmark, og i maj 2018 
kom afdelingen på Grønnemosevej 
20 i Svendborg til som nummer tre 
på Fyn.
- Konceptet er ligetil, siger af-
delingsleder og værkfører Brian 
Olsen. Vores brand er at kunne 
præstere 20 til 40 procent lavere 
værkstedpriser end mærkevare-
værkstedernes priser. Vi sammen-

Tyske værkstedspriser:

Skorstensgaard godt fra start 
i Svendborg

ligner os prismæssigt med vores 
tyske kolleger, som ligger mellem 20 
og 40 procent lavere end i Danmark.

Styr på omkostningerne
- Skorstensgaard har dygtige med-
arbejdere og styr på omkostninger 
og fælles markedsføring, og vi er 
kommet godt fra start. Vi har alle-
rede fået mange både private kun-
der og erhvervskunder. 
- Vores mekanikere er erfarne og kan 
håndtere alle bilmærker. Vi sørger 
naturligvis også for at holde vores 
medarbejdere opdateret på den ny-
este viden om biler, siger Brian Olsen.
Skorstensgaard har flere specialer. 
Lige nu drejer det sig om service-
ring af bilens aircondition-anlæg. 

Det er vigtigt, at anlægget bliver 
serviceret hvert andet år, og vi har 
det rigtige udstyr til gøre det til en 
fast pris på 799 kr.

En god værkstedsoplevelse
Skorstensgaard kan tilbyde en god 
værkstedsoplevelse. 
- Vi kan udføre garantiservice på 
alle bilmærker, siger Brian Olsen. 
Det sker efter fabrikkernes egne 
forskrifter, så fabriksgarantien på 
nye biler aldrig kan komme i fare.
Ved indskrivningen på Grønnemose-
vej møder man Søren Hansen. Han 
sørger for, at kunden får et skriftligt 
og uforpligtende tilbud på de ting, 
der skal laves, enten ved almindelig 
service, ved særlige reparationer el-
ler ved klargøring til syn.
-  Kunderne skal kunne stole på den 
pris, vi giver dem, og det arbejde, vi 
udfører, siger Søren Hansen.

-  Kunderne skal kunne stole på den pris, vi giver dem, og det arbejde, vi udfører, siger 
Søren Hansen.

Grønnemosevej 20 - 5700 Svendborg - Tlf.: 7370 8935 
Mail: svendborg@skorstensgaard.dk  - www.skorstensgaard.dk/svendborg

Afdelingen på Grønnemosevej har 
gode tilkørselsforhold og råder over 
700 kvadratmeter med et velindret-
tet venterum ved receptionen. Man 
kan få en gratis lånebil eller blive i 
loungen, mens bilen ordnes. Skor-
stensgaard tilbyder også gratis vej-
hjælp i hele landet.

Fordelagtige erhvervsaftaler
Skorstensgaard har mange er-
hvervskunder og kan tilbyde for-
delagtige aftaler med både små og 
store firmaer.
- Hos os kan firmaet samle ser-
viceringen af alle firmabiler og 
opnå fordelagtige rabatter, siger 
Søren Hansen. Vi sammensætter 
en skræddersyet løsning, hvor ser-
vicen er i top og prisen i bund. Vi 
ved også, hvor vigtigt det er, at en 
firmabil hurtigt kan komme på ar-
bejde igen.

- Konceptet er ligetil, siger afdelingsleder og værkfører Brian Olsen. Vores brand er at kun-
ne præstere 20 til 40 procent lavere værkstedpriser end mærkevareværkstedernes priser.

Fokus på grøn energioptimering

El-installatør Lennart Bønnelykke  |  Bøjdenvejen 41  |  5772 Kværndrup  |  Tlf. 51 20 00 23  |  lennart@bonnelykke-el.dk

Lennart Bønnelykke er kommet 
godt fra start som autoriseret el-in-
stallatør. Kunderne er både private 
og virksomheder.
Da Lennart Bønnelykke efter tre år 
som autoriseret el-installatør i 2018 
blev selvstændig, var hans fokus på 
energioptimering. Han fortæller, 
at han det første år har fået mange 
kunder på Sydfyn, Midtfyn og i 
Odense-området. 
- Den teknologiske udvikling er gået 
stærkt, siger Lennart Bønnelykke. 

Vi har fået en meget bedre elektrisk 
belysning ved udviklingen af LED. 
Belysning har fyldt en del det første 
år, men jeg har også haft nybyggeri 
og renoveringer med opsætning af 
traditionelle el-installationer.

Dialogen med kunderne
- En del opgaver har været i forbin-
delse med ombygning og renovering 
af eksisterende ejendomme. Der er 
tale om både private kunder og også 
butikker, hobbylandbrug og mindre 

produktionsvirksomheder, 
som har taget imod mit 

tilbud om at komme og 
rådgive om belysning 

og el-installationer. 
Bønnelykke El læg-
ger vægt på dialo-
gen med kunderne 

og vil gerne rådgive 
forud for en mulig 

arbejdsopgave. Om den 
er lille eller stor, er ikke 

afgørende. 

- Jeg har ikke nogen ambition om at 
vækste hurtigt med mange ansatte. 
Jeg startede alene og har nu fået en 
ansat. Mit mål er, at virksomheden 
skal udvikle sig naturligt, hvor kva-
liteten kan følge med.



Svendborg Motor Co. A/S har åre-
lang erfaring i service af erhvervs-
biler. Man er forhandler af vare- og 
lastvogne af mærkerne Opel og 
Iveco og tilbyder udvidet service for 
alle andre mærker af erhvervsbiler.
- En varevogn og en lastbil er ikke 
kun ejerens visitkort, men også 
virksomhedens værktøjskasse, si-
ger værkfører Stig Poulsen i Svend-
borg Motor Co. A/S på Odensevej i 
Svendborg. 
- Vi servicerer alle gængse mærker 
i erhvervsbiler og ved jo godt, at en 
lånebil ikke altid er den optimale 
løsning for blandt andre håndvær-

Når varevognen også er en 
værktøjskasse

Serviceaftale:

kere og servicemontører. For de fle-
ste af dem er bilen også deres værk-
tøjskasse.
- I den serviceaftale, som vi tilbyder 
det fynske erhvervsliv, indgår, at 
hvis varevognen eller lastbilen skal 
til service, eller der opstår nedbrud, 
så kommer vi og henter bilen på den 
arbejdsplads, hvor den måtte be-
finde sig. 

Årelang erfaring
- Det betyder, at medarbejderne kan 
tage det værktør og grej ud, som er 
nødvendigt for, at de kan fortsætte 
deres arbejde uden afbrydelse, 

mens vi sørger for service eller re-
paration.
Svendborg Motor CO. A/S er for-
uden forhandler af Iveco også for 
forhandler af Opel og Suzuki. På 
værkstedet har man årelang erfa-
ring med alle gængse bilmærker og 
det nødvendige udstyr til fejlfin-
ding. En af de medarbejdere, der 
står i første række, når det drejer 
sig om erhvervsbiler, er Palle Peder-
sen, der har været i virksomheden i 
34 år.
-  Den teknologiske udvikling afspej-
ler i høj grad de nye vare- og lastvog-
ne. De er meget driftsøkonomiske og 
sikre, og serviceintervallerne er læn-
gere, siger Palle Pedersen.
- Vores kunders bilpark er typisk sam-

mensat af forskellige mærker, og der-
for skal vi også kunne tilbyde hurtig 
service for alle kundens biler.

Populære serviceaftaler
- Den typiske køber af en ny bil be-
holder den i omkring fire år, så vi vil 
naturligvis gerne se kunderne un-
dervejs og gerne igen, når bilen skal 
skiftes. Vi tilbyder både erhvervs- 
og private købere serviceaftaler til 
en fast pris, siger salgschef Allan 
Holmbech. 
- Prisen starter ved omkring 250 kro-
ner om måneden. Aftalen har karak-
ter af et abonnement, og det er mange 
glade for, fordi det sikrer, at man ikke 
kommer ud for dårlige økonomiske 
overraskelser undervejs. 

Autoriseret forhandler af:

Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk

- I vores serviceaftale indgår, at når varevognen skal til service, eller der opstår ned-
brud, så kommer vi og henter bilen, hvor den end måtte befinde sig, siger værkfører 
Stig Poulsen. 

