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Overvågning

DrOner: Fremtidens sikker-
hedsovervågning hedder 
droner. I hvert fald hvis man 
spørger Lorenz Technology i 
Odense.

Det er nemlig lykkedes 
dem at tilføje droner et ekstra 
element, som gør dem til fly-
vende overvågningssystemer. 
Med et såkaldt AI-link (arti-
ficial intelligent link) bygget 
direkte på dronen, kan den 
flyve ind over et forudbestemt 
område og indsamle masser 
af data i form af video og ter-
miske forandringer.

- Dronen kan f.eks. ved 
hjælp af varmeudvikling for-
tælle, om der er mennesker på 
et område, som ikke skal være 
der, om der er åbne vinduer 
osv., siger Kristian Skaarup, 
adm. direktør, Lorenz Tech-
nology og forklarer, at dronen 
ved gentagen overvågning af 
det samme område, indhen-
ter områdedata, som på se-
kundet kan udlede, hvis noget 
afviger fra normalen.

Flyver mod nye markeder
Lorenz Technology er kun et 
år gammel, og alligevel er de 
allerede otte ansatte. Indtil nu 
tæller kundekartoteket bl.a. 
sikkerhedsfirmaet GS4, men 
det tal vil vokse, hvis de inden 
for den næste årrække får bidt 
sig fast på nye danske og in-
ternationale markeder med 
deres drone-teknologi.

Og det mener Kristian 
Skaarup er meget realistisk. 
Lorenz Technology er nemlig 
kommet med på Væksthus 
Syddanmarks program Digi-
tal Omstilling – Innovations-
samarbejder, hvor virksom-
heden henter tæt på 1 mio. kr. 
for sammen med forskere og 
to andre virksomheder at ud-
vikle deres nuværende tekno-

logi til et færdigstøbt modul, 
som kan monteres på enhver 
drone.

- Et program som det her 
er genialt for os. Hvis vi selv 
skulle have folk, der også vid-
ste noget om hardware-delen, 
skulle vi være meget større. 
Nu får vi den ekspertviden ind 
i vores produkt gennem sam-
arbejdet med de øvrige parter, 
fremhæver Kristian Skaarup, 
der gennem programmet får 
et skalerbart produkt.

Styrker vagten
Lorenz-dronerne kommer 
ikke til at erstatte nuværende 
vagt- og sikkerhedsfolk, ga-
ranterer Kristian Skaarup 
samtidig.

- Dronerne fratager ikke 
vagt- og sikkerhedsfolk ar-
bejdet, men vi styrker deres 
overvågning. Når de f.eks. er 
ude at overvåge en stor in-
dustrigrund, så kan de sende 
dronen i luften og lade den 
melde tilbage, om der sker no-
get mistænkeligt på bestemte 
steder af grunden.

Han ser samtidig et yderli-
gere potentiale i den nye tek-
nologi, hvor den store mæng-
de data- og videoindsamling 
kan bruges til andet end sik-
kerhedsovervågning.

- For store logistik- og in-
dustrivirksomheder kommer 
vores droner også til at kunne 
fortælle, hvordan fx containe-
re og materialer bevæger sig 
rundt, og dermed vil de effek-
tivisere logistikken.

Om Digital Omstilling - In-
novationssamarbejder

I programmet Digital Om-
stilling – Innovationssam-
arbejder kan virksomheder 
hente op til 900.000 kr. i 
medfinansiering til udvikling 
af nye løsninger inden for di-
gitalisering og Industri 4.0. 
Virksomhederne skal enten 
udvikle nye produkter, ser-

Fynske droner skal skabe sikkerhed
odense-virksomheden Lorenz Technology er med hjælp fra et erhvervsprogram klar til at sende droner 
i luften til sikkerhedsovervågning og med en teknologi, der overflødiggør manuel styring

Direktør Kristian Skaarup (th) viser teknologien til Andreas Munk Jensen, Syddansk Innovation. Foto: Pr

viceydelser eller koncepter. 
Udviklingen sker i teams, 
hvor tre SMV’ere går sammen 
med en videninstitution.

Væksthus Syddanmark 
driver programmet i samar-
bejde med Odense Robotics, 
Design2Innovate, Sønder-
borg Vækstråd, Trekantom-
rådet Danmark, Teknologisk 
Institut, Designskolen Kol-
ding, Syddansk Universitet, 
ErhvervsAkademiet Lillebælt 
og Clean. Programmet er fi-
nansieret af Den Europæiske 
Fond for Regional Udvikling 
og Syddansk Vækstforum.

" Dronerne fratager ikke 
vagt- og sikkerhedsfolk 
arbejdet, men vi styrker 
deres overvågning. Når de 
f.eks. er ude at overvåge 
en stor industrigrund, så 
kan de sende dronen i 
luften og lade den melde 
tilbage, om der sker noget 
mistænkeligt på bestemte 
steder af grunden.
KrIStIAn SKAAruP

Køb tilbuddene på Deal.dk

Få gode tilbud i din indboks
Tilmeld dig på Deal.dk

IT-problemer?
Servicering, support
og salg af IT-udstyr,
netværk, tilbehør mm.
Privat og erhverv.
Eget værksted.

www.MV-Data.dk
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& træning

• Effektiv fysioterapibehandling
for nakke- eller rygsmerter

Online booking
www.odenserygklinik.dk

Vi har ekspertisen i ryggen

Specialiseret Fysioterapi

Tlf. : 4082 6492

39Torsdag 23. augusT 2018

Overvågning

DrOner: Fremtidens sikker-
hedsovervågning hedder 
droner. I hvert fald hvis man 
spørger Lorenz Technology i 
Odense.

Det er nemlig lykkedes 
dem at tilføje droner et ekstra 
element, som gør dem til fly-
vende overvågningssystemer. 
Med et såkaldt AI-link (arti-
ficial intelligent link) bygget 
direkte på dronen, kan den 
flyve ind over et forudbestemt 
område og indsamle masser 
af data i form af video og ter-
miske forandringer.

- Dronen kan f.eks. ved 
hjælp af varmeudvikling for-
tælle, om der er mennesker på 
et område, som ikke skal være 
der, om der er åbne vinduer 
osv., siger Kristian Skaarup, 
adm. direktør, Lorenz Tech-
nology og forklarer, at dronen 
ved gentagen overvågning af 
det samme område, indhen-
ter områdedata, som på se-
kundet kan udlede, hvis noget 
afviger fra normalen.

Flyver mod nye markeder
Lorenz Technology er kun et 
år gammel, og alligevel er de 
allerede otte ansatte. Indtil nu 
tæller kundekartoteket bl.a. 
sikkerhedsfirmaet GS4, men 
det tal vil vokse, hvis de inden 
for den næste årrække får bidt 
sig fast på nye danske og in-
ternationale markeder med 
deres drone-teknologi.

Og det mener Kristian 
Skaarup er meget realistisk. 
Lorenz Technology er nemlig 
kommet med på Væksthus 
Syddanmarks program Digi-
tal Omstilling – Innovations-
samarbejder, hvor virksom-
heden henter tæt på 1 mio. kr. 
for sammen med forskere og 
to andre virksomheder at ud-
vikle deres nuværende tekno-

logi til et færdigstøbt modul, 
som kan monteres på enhver 
drone.

- Et program som det her 
er genialt for os. Hvis vi selv 
skulle have folk, der også vid-
ste noget om hardware-delen, 
skulle vi være meget større. 
Nu får vi den ekspertviden ind 
i vores produkt gennem sam-
arbejdet med de øvrige parter, 
fremhæver Kristian Skaarup, 
der gennem programmet får 
et skalerbart produkt.

Styrker vagten
Lorenz-dronerne kommer 
ikke til at erstatte nuværende 
vagt- og sikkerhedsfolk, ga-
ranterer Kristian Skaarup 
samtidig.

- Dronerne fratager ikke 
vagt- og sikkerhedsfolk ar-
bejdet, men vi styrker deres 
overvågning. Når de f.eks. er 
ude at overvåge en stor in-
dustrigrund, så kan de sende 
dronen i luften og lade den 
melde tilbage, om der sker no-
get mistænkeligt på bestemte 
steder af grunden.

Han ser samtidig et yderli-
gere potentiale i den nye tek-
nologi, hvor den store mæng-
de data- og videoindsamling 
kan bruges til andet end sik-
kerhedsovervågning.

- For store logistik- og in-
dustrivirksomheder kommer 
vores droner også til at kunne 
fortælle, hvordan fx containe-
re og materialer bevæger sig 
rundt, og dermed vil de effek-
tivisere logistikken.

Om Digital Omstilling - In-
novationssamarbejder

I programmet Digital Om-
stilling – Innovationssam-
arbejder kan virksomheder 
hente op til 900.000 kr. i 
medfinansiering til udvikling 
af nye løsninger inden for di-
gitalisering og Industri 4.0. 
Virksomhederne skal enten 
udvikle nye produkter, ser-

Fynske droner skal skabe sikkerhed
odense-virksomheden Lorenz Technology er med hjælp fra et erhvervsprogram klar til at sende droner 
i luften til sikkerhedsovervågning og med en teknologi, der overflødiggør manuel styring

Direktør Kristian Skaarup (th) viser teknologien til Andreas Munk Jensen, Syddansk Innovation. Foto: Pr

viceydelser eller koncepter. 
Udviklingen sker i teams, 
hvor tre SMV’ere går sammen 
med en videninstitution.

Væksthus Syddanmark 
driver programmet i samar-
bejde med Odense Robotics, 
Design2Innovate, Sønder-
borg Vækstråd, Trekantom-
rådet Danmark, Teknologisk 
Institut, Designskolen Kol-
ding, Syddansk Universitet, 
ErhvervsAkademiet Lillebælt 
og Clean. Programmet er fi-
nansieret af Den Europæiske 
Fond for Regional Udvikling 
og Syddansk Vækstforum.

" Dronerne fratager ikke 
vagt- og sikkerhedsfolk 
arbejdet, men vi styrker 
deres overvågning. Når de 
f.eks. er ude at overvåge 
en stor industrigrund, så 
kan de sende dronen i 
luften og lade den melde 
tilbage, om der sker noget 
mistænkeligt på bestemte 
steder af grunden.
KrIStIAn SKAAruP

Køb tilbuddene på Deal.dk

Få gode tilbud i din indboks
Tilmeld dig på Deal.dk

IT-problemer?
Servicering, support
og salg af IT-udstyr,
netværk, tilbehør mm.
Privat og erhverv.
Eget værksted.

www.MV-Data.dk
-

d j - sle -

• Grundig undersøgelse
• Manuel-/McKenziebehandling
& træning

• Effektiv fysioterapibehandling
for nakke- eller rygsmerter

Online booking
www.odenserygklinik.dk

Vi har ekspertisen i ryggen

Specialiseret Fysioterapi

Tlf. : 4082 6492



7.996,-

med 6 års service garanti
med fordelagtig serviceaftale

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

Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner

      Så billigt

        at udsalg er unødvendigt!

 
 

Print: 20 sider/min.   .A4/A3+.
Mail/Scan: 80 sider/min.
7” farve touch-display
2 x 500 papirkassetter
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Print: 22 sider/min.   .A4/A3+.
Mail/Scan: 80 sider/min.
7” farve touch-display
2 x 500 papirkassetter

Print: 24 sider/min.   .A4/A3+.
Mail/Scan: 80 sider/min.
9” farve touch-display
2 x 500 papirkassetter
.LAVT ENERGIFORBRUG.
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BRUGTBØRSEN

NU 34.419,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +554e
6 ÅRS NYGARANTI

Print: 28 sider/min.   .A4/A3+.
Mail/Scan: 80 sider/min.
9” farve touch-display
2 x 500 papirkassetter
.LAVT ENERGIFORBRUG.

Print: 45 sider/min.   .A4/A3+.
Mail/Scan: 160 sider/min.
9” farve touch-display
2 x 500 papirkassetter
Fuld efterbehandling til sortering, 
hæftning samt fuldfals af brochurer, 
250 Gb harddisk.
.LAVT ENERGIFORBRUG.

Print: 55 sider/min.   .A4/A3+.
Mail/Scan: 180 sider/min.
10,1” farve touch-display
2 x 500 papirkassetter
Fuld efterbehandling til sortering, 
hæftning samt fuldfals af brochurer, 
250 Gb harddisk.
.LAVT ENERGIFORBRUG.

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

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a
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KONICA MINOLTA/
DEVELOP +454

6 ÅRS NYGARANTI

BRUGTBØRSEN

NU 29.900,-
BRUGTBØRSEN

NU 19.916,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +284

6 ÅRS NYGARANTI

BRUGTBØRSEN

NU 7.996,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +204

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +220

BRUGTBØRSEN

NU 14.900,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +224

6 ÅRS NYGARANTI

BRUGTBØRSEN

NU 16.927,-
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dehaver af Schmidt & Øhrnstedt 
El-installation. Efter at have le-
get med tanken om at skifte titel 
fra selvstændig til lønmodtager i 
et stykke tid, greb jeg chancen og 
sprang til, da Intego, i forbindelse 
med overtagelse af FA Elektro-
niks aktiviteter, efterspurgte en 
person med en kompetenceprofil, 
der matcher min.”  

Bred vifte af  
nye muligheder
”Intego Odense er en del af den 
landsdækkende tekniske ser-
vicepartner Intego, som tæller 
14 afdelinger og over 750 medar-
bejdere”, fortæller afdelingsleder 
Bjarke H. Jensen, Intego Oden-
se. ”I kraft af vores store kom-
petencepalet inden for el-teknik, 
mekanik og automation kan vi 
tilbyde vores kunder en bred vif-
te af nye muligheder. Over hele 
linjen leverer vi kundetilpassede 
løsninger, som understøtter den 
enkelte virksomheds unikke øn-
sker og behov. Vi servicerer ikke 
blot store industrivirksomheder, 
men også små og mellemstore 
virksomheder i krydsfeltet mel-
lem håndværk og industri.”

Kundetilpasset service  
og døgnsupport
Intego Odense spænder lige fra 
energioptimering, udskiftning 
af bygningsinstallationer og 
elektromekanisk service til lov-
pligtige eftersyn. Sidstnævnte 
omfatter blandt andet brand-
slukningsudstyr, slanger, hånd-
slukkere, ovenlysvinduer og 
automatisk brand ventilation. 

”Med Intego som servicepartner 
udføres samtlige eftersyn til ti-
den. Vi klarer også dokument-
håndteringen og gemmer alle 
data i et web-system, som kun-
derne kan logge sig ind på. Ud-
over de lovpligtige eftersyn vare-
tager vi et stigende antal andre 
eftersyn – eksempelvis af kraner 
og taljer. Regelmæssig service 
øger ethvert anlægs oppetid. Vi 
yder service, når det passer vores 
kunder og tilbyder support døg-
net rundt, hvis uheldet er ude. 
Efter overtagelsen af FA Elek-
troniks aktiviteter, ser vi frem til 
at løse en række nye, spændende 
opgaver og glæder os til at hilse 
på vores nytilkomne kunder”, 
slutter Bjarke H. Jensen.       

Pr. 1. september har 
Intego Odense overtaget 
varetagelsen af Assens-
firmaet FA Elektroniks 
aktiviteter på el, elektro-
nik og styringsområder-
ne. Som landsdækkende 
teknisk servicepartner er 
Intego leveringsdygtig i 
værdiskabende løsninger 
til erhverv, industri og 
infrastruktur. Integos 
mangeårige erfaring 
inden for el-teknik, 
mekanik og automation 
er kundernes garanti for 
unikke løsninger, der 
imødekommer netop 
deres behov. 
Assens-firmaet FA Elektronik 
blev grundlagt i 1988 af elektri-
ker og ingeniør Frank Andersen. 
Blandt firmaets primære specia-
ler er servicering, reparation og 
vedligehold af alle styringstyper. 
FA Elektronik betjener en type-
mæssigt vidtspændende kreds af 
underleverandørvirksomheder 
samt værktøjs- og maskinfa-

brikker. Frank Andersen kører 
firmaet som enkeltmandsfor-
retning, men henover sommeren 
2017 siger ryggen stop. Derfor 
har han med virkning fra 1. sep-
tember i år valgt at drosle ned og 
overdrage el, elektronik og sty-
ringssiden af FA Elektronik til 
Intego Odense. 

Kundekreds i gode hænder
”I den første tid vil jeg på kon-
sulentbasis øse ud af min viden 
og erfaring til elektriker Preben 
Øhrnstedt fra Intego Odense, 
så de bliver 100 % selvkørende 
med hensyn til at håndtere FA 
Elektroniks specialer”, beretter 
Frank Andersen. ”Preben og jeg 
har ved flere lejligheder samar-
bejdet, og jeg er ikke et sekund i 
tvivl om, at FA Elektroniks kun-
dekreds med ham som tovholder 
vil være i gode hænder.” 

Erfaren og kompetent 
efterfølger
”Jeg har stor viden og erfaring in-
den for industriservice, allround 
el og elektronik”, supplerer Pre-
ben Øhrnstedt. ”De sidste 16 år 
har jeg drevet og været medin-

Intego Odense A/S  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV  |  Tlf.: 99 36 42 60

intego@intego.dk  |  www.intego.dk 
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Vi yder erhvervsservice
Hvad enten man er 
nystartet iværksætter 
eller driver en etableret 
virksomhed, er Bureauet 
Nyborg Erhverv stedet, 
man kan kontakte for 
sparring og info – bl.a. 
om økonomi, jura, forret-
ningsudvikling, marke-
ting, kurser, mm.

”Bureauet Nyborg Erhverv er 
en enhed med fuld fokus på 
erhvervsservice”, fortæller er-
hvervschef Babak Djarahi. ”Si-
den etableringen i 2015 har vi 
med succes udbudt en række 
ydelser målrettet virksomheder 
i Nyborg Kommune – blandt an-

det i form af forretningsrelevante 
kursusforløb, sparring af enhver 
art samt info om og henvisning 
til erhvervs- lejemål og bygge-
grunde.” 
”Vi har en solid baggrund fra er-
hvervslivet, og i kraft heraf kan 
vi møde virksomhederne i øjen-
højde”, supplerer chefkonsulent 
Stig Bøgh. ”I den travle hverdag 
står vi for tilgængelighed og fun-
gerer som vejledere og bindeled 
mellem virksomhederne og en 
lang række kommunale instan-
ser. Vores tilbud og ydelser spæn-
der lige fra uddannelsesmesser 
med bredt sigte til specifikke 
erhvervsfaglige kurser med fokus 
på emner som markedsføring, so-
ciale medier, persondata m.m.” Erhvervschef Babak Djarahi Chefkonsulent Stig Bøgh

Udviklingsforløb for Iværksættere og SMV

KURSUSMODULER
25/10: Strategi, business- og forretningsplan 
 med målsætninger

01/11: Ledelse, salgsledelse, selvledelse og ledelse 
 af samarbejdspartnere

08/11:  Økonomi med budget, likviditet og 
 økonomisk argumentation overfor Kunder

14/11:  Markedsføring og afsætningskanaler for 
 en virksomhed i vækst 

22/11:  Salg, service og forhandling for Iværksættere

29/11:  Præsentationsteknik samt præsentation 
 og fremlæggelse

Tidspunkt
Alle datoer fra kl.15.00-20.00 
i mødelokalerne på 2. sal på Nyborg Rådhus

Kursusform
Kursusformen er meget aktiv og involverende. Alt som skal læres bli-
ver lært og trænet, når vi er sammen på kursusdagene, og alle delta-
gere bliver involveret i alle emner vi arbejder med.

Undervisere / trainere
Der er forskellige trænere på modulerne. Alle trænere har stor erfa-
ring i de emner de underviser i, og har selv arbejdet med de værktø-
jer, teknikker og dokumenter, der anvendes på modulerne.

Bureauet Nyborg vil være repræsenteret på samtlige kursusdage.

Kurset giver dig som iværksætter, nyere opstartede virksomhedsejer eller allerede etableret virksomhedsejer, 
viden om - og indblik i de væsentlige faktorer, der spiller ind, når man skal drive sin virksomhed med succes. 
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dehaver af Schmidt & Øhrnstedt 
El-installation. Efter at have le-
get med tanken om at skifte titel 
fra selvstændig til lønmodtager i 
et stykke tid, greb jeg chancen og 
sprang til, da Intego, i forbindelse 
med overtagelse af FA Elektro-
niks aktiviteter, efterspurgte en 
person med en kompetenceprofil, 
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Bred vifte af  
nye muligheder
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vicepartner Intego, som tæller 
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se. ”I kraft af vores store kom-
petencepalet inden for el-teknik, 
mekanik og automation kan vi 
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og døgnsupport
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slukningsudstyr, slanger, hånd-
slukkere, ovenlysvinduer og 
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udføres samtlige eftersyn til ti-
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samt værktøjs- og maskinfa-
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vil være i gode hænder.” 
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”Jeg har stor viden og erfaring in-
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el og elektronik”, supplerer Pre-
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REGNSKABET
SKAL VÆRE

I ORDEN
Danich Regnskabsservice 
klarer regnskabet for 
alle typer virksomheder

Det er ikke regnskabet, der har 
førsteprioritet for de mindre er-
hvervsdrivende der har andre 
opgaver at udføre indenfor deres 
fagområder. Men det skal klares, 
og her er der god hjælp at hente 
hos Danich Regnskabsservice, 
der er nyeste afdeling under Da-
nich.
- Jeg kan tilbyde alle former for 

regnskabshjælp som bogføring, 
der bliver gjort klar til revision, 
siger partner Dorthe Roesholm, 
der også er uddannet revisor. 
Jeg laver ikke revision på opga-
ven. Det er primært bogføring, 
der bliver gjort klar til årsopgø-
relsen.
Dorthe Roesholm tilbyder også 
at kunne indgå som afløser i fir-
maer, der har behov i en given 
situation. Hun har blandt andet 
fungeret som økonomichef i en 
produktionsvirksomhed, der hav-
de brug for en ny, og var der indtil 

de havde fået den rette ansat.
- Jeg har ikke fortrudt, at jeg 
er startet som selvstændig med 
regnskabsservice, og der er in-
gen opgaver, der er for små. Så 
selvom folk kun skal bruge hjælp 
en time om ugen – så er det også 
en opgave vi løser. Jeg henvender 
mig jo meget til små selvstændi-
ge håndværkere og firmaer.