- Vores kunders bilpark er typisk sammensat af forskellige mærker, og derfor skal vi 
også kunne tilbyde hurtig service for alle kundens biler, siger Palle Pedersen.
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Tid til at booke årets

julefrokost

Julen 2019:

- Hotel Svendborgs julefrokost-kon-
cept har gæsterne taget til sig, siger 
restaurantchef Jan Milton. Vi har 
på få år fordoblet antallet af gæster 
til godt 3.000 til vores firmajule-
frokoster. Vi venter, at udviklingen 
fortsætter, og derfor tænker vi alle-
rede nu på julen 2019. 
- I 2018 havde vi 3.080 til vores ju-
lefrokostarrangementer. Det var en 
fordobling i forhold til 2015 alene på 
Hotel Svendborg, siger restaurant-
chef Jan Milton. 
Jan Milton har fået mange tilken-
degivelser af, at gæsterne har taget 
konceptet med den gode mad og de 
musikalske arrangementer vekslen-
de med liveband og DJ til sig. 

Booking: Best Western Plus Hotel Svendborg 
Centrumpladsen 1 - 5700 Svendborg -Tlf.: 6221 1707 
julefrokost@hotel-svendborg.dk 

Booking: Best Western Plus Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96 - 7000 Frederica -Tlf.: 7620 6809
heidi@hotel-fredericia.dk

Pakker med alt inklusive
- Prisniveauet er rimeligt, og gæ-
sterne er glade for pakker med alt 
inklusive og den personlige service, 
siger Jan Milton. Det kulinariske 
lever til fulde op til forventninger-
ne, og vi har plads til alle, lige fra 
små virksomheder med få ansatte 
samt lokaler med op til godt et par 
hundrede gæster; private gæster 
finder også vej hertil. 
Julemaden kan man allerede nu ori-
entere sig om på Hotel Svendborgs 
hjemmeside: www. hotel-svendborg.
dk. Jan Milton oplyser, at julefro-
kost-konceptet i Svendborg også 
gælder for Best Western Plus Hotel 
Fredericia i 2019.

Tidlig ude med datoer
- Når vi er tidligt ude med datoer, er 
det naturligvis for, at også firmaer 
og private i god tid kan vælge mel-
lem lokaler i størrelser lige fra få til 
mange. 
- Vi er nu klar med årets julefro-
kostprogram og vil gerne opfordre 
til, at man allerede nu booker årets 
julefrokost på Best Western Plus 

Hotel Svendborg og Best Western 
Plus Hotel Fredericia.
Jan Milton oplyser, at der på Hotel 
Svendborg er musik med liveband 
den 22., 23., 29. og 30. november og 
besøg af en professionel DJ den 6., 
7., 13. og 14. december. 
På Hotel Fredericia vil musikken 
blive præsenteret af en professionel 
DJ.

Svendborg Motor Co. A/S har åre-
lang erfaring i service af erhvervs-
biler. Man er forhandler af vare- og 
lastvogne af mærkerne Opel og 
Iveco og tilbyder udvidet service for 
alle andre mærker af erhvervsbiler.
- En varevogn og en lastbil er ikke 
kun ejerens visitkort, men også 
virksomhedens værktøjskasse, si-
ger værkfører Stig Poulsen i Svend-
borg Motor Co. A/S på Odensevej i 
Svendborg. 
- Vi servicerer alle gængse mærker 
i erhvervsbiler og ved jo godt, at en 
lånebil ikke altid er den optimale 
løsning for blandt andre håndvær-

Når varevognen også er en 
værktøjskasse

Serviceaftale:

kere og servicemontører. For de fle-
ste af dem er bilen også deres værk-
tøjskasse.
- I den serviceaftale, som vi tilbyder 
det fynske erhvervsliv, indgår, at 
hvis varevognen eller lastbilen skal 
til service, eller der opstår nedbrud, 
så kommer vi og henter bilen på den 
arbejdsplads, hvor den måtte be-
finde sig. 

Årelang erfaring
- Det betyder, at medarbejderne kan 
tage det værktør og grej ud, som er 
nødvendigt for, at de kan fortsætte 
deres arbejde uden afbrydelse, 

mens vi sørger for service eller re-
paration.
Svendborg Motor CO. A/S er for-
uden forhandler af Iveco også for 
forhandler af Opel og Suzuki. På 
værkstedet har man årelang erfa-
ring med alle gængse bilmærker og 
det nødvendige udstyr til fejlfin-
ding. En af de medarbejdere, der 
står i første række, når det drejer 
sig om erhvervsbiler, er Palle Peder-
sen, der har været i virksomheden i 
34 år.
-  Den teknologiske udvikling afspej-
ler i høj grad de nye vare- og lastvog-
ne. De er meget driftsøkonomiske og 
sikre, og serviceintervallerne er læn-
gere, siger Palle Pedersen.
- Vores kunders bilpark er typisk sam-

mensat af forskellige mærker, og der-
for skal vi også kunne tilbyde hurtig 
service for alle kundens biler.

Populære serviceaftaler
- Den typiske køber af en ny bil be-
holder den i omkring fire år, så vi vil 
naturligvis gerne se kunderne un-
dervejs og gerne igen, når bilen skal 
skiftes. Vi tilbyder både erhvervs- 
og private købere serviceaftaler til 
en fast pris, siger salgschef Allan 
Holmbech. 
- Prisen starter ved omkring 250 kro-
ner om måneden. Aftalen har karak-
ter af et abonnement, og det er mange 
glade for, fordi det sikrer, at man ikke 
kommer ud for dårlige økonomiske 
overraskelser undervejs. 

Autoriseret forhandler af:

Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk

- I vores serviceaftale indgår, at når varevognen skal til service, eller der opstår ned-
brud, så kommer vi og henter bilen, hvor den end måtte befinde sig, siger værkfører 
Stig Poulsen. 

- Vores kunders bilpark er typisk sammensat af forskellige mærker, og derfor skal vi 
også kunne tilbyde hurtig service for alle kundens biler, siger Palle Pedersen.



24

God hjælp til firmaets bogføring
Bogførings- og Kontorassistancen har stor erfaring 
med de mindre virksomheder

Stå man som mindre erhvervsdri-
vende og mangler en til at klare bog-
holderiet, så kan man trygt henven-
de sig til Susan Sunne, der driver 
Bogførings- og Kontorassistancen. 
Hun har ikke blot et godt kendskab 
til flere brancher men også stor er-
faring på det faglige område. 
Den 1. maj 1996 startede hun firma-
et og gik selvstændig - efter endt læ-
retid og 16 år som revisorassistent 
på samme revisionskontor. Hun 

tilbyder assistance ved EDB-bogfø-
ring, klargøring af årsregnskab til 
revisor, moms og lønregnskab samt 
andet forefaldende kontorarbejde.
- Jeg havde lysten til at starte selv, 
og der var et behov, siger Susan 
Sunne, det var blevet ”moderne” at 
den erhvervsdrivende eller ægtefæl-
len selv klarede bogføringen hjem-
me på kontoret og det hjalp jeg dem i 
gang med. Nogle virksomheder ville 
dog ikke bogføre selv, så var det mig 

der stod for bogføringen m.v.. Det 
var en god og spændende blanding 
af opgaver der skulle udføres. Jeg 
startede med de mindre håndvær-
kere og efterhånden kom også andre 
typer virksomheder til, så det er 
blevet til et bredt udsnit af erhverv 
som jeg laver bogføring m.v. for. 
- Bogførings- og Kontorassistancen 
bogfører i fem forskellige bogfø-
ringssystemer. Da der er forskellige 
behov vælger kunderne det program 

Bogførings- og Kontorassistancen v/ Susan Sunne, Åbyvejen 18, 5881 Skårup, Tlf.: 20 86 58 18, susan-bloch@post.tele.dk 

der passer ind i deres form for virk-
somhed og da det ikke er nystartede 
kunder alle sammen havde de valgt 
et bogføringsprogram inden jeg 
kom ind i billedet, derfor denne vif-
te af programmer. Lønsystemerne 
kører i Dataløn og Danløn.
- Det er primært i det sydfynske, at 
jeg servicerer mine kunderne - no-
get klares her på kontoret, men for 
det meste sidder jeg ude i firmaerne 
og klarer de ønskede opgaver.

Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk

Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk

Kontakt Blikfang på 
hej@blikfang.nu 
eller ring 20 68 16 60
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29. NOVEMBER - 14. DECEMBER 2019
DISKOFIL•THOMAS MØRK
LARS ARVAD•SARA GADBORG

WWW.ODEONODENSE.DK/JUL19

SHOW & MIDDAG
INKL. ØL, VIN & VAND

1100,-
SHOW & MIDDAG
& OVERNATNING
INKL. ØL, VIN & VAND

1500,-

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

10%
billigere

Vi er ofte 10% 
billigere end 

hos ejendoms- 
mægleren.

Et
nu
m

me
r - alle løsninger

RING

6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver
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Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger til erhvervslivet på Fyn  
og er en lokalt forankret virksomhed, hvor der ikke er langt fra kunde til leverandør. 