Danich Regnskabsservice tilby-
der også at undervise og guide 
grundigt i bogføring, så firma-
erne på sigt kan klare det selv.

DANICH REGNSKABSSERVICE
Rønnebærvej 22, 5792 Årslev · Tlf.: 31 15 49 76 · dorthe@danich.dk · www.danich.dk/regnskabsservice 

- Kvalitetsmaleren på Fyn!

Tlf: 20 27 85 87
www.engelgaarden.dk  |  kim@engelgaarden.dk

· Respekt for vores kunder og deres ønsker
· Kun kvalitetsmaterialer

· Kvalitet frem for pris
· Gode forhold for ansatte
· Vi udfører alt med et smil
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Knud Aulkær Andersen 
er ansat som senior design 
engineer på Frecons kontor i 
Tommerup.

Knud er uddannet ma-
skiningeniør med energi og 
konstruktion som speciale fra 
Danmarks Ingeniør Akademi 
Lyngby. Han har en bred er-
faring med bl.a. design, ud-
vikling og konstruktion af 
kompleks produktions- og 
procesteknologi.

Han har tidligere været an-
sat hos SB Engineering ApS og 
Teknologisk Institut, men har 
derudover også været selv-
stændig i ca. 15 år.

 
Andersen Partners Advokat-
firma udvider med endnu en 
erfaren kinesisk advokat, Ra-
chel Cao, til sit specialteam, 

der hermed bliver den største 
Chinese Desk i danske og in-
ternationale advokatfirmaer i 
Danmark.

Andersen Partners, der har 
kontorer i Kolding, Odense, 
København og Hamburg, er et 
full-service advokatfirma med 
mere end 100 medarbejdere, 
der til stadighed opruster og 
udvikler deres kompetencer.

Rachel Cao kommer senest 
fra et job som leder af Bech 
Bruuns kinesiske afdeling i 
København. Hun har stor vi-
den og erfaring med virksom-
hedsoverdragelser.

Hun rådgiver virksomheder 
om de udfordringer og krav, 
der er i forbindelse med at 
etablere virksomhed og joint 
venture i Kina.

Hun har også stor erfaring 
i at rådgive kinesiske investo-
rer, der ønsker at investere i 

Danmark eller andre europæ-
iske lande. Desuden arbejder 
hun med fusioner, opkøb, re-
konstruktion af virksomheder 
og investeringer.

Torben Hedegaard - 51 år - er 
startet som rådgiver i Total-
bankens afdeling i Tarup.

Torben har stor erfaring 
med rådgivning af privat-
kunde og kommer fra en 
tilsvarende stilling i Saxo Pri-
vatbank i Odense. Han har 
tidligere været i Lån&Spar 
Bank i Odense.

 
Fynske Bank har ansat 51-åri-
ge Henrik Gregersen som ny 

områdedirektør og leder af 
økonomiafdelingen. Hans 
nye arbejdsplads er Fynske 
Banks hovedsæde i Svend-
borg.

Henrik Gregersens karri-
ere i bankverdenen startede 
i Amtssparekassen/Fionia 
Bank, hvor han i en årrække 
indtog lederstillinger i Øko-
nomiområdet, senest som 
økonomidirektør.

Han kommer fra en stilling 
hos Saxo Privatbank med 
ansvar for HR, IT og Kredit, li-
gesom han har fungeret som 
direktionsmedlem i Saxo Pri-
vatbank.

I fritiden får den nye om-
rådedirektør i Fynske Bank 
tiden til at gå med løb, golf og 

afslapning i sommerhuset.
Henrik Gregersen bor i Lan-

geskov. Han er gift og har to 
voksne børn.

Før sommerferien startede 
Henrik Rasmussen som ny 
projektleder i Hans Jørgen-
sen & Søn Entreprenører A/S 
i Odense.

Henrik er tilknyttet opførel-
sen af firmaets projekt, Told-
bodhuse, på Odense Havn, 
hvor han vil fungere som an-
svarlig projektleder.

Med en baggrund som tøm-
rer og bygningskonstruktør 
har Henrik værktøjskassen i 
orden til at løse hverdagens 
opgaver på byggepladsen.

Pernille Thorborg Jasper er 
blevet udnævnt til pressechef 
i Lundbeckfonden.

Pernille har det seneste 
halvandet år været ansat i 
fonden som senior communi-
cations advisor, men kommer 
med den nye titel til at foku-
sere mere på pressearbejdet.

Hun er uddannet journa-
list fra Syddansk Universitet i 
Odense og har tidligere bl.a. 
arbejdet med pressehåndte-
ring i Dansk Erhverv og Sol-
rød Kommune.

Reklamebureauet Fingerspitz 
i Odense har ansat Steffen 
Kjærulff som SoMe-specialist 
og digital projektleder.

Med Steffen om bord som 
SoMe-haj kan kunder hos 
Fingerspitz se frem til at få 
strategisk rådgivning og spar-
ring på content og optimering 

Knud aulkær andersen.

Rachel Cao.

Torben Hedegaard.

Henrik Gregersen.

Henrik Rasmussen.

Pernille Thorborg Jasper.

• BKN Produktion har siden 1985 leveret
kvalitetsløsninger til køkkener, bad,
bryggers og garderobe.

• Individuelle løsninger som er tilpasset
dit unikke behov og ønske.

• Du får bedre kvalitet og længere holdbarhed.
• Egne specialiserede montører.
• Ingen mål er specielle hos BKN
og alle mål er uden tillæg.

Ring for besøg af konsulent eller klik ind på www.bknproduktion.dk

Langemosevænget 1 · 5853 Ørbæk
Tlf. 6533 1966
Konsulent Leif Kruse · Tlf. 4031 2830
www.bknproduktion.dk

Gode grunde til at vælge BKN:

PRODUKTION

Fåborgvej 3 • 5854 Gislev • 62 29 11 08
læs meget mere på www.flindthansenel.dk

Grøn Energi
Flindt Hansen El tilbyder en lang række
løsninger til energibesparelser i hjemmett
og på arbejdspladsen.
Fra intelligent belysning, der aktiveres ved bevægelse, til
lavenergimotorer til ventilationsanlæg og kommunikationsnnetværkk..

Det er ikke kun en fordel for miljøet at spare på energien, der er også
god økonomi i det. I langt de fleste tilfælde er udgiftf en til nyt udstyr
hurttiigt tjjent hhjjem påå en llavere ell-regniing.

F.eks. kan
landbruget spare

54,4 mill. ved
at skifte til LED og
40,8 mill. kroner
ved at skifte til

moderne ventilation.
Kildde: Energistyrelsen

Få et helbredstjek af en sygeplejerske
Få et helbredstjek af en sygeplejerske
til medarbejder i din virksomhed

Målet er:
Nedbringelse af sygefravær og tidlig opsporing af sygdomme som:

Hjertekarsygdomme
Diabetes
Stress

Depression

Under fortrolig samtale med den enkelte medarbejder vil jeg spørge ind til:
Smerter, søvn, kost, motion mm.

Der vil blive målt:

Blodtryk
Blodsukker
og lavet

Kropsanalyse

Efter et samlet resultat vil virksomhedens ledelse
få en anonym sundhedsrapport

- nærværelse skaber relationer

Få et tilbud til din virksomhed af Linda W. Nielsen

w w w . v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · l i n d a @ v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · t l f 2 0 2 8 4 5 2 9

SPAR PENGE - PAS PÅ DINE MEDARBEJDERE!

Dorthe Fløe roesholm
r���������� 22 . 5792 ������ . t��. 3115 4976

dorthe@danich.dk
WWW.DANICH.DK/REGNSKABSSERVICE

REGNSKABS-
SERVICE

Overlad trygt tallene til mig,
så kan du bruge tiden på din virksomhed.

Ring til mig på

tlf. 3115 4976
og lad os få en snak.

tIlBydER AllE foRmER foR REGNSKAB oG BoGholdERI
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i Amtssparekassen/Fionia 
Bank, hvor han i en årrække 
indtog lederstillinger i Øko-
nomiområdet, senest som 
økonomidirektør.

Han kommer fra en stilling 
hos Saxo Privatbank med 
ansvar for HR, IT og Kredit, li-
gesom han har fungeret som 
direktionsmedlem i Saxo Pri-
vatbank.

I fritiden får den nye om-
rådedirektør i Fynske Bank 
tiden til at gå med løb, golf og 

afslapning i sommerhuset.
Henrik Gregersen bor i Lan-

geskov. Han er gift og har to 
voksne børn.

Før sommerferien startede 
Henrik Rasmussen som ny 
projektleder i Hans Jørgen-
sen & Søn Entreprenører A/S 
i Odense.

Henrik er tilknyttet opførel-
sen af firmaets projekt, Told-
bodhuse, på Odense Havn, 
hvor han vil fungere som an-
svarlig projektleder.

Med en baggrund som tøm-
rer og bygningskonstruktør 
har Henrik værktøjskassen i 
orden til at løse hverdagens 
opgaver på byggepladsen.

Pernille Thorborg Jasper er 
blevet udnævnt til pressechef 
i Lundbeckfonden.

Pernille har det seneste 
halvandet år været ansat i 
fonden som senior communi-
cations advisor, men kommer 
med den nye titel til at foku-
sere mere på pressearbejdet.

Hun er uddannet journa-
list fra Syddansk Universitet i 
Odense og har tidligere bl.a. 
arbejdet med pressehåndte-
ring i Dansk Erhverv og Sol-
rød Kommune.

Reklamebureauet Fingerspitz 
i Odense har ansat Steffen 
Kjærulff som SoMe-specialist 
og digital projektleder.

Med Steffen om bord som 
SoMe-haj kan kunder hos 
Fingerspitz se frem til at få 
strategisk rådgivning og spar-
ring på content og optimering 

Knud aulkær andersen.

Rachel Cao.

Torben Hedegaard.

Henrik Gregersen.

Henrik Rasmussen.

Pernille Thorborg Jasper.

• BKN Produktion har siden 1985 leveret
kvalitetsløsninger til køkkener, bad,
bryggers og garderobe.

• Individuelle løsninger som er tilpasset
dit unikke behov og ønske.

• Du får bedre kvalitet og længere holdbarhed.
• Egne specialiserede montører.
• Ingen mål er specielle hos BKN
og alle mål er uden tillæg.

Ring for besøg af konsulent eller klik ind på www.bknproduktion.dk

Langemosevænget 1 · 5853 Ørbæk
Tlf. 6533 1966
Konsulent Leif Kruse · Tlf. 4031 2830
www.bknproduktion.dk

Gode grunde til at vælge BKN:

PRODUKTION

Fåborgvej 3 • 5854 Gislev • 62 29 11 08
læs meget mere på www.flindthansenel.dk

Grøn Energi
Flindt Hansen El tilbyder en lang række
løsninger til energibesparelser i hjemmett
og på arbejdspladsen.
Fra intelligent belysning, der aktiveres ved bevægelse, til
lavenergimotorer til ventilationsanlæg og kommunikationsnnetværkk..

Det er ikke kun en fordel for miljøet at spare på energien, der er også
god økonomi i det. I langt de fleste tilfælde er udgiftf en til nyt udstyr
hurttiigt tjjent hhjjem påå en llavere ell-regniing.

F.eks. kan
landbruget spare

54,4 mill. ved
at skifte til LED og
40,8 mill. kroner
ved at skifte til

moderne ventilation.
Kildde: Energistyrelsen

Få et helbredstjek af en sygeplejerske
Få et helbredstjek af en sygeplejerske
til medarbejder i din virksomhed

Målet er:
Nedbringelse af sygefravær og tidlig opsporing af sygdomme som:

Hjertekarsygdomme
Diabetes
Stress

Depression

Under fortrolig samtale med den enkelte medarbejder vil jeg spørge ind til:
Smerter, søvn, kost, motion mm.

Der vil blive målt:

Blodtryk
Blodsukker
og lavet

Kropsanalyse

Efter et samlet resultat vil virksomhedens ledelse
få en anonym sundhedsrapport

- nærværelse skaber relationer

Få et tilbud til din virksomhed af Linda W. Nielsen

w w w . v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · l i n d a @ v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · t l f 2 0 2 8 4 5 2 9

SPAR PENGE - PAS PÅ DINE MEDARBEJDERE!

Dorthe Fløe roesholm
r���������� 22 . 5792 ������ . t��. 3115 4976

dorthe@danich.dk
WWW.DANICH.DK/REGNSKABSSERVICE

REGNSKABS-
SERVICE

Overlad trygt tallene til mig,
så kan du bruge tiden på din virksomhed.

Ring til mig på

tlf. 3115 4976
og lad os få en snak.

tIlBydER AllE foRmER foR REGNSKAB oG BoGholdERI

Overlad trygt
tallene til mig ...

- så kan du bruge tiden på din virksomhed!

Ring til mig og lad os få en snak.

tlf. 3115 4976
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sin færd rundt i landet modta-
ges leasingbussen ofte med stor 
gensynsglæde af messedeltagere 
og åbent hus-gæster, og det er 
selvfølgelig noget, vi på én gang 
er glade for og stolte over. Primo 
september besøgte vi med lea-
singbussen den store Transport 
Øst messe i Greve, og den 27-30. 
november gælder det Agromek i 
Herning.”    

25 års jubilæum
”Den 1. november kan Nordfyns 
Finans direktør, Morten Larsen, 
fejre 25 års jubilæum. Den store 
dag markeres med et åbent hus 
arrangement kl. 14-17 for kun-
der og forretningsforbindelser.”

Trods hård konkurrence 
i leasingbranchen snur-
rer hjulene stærkt, og 
udviklingen kører hurtigt 
– så hurtigt at Nordfyns 
Finans har opgraderet 
sin personalestab med 
fire nye medarbejdere i 
salgs- og administrati-
onsafdelingerne 

”Med ansættelsen af Bo Aagaard 
og Michael Skjellerup har Nord-
fyns Finans styrket salgssiden 
betydeligt”, fortæller kundechef 
Claus Krog Nielsen. ”Også på det 
administrative plan har vi udvi-
det med to medarbejdere, hvoraf 
den ene allerede er ansat, og den 
anden som vil få fokus på pro-
duktion af leasingaftaler, ventes 
ansat i nærmeste fremtid.” 

Fra entreprenørmaskiner 
til taxaer
”Nordfyns Finans primære for-
retningsfelt er etablering og fi-
nansiering af leasingaftaler på 
området for rullende materiel”, 
fortsætter Claus Krog Nielsen. 
”Kundekredsen indenfor dette 
speciale er landsdækkende og 

dens store bredde illustreres 
af det faktum, at vi finansierer 
leasingaftaler på alt fra entre-
prenør- og landbrugsmaskiner 
over transportmateriel, vare- og 
lastbiler til firmabiler, turistbus-
ser, rutebiler, trucks, løftegrej og 
taxaer.” 

Kundetilpassede løsninger
”Der er rigtigt mange fordele ved 
at lease gennem os – bl.a. slipper 
man for kilometerbegrænsning 
og tinglysningsomkostninger. 
Man kan også selv vælge sit 
værksted, og endelig har man 
mulighed for at frikøbe bilen i 
leasingperioden. I Nordfyns Fi-
nans ser vi det som en af vores 
fornemste opgaver at tilpasse 
leasingydelsen til den enkelte 
kundes behov.” 

Hurtig ekspedition på 
samtlige fronter
”Nordfyns Finans står for hurtig 
ekspedition på samtlige fronter. 
Vi besvarer generelt alle henven-
delser indenfor 24 timer, og ofte 
afvikles kundekontakten ude på 
virksomhederne. Vi møder kort 
sagt vores kunder i øjenhøjde. 
Det betyder, at vi opererer til-
svarende hurtigt, når det gælder 
afregningen i forhold til vores le-
verandører - ofte samme dag som 
vi modtager fakturaen.”

Landet rundt med leasingbussen
”Med Nordfyns Finans velkend-
te blå leasingbus, en ombygget 
autocamper, besøger vi på lands-
plan en stor mængde fagmesser 
og åbent hus arrangementer 
med relation til de brancher og 
det udstyr, vi finansierer. På 

Nordfyns Finans
- vi gør leasing enkelt

Nordfyns Finans A/S
Østergade 34
5560 Aarup
Tlf: 59489555
info@nordfynsfinans.dk

Vi gør leasing enkelt...
Nordfyns Finans A/S

Morten Larsen
Direktør

Mobil: 21 30 03 50

Claus Nielsen
Kundechef

Mobil: 21 43 45 40

Michael Skjellerup
Kundechef

Mobil: 21 49 74 88 

Bo Aagaard
Kundechef

Mobil: 21 72 55 07

TRANSPORTMATERIEL

LANDBRUGS- OG 

ENTREPRENØRMASKINER

RUTE- OG TURISTBUSSER

Leasing
Stor erfaring

 indenfor 
erhvervsleasing

Taxi- 
finansiering
Få ekspertisen 

hos os

Finansiering
Nemt og let 

for dig og din 
virksomhed



40 % på vvs-siden. I den travle 
hverdag er vi en underleveran-
dørvirksomhed med stort U. 
Derudover medvirker vi i en 
lang række projekter og fagen-
trepriser i såvel privat som of-
fentligt regi. 
Når det gælder vvs og blik, arbej-
der vi primært her på Fyn, mens 
vi på stålområdet også når ud 
i de øvrige landsdele. Et kendt 
meget iøjnefaldende brand for 
Ellinge Smedie A/S er vores sto-
re flåde af gule firmabiler, som er 
på vejene hver dag.

Vvs-autorisation og  
stålcertificering
”Ellinge Smedie A/S er autorise-
ret inden for vvs-området og er 
omfattet af garantiordningen. 
På stålsiden er vi CE-certificere-
de og godkendt til opgaver ifølge 
EXC 4. Det betegner det højeste 
niveau under EN 1090, som også 
tillader dimensionering af bæ-
rende konstruktioner og bygge-
varer af stål. 
Vi mærker tydeligt, at der er høj 
aktivitet i byggebranchen og ser 
positivt på udviklingen på alle 
vore fagområder, afrunder Jim-
my Storm. 

Pr. 1. januar 2018 beslut-
tede Lars Peter Degn 
efter ti år som direktør 
at fokusere på rollen 
som bestyrelsesformand 
og overlade direktør-
posten til Jimmy Storm, 
som i dag, sammen med 
ejerkredsen, driver den 
dynamiske stål og vvs-
virksomhed

”Efter ti år i direktørstolen øn-
skede jeg at overlade ansvaret 
for den daglige drift til en ef-
terfølger, og vi ansatte derfor 
Jimmy Storm som direktør for 
virksomheden”, fortæller Lars 
Peter degn. ”Den 1. januar i år 
var efter min overbevisning det 
helt rigtige tidspunkt at over-
lade ansvaret på. Virksomheden 
er i god udvikling og den daglige 
drift varetages af Jimmy Storm 
og ejerkredsen. 
Jeg forlader ikke Ellinge Smedie 
A/S, men fremover vil min rolle 
være som bestyrelsesformand og 
medejer.  

Jimmy Storm
Den ny direktør for Ellinge Sme-

die A/S, Jimmy Storm, er 55 år 
og sammen med sin hustru bo-
siddende i Nyborg. Han kommer 
direkte fra stillingen som fa-
brikschef og medejer af en større 
jysk virksomhed for overflade-
behandling. Forud for det var 
han gennem seks år fabrikschef 
på DOT i Ferritslev. Herfra har 
Lars Peter Degn og ejerkredsen 
i Ellinge Smedie A/S det gode 
kendskab til Jimmy Storm, som 
har dannet grundlag for ansæt-
telsen af ham som direktør og 
katalysator for virksomhedens 
fremtidssikring.”