Vi tilbyder alt fra internetløsninger over kapacitet til sort fiber. Vi leverer produkter 
via fibernet og kan derfor imødekomme ethvert ønske om garanterede symmetriske 
hastigheder hvad end du har behov for en mindre 10/10 Mbit/s løsning eller en stor 
løsning op til 10/10 Gbit/s.

Ring 63 17 25 69 for en uforpligtende rådgivning om hvordan du bedst fremtidssikrer  
din virksomhed.

Energi Fyn Bredbånd, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, www.energifyn.dk

Vi leverer fibernet til ALLE typer virksomheder 

VEJEN TIL VÆKST 
GÅR VIA EN STABIL 
FIBERFORBINDELSE
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Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com 

BYGGERI
Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt 
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt 
aptering og storentrepriser.

TØMRER
Arbejder med mindre og mellemstore fag, 
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver 
samt ombygninger og renoveringer for både 
professionelle og private bygherrer. 

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.

- Arbejdsdagene har gennem de ti 
år, jeg har været selvstændig, væ-
ret interessante og lærerige, siger 
Christian Rosengren. De har været 
præget af sæsoner, så jeg kender og 
ser mine kunder og deres skiftende 
biler. 
 Christian Rosengren er lige nu ved 
at skifte til sommer hjul og tjekke 
bremser og styretøj. Foran venter 
klargøringen af feriebilerne for 
private og senere kommer så er-

hvervsbilerne og skal have et tjek, 
inden de skal på arbejde igen efter 
ferien.

Bibeholde din fabriksgaranti
- Jeg driver et moderne og profes-
sionelt autoværksted, siger Chri-
stian Rosengren og jeg kan som 
mekaniker servicere og reparere 
alle bilmærker og alle bilmodeller 
og bibeholde sin garanti. 
- Mit arbejde er præget af faste 

rutiner. Ud over motorreparatio-
ner klarer vi også pladearbejde og 
forsikringsskader, og vi monterer 
ekstraudstyr, udfører 4-hjulsud-
måling og klarer udskiftning af 
sommer- og vinterdæk. 

CR-AUTO har stor erfaring med 
ældre biler, men har også den rette 
efteruddannelse til at håndtere den 
nyeste teknologiske udvikling i de 
helt nye biler.   

CR-Auto tjekker 
bilerne til ferien
Christian Rosengren har som indehaver af 
CR-Auto i Ullerslev gennem ti år opbygget og 
plejet en fast og voksende kundekreds, som han 
henter i lokalområdet og i Langeskov, 
Kerteminde og Nyborg.

Fasanvej 20 . 5540 Ullerslev . Tlf.: 2213 9676
Mail: cr@crauto.dk . www.crauto.dkCR-Auto
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Hos Kene Gulve & Gardiner kan du udforske nye og mo-
derne muligheder inden for gardinløsninger. Sidste nye er 
motoriserede gardiner der kan styres via din smartphone 
uanset hvor du befinder dig, eller via en fjernbetjening. 

Vi har allerede haft fornøjelsen af, at levere motoriserede 
løsninger til flere erhverv, som har opdaget funktionalite-
ten og som opfatter sig selv som trendsætter.  

Vores yderst kompetente medarbejdere står klar med en 
demonstration og faglig vejledning i vores Luxaflex shop. 

Luxaflex er så sikker på kvaliteten af deres danskproduce-
rede produkter, at de yder 5 års garanti. Tydeligere kan 
det næppe udtrykkes. 

Ring til (fra venstre) Arne, Dennis, Henrik eller Jens og du 
vil opdage, at de er der for din skyld. 

 

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

Tlf.: 62 54 15 80
I Danmark har vi en stor tradition for at Dyrke naturens eget lys, og gør derfor meget  
ud af at trække naturen ind i boligen.

Et af de bedste tiltag vil netop være en kvist eller karnap, som åbner for lyset i boligen,  
med naturens eget lys i jeres opholdsrum.

En anden løsning kan være at få et projekttilpasset ovenlys til at give lys i boligens mørke rum.
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DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.:  40 87 22 22 · info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 · LØRDAG - SØNDAG: LUKKET
 WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT

Pris fra kr. 7.800,-
inklusiv moms

Pris fra kr. 16.000,-
inklusiv moms

www.sydfynsfrifagskole.dk

10. klasse med den praktisk vej
Game Design | CARE | Gasttronomi | Ridning 

Vil du gøre en 
forskel?
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Har man brug for en erfaren blik-
kenslager til opgaver med blandt 
andet tagrender, nedløbsrør eller 
badeværelser, - så kan man roligt al-
liere sig med Total VVS & Blik, der 
i eget værksted også forbereder og 
producerer alt blikarbejdet.

- Det skulle prøves af, siger Ken-
neth Henriksen, der blev selvstæn-
dig med firmaet i 2016. Jeg er auto-
riseret VVS installatør, og laver alt 
indenfor VVS & Blik. Det lige fra de 
mange små kunder til de lidt større, 
- og når der er behov, så lejer vi folk 
ind fra vores fagligt dygtige samar-
bejdspartnere.
- Vi har mange faste kunder, pri-
vate som erhverv, som blandt andet 
private boligselskaber, hvor vi har 
godt samarbejde med ejendomsad-
ministratorerne.

Blikkenslager 
der kan sit håndværk
Total VVS & Blik løser alle små og større opgaver

V/Kenneth Henriksen, Lunde Bygade 30, 5450 Otterup, Tlf.: 27 14 88 56, post@totalvb.dk, www.totalvb.dk

Total VVS & Blik tilrettelægger ar-
bejdet også efter årstiden hvis det 
er muligt. Det betyder, at om som-
meren er det primært blikarbejdet, 
der er i centrum. Vinteren står på 
renoveringer samt badeværelser, - 
og skulle der lige være noget blikar-

bejde på f.eks. en utæt kvist, - så 
bliver det naturligvis også lavet. Så 
bliver de materialer, der skal bru-
ges bare varmet til den nødvendige 
temperatur til at lave arbejdet til-
fredsstillende og perfekt.   

Nordmarken 2, 5750 Ringe
T: 7020 2046  |  e: mail@hydraulikteam.dk  |  www.hydraulikteam.dk

Når tiden er den afgørende faktor
Uanset om det er offshore, 
maritimt, mobilt, industri eller 
vind, er det vigtigt, at systemet 
eller maskinen hurtigt kommer 
i drift igen efter nedbrud.
Vi vil være de bedste til fejlfin-
ding og udredning. Vi råder over 

tre servicebiler, der er udstyret 
med avanceret testudstyr, og 
sker der nedbrud og driftsstop, 
er tidsfaktoren er helt afgøren-
de for vores kunder. Vi er klar 
24/7, og for en servicevirksom-
hed som vores er det målet, at 

driften hurtigt kan genoptages 
og dermed minimere driftstab 
og gener.
Vi udfører også forbyggende 
vedligeholdelse, hvor systemer 
og maskiner gennemgås, og 
der kan laves serviceaftaler. Vi 

tager gerne specialopgaver ind 
på vores værksted, hvor vi kan 
fremstille specialcylindere, hy-
drauliksystemer eller hele pro-
duktionsmaskiner. Vi optimerer 
også eksisterende hydrauliksy-
stemer og maskiner. 
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Mangler du en til dit 
bogholderi så kontakt:

Assistance ved EDB-bogføring, klargøring af årsregnskab til revisor, 
moms- og lønregnskab, samt andet forefaldende kontorarbejde

Bogførings- og 
Kontorassistancen
Susan Sunne
Åbyvejen 18, 5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18
susan-bloch@post.tele.dk

En professionel møde, kursus  
og konference oplevelse!

Frederik VI’s Hotel og Konferencecenter – Rugårdsvej 590 – 5210 – Odense NV - Tlf.: 6594 1313 – Mail: reception@f6h.dk – www.f6h.dk
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- Vores medarbejdere er uddan-
nede i at udføre service på el- og 
hybridbiler, siger Michael Eg-
mose, der er indehaver af Rev-
ninge Autoværksted. Næste 
skridt er hurtige ladestandere.
- Vi har længe stræbt efter at 
være bæredygtige, siger Mi-
chael Egmose. Brugte dæk, 
spildolie og oliefiltre går til 
genbrug, og nu er vi klar til 
både service og reparation af el- 
og hybridbiler. På vores moder-
ne autoværksted kan vi tilbyde 
reparation på alle bilmærker, 
med det nyeste testudstyr.
Michael Egmose har i 20 år væ-
ret indehaver af den 90 år gam-
le familievirksomhed Revninge 
Autoværksted, der er knyttet 
til Danmarks største autokæde 
AutoMester.

Revninge Autoværksted  
forberedt til el og hybrid

Hurtige lade standere
- Vi er med uddannelse og er-
faring godt rustede til den 
helt store omstilling fra fos-
sile brændstoffer til el. Gen-
nem kædesamarbejdet med 
AutoMester kan vi nu tilføje et 
E plus til logoet. Det vil sige, 
at vi i dag kan servicere el- og 
hybridbiler af alle mærker. 
Dertil kommer, at vi er nu ved 
at forberede det næste skridt, 
nemlig at kunne tilbyde el-lade 
standere.
Michael Egmose forventer, at 
de hurtige lade standere kom-
mer på markedet i løbet af året. 
Han peger på, at der ud af en 
samlet bilpark på 2,8 millioner 
i dag er der omkring 45.000 el- 
og hybridbiler på vejene. Det er 
under to procent. 

- Når antallet af biler, der skal 
oplades på el vokser betydeligt, 
og de måske oplades et halvt 
døgn hjemme i carporten, så 
vil el-nettet hurtigt bryde sam-

men, siger Michael Egmose. 
-  Der skal være et tæt net af 
hurtige lade standere for at 
gøre det attraktivt for bilfolket 
at købe en el- eller hybridbil.

Revninge Bygade 21, 5300 Kerteminde
Mail: mail@revningeauto.dk 

MARSLEV CYKLER
Kertemindevejn 32 · 5290 Marslev

Tlf. 40 40 36 02

Åbningstider:
Man-fredag ......8.00-17.00
Onsdag - åbent efter aftale
Man-fredag ......8.00-17.00

Udenfor åbningstiderne:
Åbent alle dage 
efter aftale

Nyborgvej 17 . 5750 Ringe . Tlf.: 27 11 53 89  
E-mail: michaeltomrer@outlook.com 
www.tm-michaelolsen.dk

Hos Tømrermester Michael Olsen møder du den 
høje kvalitet og den gode service. Vi har stor 
erfaring med mange former for tømreropgaver, 
og vi klarer både de store og de små opgaver.
Kontakt os for en snak og et uforpligtende tilbud. 

ALSIDIGHED & KVALITET
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- Vores medarbejdere er uddan-
nede i at udføre service på el- og 
hybridbiler, siger Michael Eg-
mose, der er indehaver af Rev-
ninge Autoværksted. Næste 
skridt er hurtige ladestandere.
- Vi har længe stræbt efter at 
være bæredygtige, siger Mi-
chael Egmose. Brugte dæk, 
spildolie og oliefiltre går til 
genbrug, og nu er vi klar til 
både service og reparation af el- 
og hybridbiler. På vores moder-
ne autoværksted kan vi tilbyde 
reparation på alle bilmærker, 
med det nyeste testudstyr.
Michael Egmose har i 20 år væ-
ret indehaver af den 90 år gam-
le familievirksomhed Revninge 
Autoværksted, der er knyttet 
til Danmarks største autokæde 
AutoMester.

Revninge Autoværksted  
forberedt til el og hybrid

Hurtige lade standere
- Vi er med uddannelse og er-
faring godt rustede til den 
helt store omstilling fra fos-
sile brændstoffer til el. Gen-
nem kædesamarbejdet med 
AutoMester kan vi nu tilføje et 
E plus til logoet. Det vil sige, 
at vi i dag kan servicere el- og 
hybridbiler af alle mærker. 
Dertil kommer, at vi er nu ved 
at forberede det næste skridt, 
nemlig at kunne tilbyde el-lade 
standere.
Michael Egmose forventer, at 
de hurtige lade standere kom-
mer på markedet i løbet af året. 
Han peger på, at der ud af en 
samlet bilpark på 2,8 millioner 
i dag er der omkring 45.000 el- 
og hybridbiler på vejene. Det er 
under to procent. 

- Når antallet af biler, der skal 
oplades på el vokser betydeligt, 
og de måske oplades et halvt 
døgn hjemme i carporten, så 
vil el-nettet hurtigt bryde sam-

men, siger Michael Egmose. 
-  Der skal være et tæt net af 
hurtige lade standere for at 
gøre det attraktivt for bilfolket 
at købe en el- eller hybridbil.

Revninge Bygade 21, 5300 Kerteminde
Mail: mail@revningeauto.dk 
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FEJEMASKINE 

Indbygget damprenser 

150.000 kr.
Ekskl. moms

Nypris 900.000 kr.

SÆLGES

EVT. BYTTES MED 
MINDRE FEJEMASKINE

KONTAKT: Frank på 40 27 88 77 eller fp@fp-bilsalg.dk

1-1 Fejemaskine slag GMF_4-19a.indd   1 21/05/2019   12:57
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Taler du om 
sorgen med dine 
medarbejdere?

Om-sorgen.dk
Kontakt os for en uforpligtende samtale 
på tlf.: 4076 6041 eller info@om-sorgen.dk

Stort set alle mennesker vil på 
et eller andet tidspunkt blive 
udsat for at miste en nær per-
son. Som arbejdsgiver - sam-
men med de øvrige kolleger - 
har du en betydningsfuld rolle 
i forhold til at give sorgstøtte. 
Arbejdspladsen udgør en vig-
tig del af en persons netværk. 
Men at tale om død og sorg har 
i mange år været tabuiseret 
i Danmark, og vi mangler et 
sprog for sorg, hvorfor det kan 
være svært at navigere i.
Jeg har i snart ti år arbejdet med 
mennesker i sorg i form af sorg-

grupper og samtaler. Jeg ved, 
hvor stor værdi det har for den 
sorgramte, når vedkommende 
får støtte til at finde vej i sorgens 
mange ansigter. Optimal sorg-
støtte kan være medvirkende til, 
at den sorgramte hurtigere læ-
rer at leve med sit tab og dermed 
kommer hurtigere tilbage på ar-
bejdspladsen. Det er ikke nogen 
hemmelighed, at det har stor 
betydning for virksomhedens 
økonomi, hvis en medarbejders 
effektivitet går ned, eller hvis 
medarbejderen bliver sygemeldt 
på grund af sorg. Det kan god 

sorgstøtte være medvirkende til 
at forebygge, og her har du som 
arbejdsgiver en vigtig rolle.

Men – 
Er du klar til at yde optimal 
sorgstøtte for dine medarbej-
dere, hvis det værst tænkelige 
skulle ske? For det sker jo på et 
eller andet tidspunkt, at vi mi-
ster en person, vi holder rigtig 
meget af. 
Vil du gerne støtte din medar-
bejder igennem sorgen og med 
stor sandsynlighed få vedkom-
mende hurtigere tilbage på ar-

bejde? Ja, selvfølgelig – det er 
jo ganske almindelig menne-
skelig omsorg. 
Er du forberedt på, hvad du vil 
sige og gøre? Ja eller nej?

Hvis du kan mærke, når du re-
flekterer over disse spørgsmål, 
at det ville være fordelagtigt 
med nogle redskaber til at give 
sorgen ord, så tag kontakt til 
Om-sorgen.dk. Vi tilbyder råd-
givning og samtaler med dig, 
den sørgende og dine øvrige 
medarbejdere, så du og dine 
ansatte kan få viden om sorg og 
sorgreaktioner samt redskaber 
til at forstå og møde et menne-
ske i sorg.

TIL
OPSLAGSTAVLEN
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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 - 64 82 19 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk

Bestil
snerydning

/

saltning nu!

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 - 64 82 19 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk

Bestil
snerydning

/

saltning nu!

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 - 64 82 19 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk

Bestil
snerydning

/

saltning nu!
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 - 64 82 19 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk

Bestil
snerydning

/

saltning nu!

Bestil
snerydning/
saltning nu!

Skal vi passe dine
udendørsarealer?

Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!

36

- Små og mellemstore virksomhe-
der har et naturligt fokus på job 
og bundlinje, men bør tage sig tid 
til at tænke på arbejdsmiljø og 
sikkerhed, siger John Haugaard 
fra konsulentvirksomheden Sik-
kerhed & Arbejdsmiljø.
Med en årelang erfaring som 
sikkerheds- og arbejdsmiljø-
ansvarlig i DSB startede John 
Haugaard for et par år siden sin 
enmands konsulentvirksomhed 
Sikkerhed & Arbejdsmiljø i As-
sens.
- Mit fokus er på små og mel-
lemstore virksomheder inden 
for håndværk, fremstilling 
og landbrug, siger John Hau-
gaard. De skal drive deres virk-
somheder, men udover jobs og 
indtjening skal de også tænke 
på sikkerhed og miljø.

Sikkerhed giver besparelser
- Det kan dreje sig om indret-
ning af arbejdspladser, place-
ring af maskiner og værktøj og 

Sikkerhed og miljø på arbejdspladsen
hjælpestoffer. Min baggrund er 
ledelses- og operativ erfaring 
fra DSB, hvor sikkerhed er en 
altafgørende faktor for både de 
rejsende og personalet i togene 
og på stationerne.