Rummelighed og ansvars-
bevidsthed
”Der er meget at sætte sig ind i 
omkring virksomhedens funkti-
oner og arbejdsgange – en proces 
jeg stadig er i gang med”, fortæl-
ler Jimmy Storm. ”Hér er det et 
kæmpe privilegium at kunne 
trække på en mentor som Lars 
Peter. Jeg nærer dyb respekt for 

den tidligere landsbysmedies hi-
storisk funderede rummelighed 
og ansvarsbevidsthed og ønsker i 
nutidigt perspektiv at videreføre 
disse værdier. 
Ellinge Smedie A/S er en so-
cialt ansvarlig virksomhed, som 
med fire klejnsmede- og tre vvs-
lærlinge aktivt honorerer fagets 
stigende behov for nyuddannede. 
Samtidigt beskæftiger vi fire 
skåne- og fleksjobbere, som i vo-
res regi kan bevare deres faglige 
identitet og tilknytning til et po-
sitivt anerkendende arbejdsfæl-
lesskab.” 

Underleverandør med stort U
”Landsbysmedien fra 1912 er i 
2018 en moderne industrivirk-
somhed, der favner bredt på sine 
kerneområder stål, smedear-
bejde, vvs, blik og landbrugsser-
vice”, siger Lars Peter Degn. 
Ellinge Smedie A/S beskæftiger 
55 medarbejdere, som fordeler 
sig med 60 % inden for stål- og 

Ny direktør hos Ellinge Smedie A/S

Nyborg-salonen, der ap-
pellerer til både damer, 
herrer og børn, er en 
Grøn Salon med fokus 
på kreativitet, kvalitet 
og bæredygtighed, hvor 
alle produkter er fri for 
kræftfremkaldende, 
hormonforstyrrende 
og allergifremkaldende 
stoffer

”GreenCare4U er én af tre grøn-
ne saloner på Fyn”, fortæller 
indehaver Anette Nielsen. ”På 
landsplan er vi 40-45 grønne 
saloner svarende til cirka 5 %. 
Grøn Salon-konceptet admini-
streres af en Non profit organi-
sation baseret på frivillighed. 
Den overordnede målsætning er 
at skabe et sundt arbejdsmiljø i 
frisørfaget og give folk mulighed 
for at benytte 100 % sunde hår-
produkter. 

Der er ingen tekniske begræns-
ninger i at være grøn. Jeg har 
en klassisk 4-årig frisøruddan-
nelse og holder mig løbende ajour 
med fagets trends og tendenser. 
GreenCare4U kommer hele pal-

letten rundt – også omkring her-
reklip og skægmode. Derudover 
gennemgår jeg som certificeret 
grøn frisør på jævnlig basis di-
verse kurser og kontroller, der 
sikrer at jeg lever op til det grøn-
ne koncept. 

Udover at man i GreenCare4U 
undgår at få nærkontakt med 
potentielt kræftfremkaldende, 
hormonforstyrrende og aller-
gifremkaldende stoffer, er den 
gode kundeoplevelse i fokus – 
hver gang. Nøgleordene hedder 
personlig vejledning og nærvær. 
GreenCare4U har en stille og 
rolig atmosfære uden høj og lar-
mende musik. Vi har plads til 
alle”, slutter Anette Nielsen. 

Green Care4U - v/Anette Nielsen - Adelgade 9 - 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 50 51 - mail@greencare4u.dk - www.greencare4u.dk

Å B N I N G S T I D E R
Mandag:  Lukket
Tirsdag:  09:00 - 19:30
Onsdag:  09:00 - 17:30
Torsdag:  09:00 - 17:30
Fredag:  09:00 - 17:30
Lørdag lige uger:  08:00 - 13:00
Søndag:  Lukket

     q 23 25 04 61         E  pbk@safeday.dk         r  Safeday.dk

FØRSTEHJÆLPS-KURSER
- også for din egen skyld ...

Modtag også konsulentbistand!

Førstehjælps-
kurser

Praktisk løsning til 
værkstedet, bygge- 
pladsen eller bilen.

Leveres med ophæng.
Brand-
kurser

Førstehjælps-
udstyr
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”Ellinge Smedie A/S er autorise-
ret inden for vvs-området og er 
omfattet af garantiordningen. 
På stålsiden er vi CE-certificere-
de og godkendt til opgaver ifølge 
EXC 4. Det betegner det højeste 
niveau under EN 1090, som også 
tillader dimensionering af bæ-
rende konstruktioner og bygge-
varer af stål. 
Vi mærker tydeligt, at der er høj 
aktivitet i byggebranchen og ser 
positivt på udviklingen på alle 
vore fagområder, afrunder Jim-
my Storm. 

Pr. 1. januar 2018 beslut-
tede Lars Peter Degn 
efter ti år som direktør 
at fokusere på rollen 
som bestyrelsesformand 
og overlade direktør-
posten til Jimmy Storm, 
som i dag, sammen med 
ejerkredsen, driver den 
dynamiske stål og vvs-
virksomhed

”Efter ti år i direktørstolen øn-
skede jeg at overlade ansvaret 
for den daglige drift til en ef-
terfølger, og vi ansatte derfor 
Jimmy Storm som direktør for 
virksomheden”, fortæller Lars 
Peter degn. ”Den 1. januar i år 
var efter min overbevisning det 
helt rigtige tidspunkt at over-
lade ansvaret på. Virksomheden 
er i god udvikling og den daglige 
drift varetages af Jimmy Storm 
og ejerkredsen. 
Jeg forlader ikke Ellinge Smedie 
A/S, men fremover vil min rolle 
være som bestyrelsesformand og 
medejer.  

Jimmy Storm
Den ny direktør for Ellinge Sme-

die A/S, Jimmy Storm, er 55 år 
og sammen med sin hustru bo-
siddende i Nyborg. Han kommer 
direkte fra stillingen som fa-
brikschef og medejer af en større 
jysk virksomhed for overflade-
behandling. Forud for det var 
han gennem seks år fabrikschef 
på DOT i Ferritslev. Herfra har 
Lars Peter Degn og ejerkredsen 
i Ellinge Smedie A/S det gode 
kendskab til Jimmy Storm, som 
har dannet grundlag for ansæt-
telsen af ham som direktør og 
katalysator for virksomhedens 
fremtidssikring.”

Rummelighed og ansvars-
bevidsthed
”Der er meget at sætte sig ind i 
omkring virksomhedens funkti-
oner og arbejdsgange – en proces 
jeg stadig er i gang med”, fortæl-
ler Jimmy Storm. ”Hér er det et 
kæmpe privilegium at kunne 
trække på en mentor som Lars 
Peter. Jeg nærer dyb respekt for 

den tidligere landsbysmedies hi-
storisk funderede rummelighed 
og ansvarsbevidsthed og ønsker i 
nutidigt perspektiv at videreføre 
disse værdier. 
Ellinge Smedie A/S er en so-
cialt ansvarlig virksomhed, som 
med fire klejnsmede- og tre vvs-
lærlinge aktivt honorerer fagets 
stigende behov for nyuddannede. 
Samtidigt beskæftiger vi fire 
skåne- og fleksjobbere, som i vo-
res regi kan bevare deres faglige 
identitet og tilknytning til et po-
sitivt anerkendende arbejdsfæl-
lesskab.” 

Underleverandør med stort U
”Landsbysmedien fra 1912 er i 
2018 en moderne industrivirk-
somhed, der favner bredt på sine 
kerneområder stål, smedear-
bejde, vvs, blik og landbrugsser-
vice”, siger Lars Peter Degn. 
Ellinge Smedie A/S beskæftiger 
55 medarbejdere, som fordeler 
sig med 60 % inden for stål- og 

Ny direktør hos Ellinge Smedie A/S
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Den alsidige murerfor-
retning, der har til huse 
i Frørup, grundlagdes i 
august 2017 af indehaver 
Mads Krum, som kører sit 
firma som enkeltmands-
virksomhed og kan 
trække på 15 års erfaring 
i murerfaget

”Lige fra den indledende dialog 
til projektet står færdigt, har 
kunden kontakt med én og sam-
me person, nemlig mester selv”, 
fortæller murermester Mads 

Krum. ”Jeg er involveret i alle 
processer undervejs og hermed 
er kunden garanteret sammen-
hæng, fleksibilitet, fornuftige 
priser og høj kvalitet. Jeg læg-
ger vægt på faglig dygtighed helt 
ned i detaljen, og holder mig på 
forkant med de mange nye mu-
ligheder, produkter og teknik-
ker, der løbende dukker op i mu-
rerfaget”. 

Firmaets kundekreds udsprin-
ger her på Østfyn og er sam-
mensat af privatkunder, er-
hvervsdrivende og institutioner”, 
fortsætter han. ”I den travle 

hverdag ligger mit arbejdsmæs-
sige hovedfokus på etablering 
og renovering af badeværelser 
samt om- og tilbygninger af en-
hver art og størrelse. På badevæ-
relsesfronten spænder firmaet 
fra flotte standardløsninger til 
eksklusive skræddersyede spe-
cialløsninger. Omkring større 
projekter kan jeg trække på en 
kreds af dygtige, faste samar-
bejdspartnere fra alle hånd-
værksfag. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte mig for 
mere info om de mange spæn-
dende løsninger, firmaet har at 
byde på”, slutter Mads Krum.

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup
murermester@madskrum.dk

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup
murermester@madskrum.dk

SAMME PERSON
GENNEM HELE PROCESSEN

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup · murermester@madskrum.dk

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup
murermester@madskrum.dk

af cirka tre måneders varighed 
omkring etablering af admini-
strative tilbygninger på Lindø. 
Vores varemærker hedder per-
sonlig service og ditto kontakt 
gennem hele processen. Vi står 
for kvalitet og sætter en ære i at 
levere professionelle ydelser, der 
matcher vores kunders ønsker”, 
slutter Christian Rønholt. 

Det østfynske transport-
firma beskæftiger tre 
medarbejdere og betje-
ner en bredt funderet 
kreds af erhvervskun-
der med løsning af alle 
former for kørsels- og 
montageopgaver plus 
udlejning og kørsel med 
containere

”C. Rønholt Kran og Maskin-
transport ApS, som grundlagdes 
den 1. september 2015, bygger 
på et solidt fundament af bran-
chemæssig erfaring” fortæller 
indehaver Christian Rønholt. 
”Før jeg fik egen virksomhed, ar-
bejdede jeg i en årrække for en 
midtfynsk transport- og entre-
prenørforretning. 
Vi løser alle til faget hørende 
opgaver – fra almindelige kran/
grab-opgaver over levering af 
byggematerialer på svært til-

gængelige locations til contai-
nertransport og udlejning. 
Maskintransport med en laste-
evne på op til 50 tons genererer 
sammen med kran/grab-kørsel 
stor aktivitet i den travle hver-
dag. Over hele linjen servicerer 
vi en typemæssigt vidtspæn-
dende kundekreds fra entrepre-
nør og byggebranchen. Vi løser 
en lang række montageopgaver 
og har lige investeret i en ny bil 
med kran. Netop nu arbejder 
vi på et stort montageprojekt 

Svendborgvej 34   5853 Ørbæk   Tlf.: 40 82 22 76   kontakt@cronholt.dk   www.cronholt.dk

- Transport ud i fremtiden



Ullerslev Auto er fremtidssikret
kursus både herhjemme og i ud-
landet, og hans lærling Markus 
Klausen er også klargjort til de 
nye tider på værkstedet i Uller-
slev.
- Vi har fokus på at være et al-
sidigt autoværksted til at yde 
service på hvilken som helst bil, 
siger Nicolaj Nielsen. Vi kan i 
kraft af vores samarbejdsaftaler 
også hjælpe, hvis bilen er blevet 
skadiget i et trafikuheld.
Ullerslev Auto yder også service 
indenfor bil pleje, og er der behov 
for undervognsbehandling, så 
skal man blot stille bilen i Ul-
lerslev, så klarer Dinitrol også 
det. Der også salg af klargjorde 
brugtvogne.Nicolaj Nielsen overtog 

sidste år Ullerslev Auto. 
Han har erfaring et godt 
stykke tilbage i bilens hi-

storie, men bruger også 
tid og kræfter på frem-
tidens biler med hybrid 
eller ren el.