- Jeg tilbyder undervisning i 
førstehjælp, arbejdsmiljøråd-
givning og sikkerhed, siger 
John Haugaard. Det kan være 
ved virksomhedsbesøg, samta-
ler og kursus. Jeg kan rådgive 

Sikkerhed & Arbejdsmiljø – Sandager Kirkevej 6 – 5610 Assens
Tlf.:2963 3717 – Mail: john@sikkerhedogarbejdsmiljo.dk – www.sikkerhedogarbejdsmiljo.dk

om indretning, brand- og ulyk-
kessikring og aflevere en rap-
port, der blandt andet kan være 
en hjælp og give besparelser i 
forbindelse med erhvervsfor-
sikringer.

Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
www.svendborg-festhus.dk

-leverandør til
det festende folk!

Løvholmen 2 • 5700 Svendborg • Tel: 62 22 10 33

-leverandør til
det festende folk!

Udlejning: Jukebox · Telte · Borde 
Stole Service · Duge og servietter m.m.
Salg: Stearinlys · Bordpynt · Bordkort  
Engangs-service, -Duge og -Servietter
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Stole Service · Duge og servietter m.m.
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sens.
- Mit fokus er på små og mel-
lemstore virksomheder inden 
for håndværk, fremstilling 
og landbrug, siger John Hau-
gaard. De skal drive deres virk-
somheder, men udover jobs og 
indtjening skal de også tænke 
på sikkerhed og miljø.

Sikkerhed giver besparelser
- Det kan dreje sig om indret-
ning af arbejdspladser, place-
ring af maskiner og værktøj og 

Sikkerhed og miljø på arbejdspladsen
hjælpestoffer. Min baggrund er 
ledelses- og operativ erfaring 
fra DSB, hvor sikkerhed er en 
altafgørende faktor for både de 
rejsende og personalet i togene 
og på stationerne.

- Jeg tilbyder undervisning i 
førstehjælp, arbejdsmiljøråd-
givning og sikkerhed, siger 
John Haugaard. Det kan være 
ved virksomhedsbesøg, samta-
ler og kursus. Jeg kan rådgive 

Sikkerhed & Arbejdsmiljø – Sandager Kirkevej 6 – 5610 Assens
Tlf.:2963 3717 – Mail: john@sikkerhedogarbejdsmiljo.dk – www.sikkerhedogarbejdsmiljo.dk

om indretning, brand- og ulyk-
kessikring og aflevere en rap-
port, der blandt andet kan være 
en hjælp og give besparelser i 
forbindelse med erhvervsfor-
sikringer.

TEAMBUILDING, FAMILIETUR, FIRMAUDFLUGT
BRIDGEWALKING

unik
oplevelse
FINDES KUN tre ANDre 

STEDer I VERDEN!

Midt i Danmark venter en helt særlig oplevelse. Her kan du nemlig 
komme op og gå i toppen af Den Gamle Lillebæltsbro – 60 meter 
over havets overflade! Glæd dig til at opleve den friske luft, den 
fantastiske udsigt, de spændende fortællinger fra din guide 
– og ikke mindst det kick, det giver at komme op i højden! 

Alt i alt: En gåtur på to timer, du aldrig glemmer!
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i højden!

Se mere og Book BIllet pA

www.Bridgewalking.dk
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Nyheden S19 fi ndes i nye smukke farver – inspireret af 

naturen. S19 er udført i praktisk Surface  laminat med et 

blødt overfl ade touch. S19 er designet af vores arkitekt 

MAA Rolf Birk. 

S19 er formgivet i et enkelt og arkitektonisk design med 

unikke detaljer. Der er fuld udnyttelse af opbevaring i 

 køkkenet, da vi introducerer det største element nogen-

sinde med op til 6 skuffer – S19 giver dig mere plads – 

præcis som i naturen. 

s19
inspireret af naturen

Oplev alle designmulighederne hos 
os og se mere på svane.com

S19 KØKKENLØSNINGER FRA KR. 68.400,-

nyhed 2019
dansk design & dansk produktion              

svane køkkenet odense

Svane Køkkenet Odense  /  Rødegårdsvej 209  /  5230 Odense M  /  Tlf.: 6617 5678  /  odense@svane.com        

Følg os på  /  
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- Klinker af hårdtbrændt tegl er bæ-
redygtige i alle ordets betydninger, 
siger Michael Steffen, der sammen 
med hustruen Helle Steffen i 1997 
skabte virksomheden Steffen Sten 
i Odense 
På en fremtrædende plads nær ved 
Odins Bro finder man virksomhe-
den Steffen Sten, som er en af lan-
dets største udbydere af klinker af 
hårdtbrændt tegl til udendørs be-
lægning. 
- Klinker af tegl har været anvendt 
i århundreder, og de har et skær 
af evighed over sig, siger Michael 
Steffen. Vi ser gamle klinker dukke 
op og blive genanvendt ved reno-
veringer og indgå i helt nye torve, 
fortovs- og gadeforløb og i private 
haver.

Pladser, torve og gader i 
Odense
På Fyn ses klinker af hårdtbrændt 
tegl i mange byer. I hjembyen Oden-
se har Steffen Sten leveret klinker 
til et væld af pladser, fortove og 
gader. Man kan bl.a. finde klinke-
belægninger ved kunstbygningen 
Filosoffen og ved Byens Bro, ved 
Banegårdscentret. Senest er fire 
nye områder kommet til: To ved mu-
sik- og koncerthuset Odeon og H.C. 
Andersen-kvarteret og to i tilknyt-
ning til handelsgaderne i bymidten.
- I tæt kontakt med offentlige by-
planlæggere, arkitektfirmaer og 
bygherrer har vi været med til at 
udvikle og levere klinker til bety-
delige projekter landet over og til 
vores nabolande. Klinker i  hårdt-

- Klinker af tegl har været anvendt i århundreder, og de har et skær af 
bæredygtighed og evighed over sig, siger Michael Steffen.

Bæredygtige 
klinker af tegl

Steffen Stens ejere. Fra venstre datteren Carolin, faderen Michael, hustru-
en Helle og Sønnen Victor

brændt tegl er særdeles velegnede 
til de nordiske klimaforhold.
- Vi har også mange private kunder, 
siger Michael Steffen. Det er ofte 
husejere, der gerne vil orientere sig 
om klinker til anlæg af indkørsler 
og terrasser til nybyggeri eller må-
ske til erstatning for gamle flisebe-
lægninger i beton.

Bliver smukkere med årene
- Klinker af tegl har en meget lang 
holdbarhed, de patinerer og bliver i 
virkeligheden smukkere med årene. 
De tåler salt og er syrefaste, og de 
er også lette at rengøre. De tåler 
højtryksrensning.
Michael Steffen henter sine sten til 
belægninger fra Münster- og Osna-
brück-området i Tyskland, hvor le-
ret til klinkerne udmærker sig ved 
at suge mindre end tre procent vand 
i modsætning til den ler, som findes 
i Danmark, og som bruges til tegl-
sten til murværk.  

Glidende generationsskifte
Steffen Sten er en familievirk-
somhed, som blev stiftet i 1997 af 
ejerne Helle Steffen, der i dag står 
for salg og marketing, og ægtefæl-
len Michael Steffen, der er direktør 
og projektudvikler. Som led i et gli-
dende generationsskifte er børnene 
Carolin og Victor Steffen nylig ble-
vet medejere og varetager hver især 
forskellige opgaver i virksomheden.
- Vi har en lang referenceliste, som 
kan ses på vores hjemmeside, si-
ger Michael Steffen. Vi viser også 
gerne, hvad vi har på vores lager i 
Havnegade og får en snak om, hvad 
kunden ønsker. Vi har altid restlag-
re, som man er meget velkommen til 
at se og som kan købes til en fordel-
agtig pris.
Steffen Sten har en fast vognmand 
til at levere de tunge sten forsigtigt 
og rettidigt, hvad enten der er tale om 
store partier til gadeanlæg eller nogle 
få kvadratmeter til en privat have.

Steffen Sten ApS – Havnegade 70B – 5000 Odense - Tlf.: 6591 6430 - Mail: info@steffensten.dk – www.steffensten.dk
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– Det har været et spændende mil-
jøprojekt for Intego Industriservice 
at være underleverandør til et 5.300 
kubikmeter stort underjordisk bas-
sin i Bolbro ved Odense, siger Ro-
bert Nielsen, der er serviceleder i 
virksomheden.
- Det er gået stærkt, siden vi i for-
året blev underleverandør til et høj-
teknologisk miljøprojekt, der har 
til formål at mindske risikoen for 
oversvømmelser ved skybrud, siger 
serviceleder Robert Nielsen.
Bygherre er VandCenter Syd, der 
i disse dage er ved at færdiggøre 
projektet, som består af et 5.300 
m³ stort underjordisk bassin ved 
Højstrupvej i Odense. Der skal bas-
sinets formål være at aflaste klo-
aknettet i dele af Bolbro, når det 
regner.
- Arbejdet er udført under en stram 
tidsplan, da VandCenter Syd har 
både Letbanen og naboer at tage 
hensyn til, siger Robert Nielsen. 
Et godt samarbejde med Liselotte 
Jensen, som er VandCenter Syds 
seniorprojektleder, og selskabets 
el-installatør Jesper Stingsted samt 
Integos engagerede elektrikere, 
har været medvirkende årsag til 
et uproblematisk forløb og rettidig 
idriftsættelse.

Underjordisk anlæg
Robert Nielsen peger på, at når først 
det store underjordiske anlæg er i 
drift, er der alene tale om automatisk 
styring og overvågning, med for-
ventning om mange års drift.

Aflastning af  
kloaknettet

Miljø:

- Det betyder naturligvis, at der i 
anlægsfasen fokuseres meget på 
kvalitet. Ikke mindst, hvad angår 
materialevalg og håndværk. Der-
til kommer tekniske installationer 
til skylletromler, pumper, dæksler, 
tapper og el/SRO.
- Vi har blandt andet, på grund af de 
våde omgivelser, anvendt førings-
veje udført i komposit med henblik 
på mange års holdbarhed.

Et ambitiøst og  
lærerigt projekt
Det store bassinprojekt er allerede 
blevet vist frem ved et åbent hus ar-
rangement, så naboer og interesse-
rede kunne besigtige, inden det om 
kort tid bliver tilsluttet kloaknettet 
i Bolbro. Området har været, og vil 
i nogen tid endnu, fortsat være en 
arbejdsplads omkring letbanen.
- Forsommerens ofte forekommende 
regnskyl har vist, at en aflastning 
af kloaksystemet i Bolbro vil bety-
de færre oversvømmelser i kældre 
og overløb til terræn samt Bolbro 
Rende. 
- Hos Intego er vi glade for at have 
deltaget i det spændende og ambi-
tiøse projekt i Bolbro, som vi nu kan 
tilføje vores portefølge af lignende 
opgaver, hvor miljøet er i højsædet, 
siger Robert Nielsen.  
Intego tilbyder blandt andet Indu-
striservice, automationsopgaver, 
lovpligtige eftersyn og selvfølgelig 
installationsopgaver.

Holkebjergvej 91, 5250 Odense SV · Tlf. 99 36 42 60  
Mail: intego@intego.dk · www.intego.dk

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

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

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

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

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

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

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

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

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

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

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

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

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

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

Vi gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne
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Holkebjergvej 91  |  5260 Odense SV

Vi gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne



 41

– Det har været et spændende mil-
jøprojekt for Intego Industriservice 
at være underleverandør til et 5.300 
kubikmeter stort underjordisk bas-
sin i Bolbro ved Odense, siger Ro-
bert Nielsen, der er serviceleder i 
virksomheden.
- Det er gået stærkt, siden vi i for-
året blev underleverandør til et høj-
teknologisk miljøprojekt, der har 
til formål at mindske risikoen for 
oversvømmelser ved skybrud, siger 
serviceleder Robert Nielsen.
Bygherre er VandCenter Syd, der 
i disse dage er ved at færdiggøre 
projektet, som består af et 5.300 
m³ stort underjordisk bassin ved 
Højstrupvej i Odense. Der skal bas-
sinets formål være at aflaste klo-
aknettet i dele af Bolbro, når det 
regner.
- Arbejdet er udført under en stram 
tidsplan, da VandCenter Syd har 
både Letbanen og naboer at tage 
hensyn til, siger Robert Nielsen. 
Et godt samarbejde med Liselotte 
Jensen, som er VandCenter Syds 
seniorprojektleder, og selskabets 
el-installatør Jesper Stingsted samt 
Integos engagerede elektrikere, 
har været medvirkende årsag til 
et uproblematisk forløb og rettidig 
idriftsættelse.

Underjordisk anlæg
Robert Nielsen peger på, at når først 
det store underjordiske anlæg er i 
drift, er der alene tale om automatisk 
styring og overvågning, med for-
ventning om mange års drift.

Aflastning af  
kloaknettet

Miljø:

- Det betyder naturligvis, at der i 
anlægsfasen fokuseres meget på 
kvalitet. Ikke mindst, hvad angår 
materialevalg og håndværk. Der-
til kommer tekniske installationer 
til skylletromler, pumper, dæksler, 
tapper og el/SRO.
- Vi har blandt andet, på grund af de 
våde omgivelser, anvendt førings-
veje udført i komposit med henblik 
på mange års holdbarhed.

Et ambitiøst og  
lærerigt projekt
Det store bassinprojekt er allerede 
blevet vist frem ved et åbent hus ar-
rangement, så naboer og interesse-
rede kunne besigtige, inden det om 
kort tid bliver tilsluttet kloaknettet 
i Bolbro. Området har været, og vil 
i nogen tid endnu, fortsat være en 
arbejdsplads omkring letbanen.
- Forsommerens ofte forekommende 
regnskyl har vist, at en aflastning 
af kloaksystemet i Bolbro vil bety-
de færre oversvømmelser i kældre 
og overløb til terræn samt Bolbro 
Rende. 
- Hos Intego er vi glade for at have 
deltaget i det spændende og ambi-
tiøse projekt i Bolbro, som vi nu kan 
tilføje vores portefølge af lignende 
opgaver, hvor miljøet er i højsædet, 
siger Robert Nielsen.  
Intego tilbyder blandt andet Indu-
striservice, automationsopgaver, 
lovpligtige eftersyn og selvfølgelig 
installationsopgaver.

Holkebjergvej 91, 5250 Odense SV · Tlf. 99 36 42 60  
Mail: intego@intego.dk · www.intego.dk
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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44

Region Syd

Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet
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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44

Region Syd

Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet
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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44

Region Syd

Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-,  

Industri- og Projektopgaver

• Sikring, videoovervågning

• ABA (brandtekniske installationer)

• Automation, procesanlæg – eltavler,  
både servicering og egen produktion

• CTS/bygningsautomatik

• Indeklima (køl og ventilation med mere)

• Termografering af blandt andet eltavler og  
fjernvarme- og brugsvandnettet

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst  
-  i 2017 rundede vi 700 ansatte. 

EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-certificeret og 
opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og dokumentation.

Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram. 
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.

Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne 
de bedste elektrikere. Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.

                  - har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Læs mere om os på www.elcon.dk

Middelfart: 7266 7080   I   Nr. Åby: 7266 7090   I   Fredericia: 7266 7030   I   Esbjerg: 7266 7080   I   Odense: 7266 7080   I   www.elcon.dk
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- Palfinger i Danmark yder 24 
timers service, og servicebiler 
klarer hasteopgaverne, siger 
adm. direktør Jens Kristoffer-
sen. Nu går vi skridtet videre 
og tilbyder servicekontrakt til 
vores kunder.
- Palfinger Danmark er en del 
af den østrigske kranprodu-
cent, der på verdensplan er den 
absolut største og førende pro-
ducent af lastbilkraner, krog-
hejs og udstyr, og vi er mar-
kedsledende i Danmark, siger 
adm. direktør Jens Kristoffer-
sen, Middelfart.
- Vores kraner er driftssikre, 
men skal som alt andet udstyr 
vedligeholdes og serviceres, 
Når det gælder kvalitet, be-
tjening og sikkerhed, er de 
østrigske kvalitets-kraner helt 
i front.

Skræddersyet service kontrakt
Jens Kristoffersen oplyser, at man 
nu kan skræddersy servicekontrak-
ter med det formål at minimere ud-
gifterne ved eventuelle driftsstop.
- Kontrakten er individuelt af-
talt og har længe været efter-

PALFINGER - nu med  
endnu bedre servicekoncept

Palfinger Danmark A/S  .  Stensgårdsvej 21 M  .  5500 Middelfart  .  Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk    www.palfinger.dk

spurgt af mange kranbrugere.
Jens Kristoffersen peger på, at en 
lang række af Palfingers kunder er 
underleverandører både i bygge- og 
anlægsbranchen og transportsek-
toren og derfor har forskellige be-
hov for serviceordninger.
Palfingers sortiment  dækker hele 
paletten af kraner - fra 0,8 og helt 
op til 200 TM - samt  kroghejs, 
skovkraner og diverse udstyr.