Nicolaj Nielsen er indehaver og 
overtog for godt et år siden Ul-
lerslev Auto på Odensevej efter 
Carsten Madsen. På værkstedet 
klarer man fortsat alle discipli-
ner i branchen: Holder gamle 
biler kørende, klargør til syn og 
foretager fejlfinding på elektro-
nik med diagnose og motortest. 
Er der forsikringsskader, så er 
han også med på den!
- Benzinbiler ser vi nok lang tid 
endnu og diesel til erhvervsbiler 
lidt endnu, men hybrid og elbiler 
ser vi allerede nu. Så fremtiden 
er begyndt hos os, siger Nicolaj 
Nielsen. 

Alsidigt værksted
Han har været på hybrid-  og el 

EL & HYBRID

 Odensevej 11B · 5540 Ullerslev · Tlf. 42 33 25 91 · rep@ullerslevauto.dk · www.ullerslevauto.dk

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.
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.

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.

Falstervej 10 c . 5800 Nyborg . Tlf. 65 30 13 77 . jh@jpl-industri.dk . www.jpl-industri.dk
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Måtte vænne sig til 
kontant betaling og selvbetjening

I 2010 måtte den store tegnebog 
frem - igen. Man købte to na-
boejendomme og etablerede et 
OK-benzinanlæg og en vaskehal. 
Moderniseringerne og udvidel-
serne i sortiment er fortsat og 
blev særligt synlige i 2017, hvor 
man fik nyt butiksinventar og 
udvidede slagterafdelingen med 
en udsøgt delikatesseafdeling.

Ørbæk Brugsforening 
ligger stadig, hvor den 
lå, da den blev etableret 
i 1898. Brugsforeningen 
startede på en lejet grund, 
men kundetilfredsheden i 
medlemsskaren har i alle 
120 år skabt fremgang og 
udvikling for Brugsen.
Uddeler Ole Hansen og Ørbæk 
Brugsforenings formand Kaj 
Andersen har sammen med de 
mage ansatte til dagligt blikket 
rettet mod fremtiden. Det har 
også kendetegnet tidligere be-
styrelser og uddelere.
- Ser vi tilbage, så har vi i Ørbæk 
været sparsommelige med antal-
let af uddelere gennem de 120 år, 
siger formanden Kaj Andersen. 
Det har været dygtige folk, som 
i alle årene har skabt udvikling 

og fremgang. Den første uddeler 
var Kirstine Pedersen, som over-
lod hvervet til Christian Han-
sen, der havde posten fra 1901 
til 1943.

I alle 120 år har konjunkturerne 
svinget. Christian Hansen ud-
videde Brugsens service i 1919 
med hestetrukket vareudbring-
ning, som i 
1928 blev afløst 
af en varevogn.

Kontant fra 1963
Som skik og brug var i gamle 
dage, så kunne man også i Ør-
bæk Brugsforening købe på bog, 
som det hed. Det fik den næste 
uddeler Johannes Olsen sat en 
stopper for, idet man gik over til 
kontant betaling i 1963.
Næste uddeler i kongerækken 
hed Niels Engdal Sørensen. Han 
regerede fra 1961 til 1994, og det 
var på hans vagt, at man indvi-
ede en slagterafdeling.
Den nuværende uddeler Ole 
Hansen fik sat ud- og ombyg-
ninger på dagsordenen i 1994. 
Der blev indført selvbetjening, 
og fornyelserne fortsatte i 1997 
med endnu en udvidelse. Man fik 

større lagerrum 
og større slagte-
afdeling.

ØRBÆK · Hovedgaden 21 · 5853 Ørbæk · tlf. 65 33 13 35

T.K Ejendomme ApS
Tlf. +45 65 99 10 99  ·  info@tkejendom.dk

www.tkejendom.dk

ERHVERVSEJENDOM / LOKALER
I GLAMSBJERG

- Ideele til industrilakering, 
produktion, lager og kontor

Beliggenhed: Køng
15 km. til Assens   /  20 km. til motorvejen ved Odense

LEDIGE
LEJEMÅL

Lokale 2: 900 m2

Lokale 8: 535 m2

Lokale 9: 286 m2

Fruens blomster
v) Mette Leerberg
Hovedgaden 15
5853 Ørbæk

tlf. 65 33 20 13

BILLERS
CYKELFORRETNING

Gormsvej 8 – 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 08 19

Kø r  med g læde

ÅBNINGSTIDER: Man-fre: 8:00 - 17:30   Lør: 8:00 - 13:00
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I Ullerslev holder vi gang i hjulene

- Vi har to lånebiler, så ingen 
behøver at gå herfra, mens deres 
køretøj er på værksted. Bo Han-
nibaldsen peger på, at man på 
værkstedets hjemmeside kan be-
stille service og booke en lånebil, 
hvis der er behov for det.

Hannibaldsens Auto-
værksted løser alle 
opgaver, når det gælder 
biler, herunder også 
elbiler, campingvogne, 
havemaskiner og nu også 
motorcykler.

Hannibaldsens Autoværksted 
har mange lokale kunder til alle 
bilmærker, men også entusia-
stiske kunder fra nær og fjern, 
der kæler for deres foretrukne 
mærke, som er Saab. Bo Han-
nibaldsen har været selvstændig 
med værkstedet på Solholm i Ul-
lerslev i 20 år. 

- Før jeg blev selvstændig, ar-
bejdede jeg med Saab-biler som 
mekaniker hos Erik Petersen 
i Langeskov, siger Bo Hanni-
baldsen. Det giver erfaring, og 
vi kan i dag løse alle opgaver, 
når det gælder biler, elbiler, cam-
pingvogne, havemaskiner og nu 
altså også motorcykler. 

Flere motorcykler
- Motorcykelfolket er igen ved at 
brede sig, og jeg er så heldig, at jeg 
har en søn Nick, der er specialist i 
alle typer ”havelåger” på to hjul, 
så nu er vi også eksperter i den 
voksende motorcykelbranche.
Bo Hannibaldsen og de tre øv-
rige medarbejdere dækker såle-
des nu hele det motoriserede om-
råde. Specielle biler og de daglige 
pendlerbiler holder man kørende 
til konkurrencedygtige priser.

Solholm 6, 5540 Ullerslev  –  Tlf. 65 35 12 07  –  hannibaldsen@mail.tele.dk   –  www.hannibaldsen.dk

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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Den rigtige vinterrydning
redder både liv og sparer penge

Optimeringen betyder også at 
sneplovtimerne reduceres væ-
sentligt, at de to ruter køres hur-
tigere, da køretøjer med dyser 
med køre med normal hastighed. 
Så der er en stor besparelse både 
på mandskabstimer og saltet.

Forskningen viser sammenholdt 
med politiets statistikker over 
glatføreuheld, at når der bruges 
dyser, så er der på en strækning 
på 100 km på store veje, et glatfø-
reuheld. Med saltspreder er der 
to uheld og med kombispreder, 
som er en udbygning af befugtet 
salt, der blandt andet bruges på 
motorveje, er der fire uheld på en 
100 km strækning.

Aiban Vinter Service er 
en erfaren og stærk part-
ner indenfor optimering 
af vinterberedskabet

Det er ikke ligegyldigt hvordan 
man salter vejene om vinteren. 
Det viser forskning sammen-
holdt med politiets statistikker 
klart og tydeligt. Det ved Aiban 
Vinter Service, der blev stiftet for 
knap 10 år siden af civilingeniør 
Jens Kristian Fonnesbech, alt 
om, og ikke kun fra eget firma, 
men også fra tidligere beskæfti-
gelse i de gamle amters vejvæsen 
med snerydningstjeneste.

- Vi tilbyder rådgivning og her-
under forskning til kommu-
nerne, fortæller Jens Kristian 

Fonnesbech. Det er blandt andet 
med hvor meget og hvordan de 
bruger salt. Det handler også 
om optimering af saltningsruter 
og implementering af ny stra-
tegi – som vi blandt andet har 
gjort i Kerteminde Kommune. 

Her brugte de tidligere 5-6 salt-
spredere til 240 km vej, hvor de 
saltede når der var glat. I dag 
klares det af to biler, der kører 
præventivt og bruger dyser med 
saltlage, som er det optimale.
 

Langgyden 3  *  5580 Nørre Aaby  *  Tlf.: 20 80 17 51  *  jkf@aiban.dk  *  www.aiban.dk 

der gemmer sig under motorhjel-
men. Vi ved, hvad vi har med 
at gøre og deltager løbende i op-
kvalificerende kurser. Kontakt 
Autocentret Nyborg og få mere 
info om de mange spændende til-
bud og aktiviteter, vi har at byde 
på!”, slutter Bo Mogensen.I det kendte Nyborg-

firmas værkstedslokaler 
på Lyøvej 4 kan kunderne 
gøre brug af en lang 
række attraktive bil-
tilbud. Som noget nyt 
har Autocentret fået ind- 
og udvendig rengøring, 
polering og sæsonklar-
gøring på programmet

”Autocentret Nyborg servicerer 
og reparerer biler af alle mær-
ker”, fortæller Niels Kristiansen. 
”Forretningen er CAC certifi-
ceret og medvirker i Au2Parts-
kæden. Det betyder høj kvalitet, 
tre års garanti og rimelige pri-
ser på reservedele. Blandt vores 
mange værkstedsaktiviteter er 
reparation, eftersyn, skadeser-
vice, rust, dækservice og klargø-
ring til syn. I den travle hverdag 
betjener vi os af den mest avan-
cerede teknologi. Kundernes 
nybilsgaranti holder, og vi har 
autorisation til at stemple deres 
servicebøger såvel fysisk som 
digitalt. I Autocentret Nyborg 
sætter vi kunden i højsædet og 
fokuserer på at levere kvalitets-
arbejde til tiden.” 