Hasteopgaver på stedet
- Vores forhandlere tilbyder også 
24/7 service og råder desuden 
over moderne servicebiler, der 
klarer hasteopgaver på stedet, 
siger Jens Kristoffersen. Vi har 

17 forhandlere og værksteder i 
Danmark, så vi kan yde en ens-
artet service i hele landet. 
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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44

Region Syd

Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet
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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44
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Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet
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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44

Region Syd

Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-,  

Industri- og Projektopgaver

• Sikring, videoovervågning

• ABA (brandtekniske installationer)

• Automation, procesanlæg – eltavler,  
både servicering og egen produktion

• CTS/bygningsautomatik

• Indeklima (køl og ventilation med mere)

• Termografering af blandt andet eltavler og  
fjernvarme- og brugsvandnettet

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst  
-  i 2017 rundede vi 700 ansatte. 

EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-certificeret og 
opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og dokumentation.

Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram. 
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.

Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne 
de bedste elektrikere. Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.

                  - har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Læs mere om os på www.elcon.dk

Middelfart: 7266 7080   I   Nr. Åby: 7266 7090   I   Fredericia: 7266 7030   I   Esbjerg: 7266 7080   I   Odense: 7266 7080   I   www.elcon.dk
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Står man for at skulle 
have investeret i nye 
varmepumper til sit hus 

eller erhverv, - så er 
Klima-montage det 

helt rigtige firma 
at henvende sig til. 
Her tilbyder de 
kunderne alt in-
denfor køl og kli-
ma, - komfortkøl 
som aircondition 
(varmepumpe), 
og ikke mindst 
med den helt rig-

tige rådgivning, 
så man får instal-

leret det korrekte 
til det ønskede formål. 

- Jeg startede som selv-
stændig i 2011 med var-
mepumper, hvor jeg tog 

certifikat som autori-
seret kølemontør, si-
ger Hans Hansen. Fra 
2017 fortsatte jeg med 
nystiftet firma under 

Den gode rådgivning sparer penge
Klima-montage 
sørger den rigtige 
varmepumpe 
til de forskel-
lige rum

Hovedvejen 226, 5580 Nørre Aaby  |  Tlf.: 27 51 89 22
info@klima.montage.dk  |  www.klima-montage.dk Klima-montage

navnet Klima-montage. Jeg vil 
sælge den rigtige vare og har kun 
produkter, som jeg kan stå inde for. 
Det er Panasonic, Bosch, Gorenje og 
Invest Living.

Klima-montage sælger varmepumper 
i alle størrelser og til alle formål. Det 
kan blandt andet være små varme-
pumper til et soveværelse, hvor folk 
gerne vil have køl om sommeren.

- Der bliver solgt omkring 45.000 
varmepumper her i Danmark om 
året, og ud af de mange er cirka 
10  % utilfredse fordi de ikke har 
været rådgivet ordentligt. Det rå-
der jeg bod på ved at give kunderne 
en ordentlig og høj faglig rådgiv-
ning, så de får den rigtige varme-
pumpe fra starten.

Det hele kan styres elektronisk fra 
telefon og computer, og mange væl-
ger at tilkøbe fjernbetjening. Det 
betyder samtidig, at opstår der pro-
blemer, så kan Klima-montage ser-

vicere kunderne via internettet.
Klima-montage laver også årligt 
eftersyn på varmepumperne, hvor 
alle sikkerhedsfunktioner checkes 
for utætheder samt at rørene er i or-
den som de skal være, - og der bliver 
målt, at de leverer det de skal.  

Nyborg Rejser - Nymarksvej - 5800 Nyborg 5800 - Tlf.: 65 311369 - nyborg@nyborg-rejser.dk - www.nyborg-rejser.dk

Eksklusiv VIPKonferencebus

Det rullende mødelokale med plads til 32 pers.

Veludstyret & kombineret med mange faciliteter
og kvaliteter til såvel erhvervsformål som 

til de mere sociale arrangementer

Eksklusiv VIP Konferencebus

Nyborg Rejser - Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – Tlf.: 65 311369 – www.nyborg-rejser.dk

_____________________________________________________________

Lige meget hvor du vil hen
– så lad os hjælpe dig på vej med dit næste arrangement
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Når du holder kursus eller konference på et Sinatur- 
hotel, holder du det midt i naturen. Og det gør 
jeres ophold bedre. For naturen kan noget med 
læring og ro, der ikke fi ndes andre steder. 

Alle Sinatur-hoteller er placeret midt i den smukke 
natur. Det er derfor vi passer godt på den, og derfor 
vi frem mod 2030 har sat os en række ambiti øse 
mål. Vi er fx allerede CO2-neutrale, men vi vil være 
CO2-positi ve. Vi genbruger hele 69% af vores aff ald 
i dag, men vi vil være 100% aff aldsfrie. Og så har 
vi netop som den eneste danske hotelkæde fået 
Det Økologiske Spisemærke i sølv, og fremover 
vil vi kun handle med certi fi cerede, bæredygti ge 
virksomheder – helst fra vores lokalområder.

Læs mere om det hele på sinatur.dk
og kom forbi naturen ti l en snak om 
dit næste møde eller kursus.

Naturligvis.

Vi lytter til 
naturen.

BÆREDYGTIGHED 
ER LEDETRÅDEN
- På Folkemødet på Bornholm 
fik vi en dejlig besked fra Fø-
devarestyrelsen, siger direktør 
Christina Nielsen fra Sixtus 
Sinatur Hotel og Konference i 
Middelfart. De kunne meddele, 
at Sinaturs seks hoteller fik det 
Økologiske Spisemærke i sølv, 
der viser, at andelen af økologi 
i køkkenet mellem 60 og 90 pro-
cent.
Christina Nielsen har som le-
der af kædens HR-afdeling i 10 
år været med i opbygningen af 
Sixtus Sinatur Hotel og Kon-
ferences nu seks hoteller i Dan-
mark.
- Økologi og bæredygtighed har 
i alle årene været ledetråden for 
vores hoteller, siger Christina 
Nielsen, der overtog ledelsen 
som direktør af kædens smukke 
hotel ved Fænøsund i maj i år. 
- Vi er som virksomhed villige 
til at tage ansvar. Det føler vi 
ikke som en byrde, men som 
en daglig udfordring. Derfor 

er vi også glade for, at vi efter 
en årrække med det Økologi-
ske Spisemærke i bronze nu af 
Fødevarestyrelsen har fået det 
Økologiske Spisemærke i sølv.

Unødig import af råvarer
- Sinatur arbejder dagligt ud 
fra en tanke om bæredygtig-
hed, og det indebærer blandt 
andet, at vi gør alt, hvad vi kan 
for at undgå unødvendig im-
port af råvarer langvejs fra.
- Frugt og grønt fra oversøiske 
leverandører siger vi nej tak 
til - også selv om der er tale om 
økologi.  Vi foretrækker lokale 
råvarer, og vi har nylig lanceret 
en helt ny strategi. 
Christina Nielsen peger på, at 
der er tale om en række meget 
ambitiøse 2030-mål. Man vil 
være 100 procent affaldsfri, tage 
ansvar for en positiv CO2-udvik-
ling og på hele økologiområdet 
forfølge målet om Fødevaresty-
relsens Spisemærke i guld.  

Teglgårdsvej 73 – 5500 Middelfart  ·  T: 6441 1999  ·  e: chni@sinatur.dk  ·  www.sinatur.dk/sixtus



Der er smil og ingen sure miner i 
Skovgrillen ved den gamle Lille-
bæltsbro i Middelfart, selv om broen 
er lukket frem til oktober. – Vores 
faste kunder kan sagtens finde os, 
og mange tager gerne en omvej for 
at opleve det gamle og traditions-
rige traktørsted, siger indehaveren 
Birgit Munk.
Gåpåmod og godt humør havde so-
cialpædagogen Birgit Munk med 
i bagagen, da hun i 2003 overtog 
Skovgrillen ved den gamle Lille-
bæltsbro ved Middelfart. Skovgril-
len er et traditionsrigt traktørsted, 
der startede som ishus og kiosk i 
forbindelse med indvielsen af broen 
i 1935. 
- Efter gode arbejdsår i Vollsmose 
blev jeg ismutter i Skovgrillen, 
siger Birgit Munk. Det er et pri-
vilegium at have en arbejdsplads i 
naturskønne omgivelser og møde 
glade og forventningsfulde gæster, 
der krydser broen og besøger Skov-
grillen.