Passion for biler
”Et stort speciale er styling, re-
staurering og ombygning af vin-
tagebiler og klassiske køretøjer”, 
beretter Bo Mogensen. ”Eksem-
pelvis har vi netop færdiggjort 
restaureringen af en flot Volvo 
Amazon fra yderst til inderst. 
Et nyt tiltag, der bliver mødt 
med stor interesse blandt vores 
kunder, er ind- og udvendig dyb-
derengøring, polering, vedlige-
hold, omlakering og sæsonmæs-
sig klargøring af biler. Om kort 
tid går vi i gang med at ombygge 
et lokale specielt til dette formål. 
Over hele linjen gælder det, at 
vi har passion for biler og stort 
knowhow med hensyn til, hvad 

AUTOCENTRET NYBORG · Lyøvej 4 · 5800 Nyborg
Tlf.: 27 62 96 69 – 60 13 17 41 · info@autocentretnyborg.dk

Åbningstider værksted:
Mandag-torsdag 07.30-16.00   Fredag 07.30-14.00

AUTOCENTRET NYBORG



SPECIALISTER I ENERGIANLÆG/KEDELANLÆG

sempel være i forbindelse med 
nedbrud, ombygning eller ved 
forsøgs- og testopstillinger af pro-
duktionsanlæg.  

Store besparelser ved  
energioptimering
Et aktivitetsområde, Chr. Møl-
ler A/S har stor erfaring og eks-
pertise i, er energioptimering af 
industrielle kedelanlæg. I gen-
nemsnit kan vores kunder efter 
gennemgang og analyse af deres 
anlæg, opnå en forbedret energi-
udnyttelse på 7-14 procent. Der 
er mange penge at spare på olie/
gas-budgettet – ikke mindst set i 
lyset af, at tilbagebetalingstiden 
oftest kun er 1-3 år på anlægsop-
timeringen. Kontakt os for mere 
detaljeret info. 

Den højt specialiserede 
Nyborg-virksomhed ser-
vicerer en bred, lands-
dækkende kundekreds 
af industri- og andre 
erhvervskunder i hele 
Danmark og dele af 
Norge og Sverige. Virk-
somheden leverer også 
service og salg af reser-
vedele til kunder i det 
øvrige Skandinavien

De primære specialer i Chr. Møl-
ler A/S er salg, projektering, 
montering og servicering af ener-
gianlæg til industri- og levneds-
middelvirksomheder – bl.a. va-
skerier, vulkanisører, slagterier 
og mejerier samt en række aktø-
rer i den kemisk/farmaceutiske 
industri og grovvarebranchen. 
Samtidigt lagerfører vi alle gæng-
se reservedele og komponenter til 
dampkedler og røranlæg. Blandt 
igangværende projekter er etab-
leringen af et stort anlæg ved en 
fiskefabrik i Hirtshals.  

Transportable kedelanlæg 
til udlejning
Et andet stort speciale er udlej-
ning af transportable, contai-
nerbaserede damp/varmtvands 
kedelanlæg, hvis effekt spænder 
lige fra 20 – 5.000 kW. Typisk 
servicerer vi på dette område 
kunder med midlertidige behov 
for damp/varme. Det kan for ek-

Chr. Møller A/S · Tåsingevej 4 ·5800 Nyborg · Tlf.: 65 99 10 99
info@chrmoeller.dk · www.chrmoeller.dk

Ukrudtsbekæmpelse 

uden kemikalier, åben flamme og brandfare!

opgaver også udledes gennem 
praktisk håndholdt bruser, for 
plantevækst rundt om og under 
buske og hække, gademøbler og 
lignende.

W-JET i »WEED Control« le-
verer ca. 25 m³ 680°C varmluft 
pr. minut: I tørt vejr tilfører vi 
jet udstødningen ca. 0,5 l vand 
pr. minut gennem et patenteret 
INJEKTOR System hvorved 
temperatur reduceres til gen-
nemsnitlig ca. 450°C, men nu 
med langt større varme overfør-
sel kapacitet, end varm tør luft. 
Jetturbinen kører i lidt over tom-
gang, med et forbrug på vca 15 
liter DIESEL og 30 liter VAND 
per time, i regn eller vådt føre 
trænges ingen vand tilsat. Kapa-
citet er ca. 3500 m² pr. time og 

med en 110 liter brændstoftank 
og 220 liter vandtank klares 2 
ha på 6 timer.

Med W-JET WEED metoden vil 
et stort varmeflow angribe plan-
tevækst rundt om og ind mellem 
hver og alle enkelte plantedele, 
med et mix af varmluft, varmt-
vand, spray og damp.
I tørvejr tilføres vand som cir-
kulere under varmeskjold og 
dyse før det ud ledes gennem 
selve dysen for effektiv overfla-
debehandling, varmt vand og 
damp kan alternativt og til små 

W ApS
Elmevej 3

5800 Nyborg
Tlf. 21 45 20 17

info@winterskov.dk 
 www.w-jet.dk 

Scan QR-kode og se video 
dokumentation på YouTube.



længe kunne sammensætte deres 
egen tv-pakke, men med mulig-
heden for at blande tv-kanaler og 
streamingtjenester, tager det vir-
kelig fart, forklarer John.
- Vores medlemmers ønsker og 
behov ændrer sig fra dag til dag, 
og fx med en YouSee tv-boks er 
det nemt at skifte både tv-kana-
ler og streamingtjenester med et 
enkelt klik. Når en ny sæson af 
yndlingsserien starter på HBO 
Nordic, kan man altså vælge den 
til, og hvis ens favorithold spil-
ler i aften på en kanal, man ikke 
har, vælges den bare til, og så er 
man klar til fodboldkamp, slutter 
John.

- Nyborgnet har 6.500 trofa-
ste medlemmer, der sætter 
pris på valgfrihed. Nu er der 
investeret i bredbånd, som 
giver gigantiske mulighe-
der, siger formanden John 
Sørensen.

- Nyborgnet har leveret fjernsyn i 
mange år, siger formanden John 
Sørensen. Nyborg Almene Anten-
nelaug - nu Nyborgnet -  blev stif-
tet i 1972. I dag er mulighederne 
mange for via nettet at holde kon-
takt med nærmest hele verden og 
vælge lige, hvad man har lyst til.
- Netop friheden til at vælge er 
vores kerneydelse i foreningen. 
Friheden er guld værd, fordi 
man på nettet, men også på vo-
res kontor på Dronningens vej 
16 kan orientere sig om de til- og 
fravalgsmuligheder, der er i vores 
pakkeløsninger.

Kom på kontoret
John Sørensen er glad for, at man 
fik etablereret et kontor. Det er 
meget benyttet af en del af bru-
gerne, hvoraf der i Nyborg er godt 
6.500. Nyborgnet har indgået en 
samarbejdsaftale med YouSee, 
som leverer Internet og IP-telefo-
ni via Nyborgnets kabler.
- Det kan godt være svært at 
navigere i de mange tilbud, som 
både vi og andre, der byder sig 
til, har. Vi har fokus på frihed. Vi 
har ingen bindinger, så hvis man 
enten ønsker mere eller mindre 
eller slet ingenting, så er det na-
turligvis muligt.
John Sørensen nævner, at for-
eningsbredbånd fra YouSee uden 
en tv-pakke kræver, at man er 
medlem af foreningen, og at når 
tilmeldingen ved Nyborgnet er 
registreret, kan man bestille 
foreningsbredbånd direkte ved 
YouSee.

Bredbånd til alle
John Sørensen peger på de utro-
lige muligheder, som Nyborgnet 
forventer at kunne tilbyde primo 
december måned 2018 indenfor 
giga-bredbånd.
- Der er investeret 18 millioner 
kroner i bredbånd, siger John Sø-
rensen. Det giver vores medlem-
mer helt nye muligheder og har 
naturligvis også en stor interesse 
for erhvervslivet i vores by.
 Her betyder kapacitet og hur-
tighed rigtig meget, og med den 
store investering er Nyborgnet og 
nyborgenserne fremtidssikrede 
mange år frem i tiden.
Frihed til at blande sig egen tv-
pakke med både tv og streaming
- Det er også helt afgørende, at 
vi kan tilbyde vores medlemmer 
tv-pakker, der lever op til det æn-
drede tv-forbrug. Vores medlem-
mer har i forlængelse af anten-
neforeningens aftale med YouSee 

Dronningensvej 16 st.  ·  5800 Nyborg  ·  Tlf. 35556304
mail@nyborgnet.dk  ·  www.nyborgnet.dk

Frihed, nærhed og service er guld værd

B E O V I S I O N  E C L I P S E

* Gælder i deltagende butikker indtil d. 31.10.18. Kun ét TV i bytte. Vejl. udsalgspris (m/stofcover): BeoVision Eclipse 55”: 
62.995 DKK, BeoVision Eclipse 65”: 89.995 DKK. Eksklusiv installation og stand/beslag. Energiklasse A. Det viste TV 
er med cover i egetræ.

O P G R A D E R  T I L  
P E R F E K T I O N

Løft din hjemmeunderholdning til nye højder. Vores nye webOS Smart 
TV kombinerer knivskarpe OLED 4K-billeder og verdens bedste TV-lyd 

med et integreret lydsystem med trådløs musik- og radiostreaming. 
BeoVision Eclipse fås i 55" og 65".

FÅ 10.000 KR.
FOR DIT GAMLE TV, UANSET MÆRKE,  

NÅR DU KØBER DET NYE BEOVISION ECLIPSE.*
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BANG & OLUFSEN NYBORG – Korsgade 15, 5800 Nyborg Tlf 65312324
WWW.beonyborg.dk

Ellingevej 77 – 5540 Ullerslev
mail@ellingeauto.dk
www.ellingeauto.dk

22  23

*På en brille til 2.352 kr. er den månedlige betaling 98 kr. i 24 måneder. Det samlede kredit- og tilbagebetalingsbeløb

er 2.352 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,0%. Altså samme pris som kontant. Finansieringen

formidles i samarbejde med Nordea Finans.

Livet er herligt.
Vi ses.

Lov os lige, at du også læser
dét med småt. Nu kan du nemlig dele

dit brillekøb op i 24 bidder, uden renter,
udbetaling eller gebyrer

98,- /24 mdr. eller 2.352,-
Del dit køb op i bidder

0,- i udbetaling,

renter og gebyr*

NYT SYN ABONNEMENT

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Wichmann Optik

TIRSDAG den 25. august 201544

Smilende Svendborg

Smil til verden, så smiler verden til dig, lyder et gammelt ordsprog
Ugeavisen Svendborg, Albani og Shopping Svendborg kan godt lige søde 
smil. Derfor: Husk smilet, når du er i byen, for så har du chancen for at 
vinde en kasse øl eller sodavand samt et gavekort på 100 kroner til en af 
de 150 forretninger, der er medlem af Shopping Svendborg.