Hjemmelavet guf!
Skovgrillen sælger store gammel-
dags isvafler med hjemmelavet guf, 
soft-ice og ispinde. På menukortet 
står også pølser og hotdogs ”med 
det hele”.
- Vi laver burgers og bøfsandwich af 
200 grams slagterbøffer og serve-

”En med det hele”  - plus det sociale

- Der er travlt især i sommerhalvåret, 
siger Birgit Munk. Jeg siger til de 
unge medarbejdere, at vi godt nok 
skal være effektive, men også være 
sociale og have tid til at snakke og 
hygge med kunderne.

rer rygende varme pommes til. Vo-
res fiskefileter henter vi hos fiske-
handleren, og vi steger selv vores 
kamsteg flere gange om dagen.
De krydsende gæsters antal fra Jyl-

land er faldet under den midlertidi-
ge lukning af vejforbindelsen over 
broen, mens den frem til oktober 
bliver renoveret.
- Vi har heldigvis en masse trofaste 
gæster, der kommer næsten dag-
ligt, og der er også hver dag vejfa-
rende, der tager omvejen for at få en 
is eller et måltid i Skovgrillen.
- Meget er sæsonarbejde med travl-
hed især i sommerhalvåret, siger 
Birgit Munk. Jeg siger til de unge 

medarbejdere, at vi godt nok skal 
være effektive, men også have en so-
cial profil og giveos tid til at snakke 
og hygge med gæsterne.
- Vi har en del faste kunder, som vi 
ser næsten dagligt. De har deres fa-
ste pladser og optjener goodwill og 
får tildelt deres egen kaffekop. Vi 
har også mange cyklister og motor-
cykelentusiaster, der vælger lande-
vejen frem for motorvejen, og som 
bruger Skovgrillen som mødested.

Skovgrillen Middelfart – Brovejen 353 5500 Middelfart
Tlf.: 6441 6516 - Mobil: 4033 6549 – Mail: skovgrillen5500@gmail.com

Familien Rasmussen fra Aabenraa bestående af far Anders og mor Lea og 
børnene Carl Emil og Lilli har også fundet Skovgrillen på bilturen over Fyn. 
Anders er landevejscykelrytter og har besøgt stedet flere gange.
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www.vbg.eu Member of VBG Group

The Strong Connection

  

VBG lancerer nu VBG Rear End Solution. Et modulopbygget system, som gør det 
muligt at skabe en elegant lukket bagende – helt integreret med øvrige dele i VBG’s 
koblingssystem. VBG-systemet er samlet i et modulært design med et antal plader, der 
kan kombineres på forskellige måder for at passe til de enkelte lastbilfabrikater. Dækpla-
derne giver en elegant, glat bagende med plads til at montere baglygter, reflekser samt 
tilslutninger for el, luft og hydraulik. 
Med VBG Rear End Solution bliver opbygningsarbejdet nemt og omkostningseffektivt, 
og slutresultatet er et integreret system med høj finish og kvalitet.

COVER 
YOUR 
BACK!
SKAB DIT EGET   
DESIGN MED 
VBG REAR END 
SOLUTION

NYHED!

Scan 
QR-koden 
for mere 
information
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The Strong Connection

NY
VBG 795 V-2
NEMMERE AT   
 KOBLE!
Som professionel chauffør er du afhængig af at alt går 
 smidigt og enkelt. Hvert enkelt stop koster tid og penge.
For at gøre det lettere er den nye VBG 795V-2 allerede 
”født” med fangmunds forlængere. Det betyder at det er 
lettere at ”ramme plet” ved tilkobling. Det betyder også, at 
risikoen for skader på andet udstyr mindskes.
Ny VBG 795V-2 er lettere, fangmunden er lavet i et mate-
riale, der har stor styrke, hvilket betyder færre værksteds-
besøg, den er nemmere at udskifte - hvis uheldet er ude.

• ”Født” med  
fangmunds- 
forlængere

• Nemmere at 
udskifte   
fangmunden

NYHED!
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Som professionel chauffør er du afhængig af at alt går 
smidigt og enkelt. Hvert enkelt stop koster tid og penge. 
For at gøre det lettere er den nye VBG 795V-2 allerede 

”født” med fangmunds forlængere. 
Det betyder at det er lettere at 
”ramme plet” ved tilkobling. 
Det betyder også, at risikoen for 
skader på andet udstyr mindskes.

Ny VBG 795V-2 er lettere, 
fangmunden er lavet i et materiale, 
der har stor styrke, hvilket betyder 
færre værkstedsbesøg, den er 
nemmere at udskifte – hvis 
uheldet er ude.

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.
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samt trapper, altaner + gelændere m.m.

Falstervej 10 c . 5800 Nyborg . Tlf. 65 30 13 77 . jh@jpl-industri.dk . www.jpl-industri.dk



Der er smil og ingen sure miner i 
Skovgrillen ved den gamle Lille-
bæltsbro i Middelfart, selv om broen 
er lukket frem til oktober. – Vores 
faste kunder kan sagtens finde os, 
og mange tager gerne en omvej for 
at opleve det gamle og traditions-
rige traktørsted, siger indehaveren 
Birgit Munk.
Gåpåmod og godt humør havde so-
cialpædagogen Birgit Munk med 
i bagagen, da hun i 2003 overtog 
Skovgrillen ved den gamle Lille-
bæltsbro ved Middelfart. Skovgril-
len er et traditionsrigt traktørsted, 
der startede som ishus og kiosk i 
forbindelse med indvielsen af broen 
i 1935. 
- Efter gode arbejdsår i Vollsmose 
blev jeg ismutter i Skovgrillen, 
siger Birgit Munk. Det er et pri-
vilegium at have en arbejdsplads i 
naturskønne omgivelser og møde 
glade og forventningsfulde gæster, 
der krydser broen og besøger Skov-
grillen.

Hjemmelavet guf!
Skovgrillen sælger store gammel-
dags isvafler med hjemmelavet guf, 
soft-ice og ispinde. På menukortet 
står også pølser og hotdogs ”med 
det hele”.
- Vi laver burgers og bøfsandwich af 
200 grams slagterbøffer og serve-

”En med det hele”  - plus det sociale

- Der er travlt især i sommerhalvåret, 
siger Birgit Munk. Jeg siger til de 
unge medarbejdere, at vi godt nok 
skal være effektive, men også være 
sociale og have tid til at snakke og 
hygge med kunderne.

rer rygende varme pommes til. Vo-
res fiskefileter henter vi hos fiske-
handleren, og vi steger selv vores 
kamsteg flere gange om dagen.
De krydsende gæsters antal fra Jyl-

land er faldet under den midlertidi-
ge lukning af vejforbindelsen over 
broen, mens den frem til oktober 
bliver renoveret.
- Vi har heldigvis en masse trofaste 
gæster, der kommer næsten dag-
ligt, og der er også hver dag vejfa-
rende, der tager omvejen for at få en 
is eller et måltid i Skovgrillen.
- Meget er sæsonarbejde med travl-
hed især i sommerhalvåret, siger 
Birgit Munk. Jeg siger til de unge 

medarbejdere, at vi godt nok skal 
være effektive, men også have en so-
cial profil og giveos tid til at snakke 
og hygge med gæsterne.
- Vi har en del faste kunder, som vi 
ser næsten dagligt. De har deres fa-
ste pladser og optjener goodwill og 
får tildelt deres egen kaffekop. Vi 
har også mange cyklister og motor-
cykelentusiaster, der vælger lande-
vejen frem for motorvejen, og som 
bruger Skovgrillen som mødested.

Skovgrillen Middelfart – Brovejen 353 5500 Middelfart
Tlf.: 6441 6516 - Mobil: 4033 6549 – Mail: skovgrillen5500@gmail.com

Familien Rasmussen fra Aabenraa bestående af far Anders og mor Lea og 
børnene Carl Emil og Lilli har også fundet Skovgrillen på bilturen over Fyn. 
Anders er landevejscykelrytter og har besøgt stedet flere gange.



Årets ŠKODA forhandler 2018

Salgsansvarlig
Jonas 
Dybvald

Tlf.: 40 75 43 47

Salgsrådgiver
Oliver 
Thomas

Tlf.: 24 90 27 18

Salgsrådgiver
Kasper 
Jensen

Tlf.: 24 87 79 04

Salgsrådgiver
Rasmus 
Brodersen 
Petersen
Tlf.: 51 34 98 08

Salgschef
Morten
Alnor

Tlf.: 21 40 68 96 

Middelfartvej 50 5200 Odense V · www.skoda-odense.dk · Åbningstider: Mandag-fredag: 09:00-17:30 / Søndag: 11-16
ŠKODA Odense

SCALA fra kun

189.990 kr.
Bilen er vist med ekstraudstyr. Prisen gælder SCALA Active 1,0 TSI 95 HK. Forbrug ved bl. kørsel: 16,1 – 20,4 km/l.  
CO2 udslip: 128 – 140 g/km.   - . 