Hver uge går Ugeavisen Svendborg på jagt efter ”Ugens Smil”. Og 
fi nder du dig selv lynskudt her på siden, kan du inden for fi re uger 
afhente din gevinst hos Ugeavisen Svendborg, Sct. Nikolai Gade 3 - vi har 
åbent mandag til torsdag klokken 8-16 og fredag til klokken 15.30.

FOTO: MICHAEL THORBJØRNSEN
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Bøjdenvej 72 · 5800 Nyborg
mail@axel-pedersen.dk

65 31 07 27

Odensevej 35 · 5550 Langeskov
mail@axel-pedersen.dk

65 31 07 27

Svendborg Landevej 25 · 5871 Frørup
mail@axel-pedersen.dk

65 37 11 82

Autoriseret problemløser– Vi dækker Østfyn elektronisk

Vi ønsker 
Hotel Nyborg Strand

TILLYKKE
med den nye vandrehal

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
admin@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.

SPAR OP TIL

60%
PÅ MÆRKEVARER

…Danmarks laveste priser…
Hovedgaden 19 · 5853 Ørbæk · Tlf. 5327 5950

Lige ved siden af Brugsen
ft@motionshesten.dk · www.motionshesten.dk

ÅBENT: Mandag-Fredag 11.00-18.00. Lørdag 10.00-14.00

KUFFERT-THOMSEN.DK

God spændende 
anderledes opgave
Det har været en opgave 
med stor forståelse og 
samarbejdsvilje fra alle 
parter, siger Steen Johan-
sen fra Dreier & Co.

Der sker noget hele tiden inden-
for bygge og anlæg. Men det er 
karakteristisk, at det mest er i 
de større byer i øjeblikket med 
de større opgaver. Det betyder 
dog ikke, at der ikke sker noget 
i yderområderne, hvor Dreier & 

Co. Netop har afsluttet en større 
opgave på Hotel Nyborg Strand.
- Vi er glade for opgaven på Ny-
borg Strand, og det er spændende 
hvad der sker de næste år, siger 
Steen Johansen fra Dreier & Co. 
Dreier & Co. Har netop færdig-
gjort en udvidelse på 500 kva-
dratmeter – et vandrehalsom-
råde, som man kan gå direkte ud 
i fra de store sale.
- På Nyborg Strand har vi ar-
bejdet med røde og grønne dage 
for at tage hensyn til at hotellet 
skulle fungere med hensyn til 
deres gæster, siger Steen Johan-
sen. Vi startede til påske med 
rigtig meget mandskab, hvor vi 
fik lavet meget og støbt grunden, 
så vi var klar til at fortsætte der-
fra, når vi startede op igen i juni. 
I 1½ måned lå vi stille på grund 
af aktiviteter på Nyborg Strand. 
Det har været specielt med de 
dag, - men det har fungeret fint. 

Vi har haft en god dialog både 
med Nyborg Strand og de øvrige 
faggrupper på stedet, - og så vil 
jeg rose arkitekten for et flot 
funktionelt projekt.
- De sidste 10-15 år er der udvi-
det kraftigt, - for sådan mellem 
160 og 165 millioner, siger salgs- 
og marketingschef Claus Hansen 
fra Hotel Nyborg Strand, der har 
omkring 275.000 gæster årligt.
- Det er vigtigt, når man har en 
samarbejdspartner som Dreier & 
Co., at de er lydhøre, så hotellet 
har kunnet fungere – også med 
gæster i salene, siger Claus Han-
sen. De er ekstremt samarbejds-
villige, og derfor vælger vi også 
Dreier & Co.. De er fleksible og 
har en god forståelse for hotel-
lets drift. Vi vil også gerne selv 
være fleksible overfor vores kun-
der.
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længe kunne sammensætte deres 
egen tv-pakke, men med mulig-
heden for at blande tv-kanaler og 
streamingtjenester, tager det vir-
kelig fart, forklarer John.
- Vores medlemmers ønsker og 
behov ændrer sig fra dag til dag, 
og fx med en YouSee tv-boks er 
det nemt at skifte både tv-kana-
ler og streamingtjenester med et 
enkelt klik. Når en ny sæson af 
yndlingsserien starter på HBO 
Nordic, kan man altså vælge den 
til, og hvis ens favorithold spil-
ler i aften på en kanal, man ikke 
har, vælges den bare til, og så er 
man klar til fodboldkamp, slutter 
John.

- Nyborgnet har 6.500 trofa-
ste medlemmer, der sætter 
pris på valgfrihed. Nu er der 
investeret i bredbånd, som 
giver gigantiske mulighe-
der, siger formanden John 
Sørensen.

- Nyborgnet har leveret fjernsyn i 
mange år, siger formanden John 
Sørensen. Nyborg Almene Anten-
nelaug - nu Nyborgnet -  blev stif-
tet i 1972. I dag er mulighederne 
mange for via nettet at holde kon-
takt med nærmest hele verden og 
vælge lige, hvad man har lyst til.
- Netop friheden til at vælge er 
vores kerneydelse i foreningen. 
Friheden er guld værd, fordi 
man på nettet, men også på vo-
res kontor på Dronningens vej 
16 kan orientere sig om de til- og 
fravalgsmuligheder, der er i vores 
pakkeløsninger.

Kom på kontoret
John Sørensen er glad for, at man 
fik etablereret et kontor. Det er 
meget benyttet af en del af bru-
gerne, hvoraf der i Nyborg er godt 
6.500. Nyborgnet har indgået en 
samarbejdsaftale med YouSee, 
som leverer Internet og IP-telefo-
ni via Nyborgnets kabler.
- Det kan godt være svært at 
navigere i de mange tilbud, som 
både vi og andre, der byder sig 
til, har. Vi har fokus på frihed. Vi 
har ingen bindinger, så hvis man 
enten ønsker mere eller mindre 
eller slet ingenting, så er det na-
turligvis muligt.
John Sørensen nævner, at for-
eningsbredbånd fra YouSee uden 
en tv-pakke kræver, at man er 
medlem af foreningen, og at når 
tilmeldingen ved Nyborgnet er 
registreret, kan man bestille 
foreningsbredbånd direkte ved 
YouSee.

Bredbånd til alle
John Sørensen peger på de utro-
lige muligheder, som Nyborgnet 
forventer at kunne tilbyde primo 
december måned 2018 indenfor 
giga-bredbånd.
- Der er investeret 18 millioner 
kroner i bredbånd, siger John Sø-
rensen. Det giver vores medlem-
mer helt nye muligheder og har 
naturligvis også en stor interesse 
for erhvervslivet i vores by.
 Her betyder kapacitet og hur-
tighed rigtig meget, og med den 
store investering er Nyborgnet og 
nyborgenserne fremtidssikrede 
mange år frem i tiden.
Frihed til at blande sig egen tv-
pakke med både tv og streaming
- Det er også helt afgørende, at 
vi kan tilbyde vores medlemmer 
tv-pakker, der lever op til det æn-
drede tv-forbrug. Vores medlem-
mer har i forlængelse af anten-
neforeningens aftale med YouSee 

Dronningensvej 16 st.  ·  5800 Nyborg  ·  Tlf. 35556304
mail@nyborgnet.dk  ·  www.nyborgnet.dk

Frihed, nærhed og service er guld værd

Foreningsfordele og 
muligheder i

<Foreningsnavn>

 -
holdet af din tv- og streamingpakke på et 
splitsekund direkte via boksen. Og du får nem 
adgang til den bedste underholdning.

Læs mere eller bestil Bland Selv på yousee.dk/pakke

YouSee Tv-boks kræver tv fra Nyborgnet samt internetadgang. Ved 
bestilling af en Bland Selv-pakke opkræves et pakkeændringsgebyr 

30  kr./md.

10
point

Mellempakke med Bland Selv   
Bland tv og streaming for 347 kr./md.

36
point

Fuldpakke med Bland Selv     
Bland tv og streaming for 471 kr./md.

Foreningsfordele og 
muligheder i

<Foreningsnavn>

Bland din egen tv- og streamingpakke
Nye fordele hos Nyborgnet

Som medlem hos Nyborgnet har du mulighed 
for at blande en under holdningspakke med 
både tv-kanaler og streamingtjenester. 

Vælg, om du vil have 10 eller 36 point at blande 
for – så er du i gang.  
1 tv-kanal = 1 point 
1 streamingtjeneste = 3-6 point

Med en tv-boks kan du blande og skift e ind-
holdet af din tv- og streamingpakke på et 
splitsekund direkte via boksen. Og du får nem 
adgang til den bedste underholdning.

Få de bedste tv-oplevelser med YouSee tv-boksen

Læs mere eller bestil Bland Selv på yousee.dk/pakke

YouSee Tv-boks kræver tv fra Nyborgnet samt internetadgang. Ved 
bestilling af en Bland Selv-pakke opkræves et pakkeændringsgebyr 
på 350 kr. af Nyborgnet. Beløbet vedr. pakkeskiftet.

30 kr./md.

10
point

Mellempakke med Bland Selv   
Bland tv og streaming for 347 kr./md.

36
point

Fuldpakke med Bland Selv    
Bland tv og streaming for 471 kr./md.

Foreningsfordele og 
muligheder i

<Foreningsnavn>

Bland din egen tv- og streamingpakke
Nye fordele hos Nyborgnet

Som medlem hos Nyborgnet har du mulighed 
for at blande en under holdningspakke med 
både tv-kanaler og streamingtjenester. 

Vælg, om du vil have 10 eller 36 point at blande 
for – så er du i gang.  
1 tv-kanal = 1 point 
1 streamingtjeneste = 3-6 point

Med en tv-boks kan du blande og skift e ind-
holdet af din tv- og streamingpakke på et 
splitsekund direkte via boksen. Og du får nem 
adgang til den bedste underholdning.

Få de bedste tv-oplevelser med YouSee tv-boksen

Læs mere eller bestil Bland Selv på yousee.dk/pakke

YouSee Tv-boks kræver tv fra Nyborgnet samt internetadgang. Ved 
bestilling af en Bland Selv-pakke opkræves et pakkeændringsgebyr 
på 350 kr. af Nyborgnet. Beløbet vedr. pakkeskiftet.

30 kr./md.

10
point

Mellempakke med Bland Selv   
Bland tv og streaming for 347 kr./md.

36
point

Fuldpakke med Bland Selv    
Bland tv og streaming for 471 kr./md.

Foreningsfordele og 
muligheder i

<Foreningsnavn>

Bland din egen tv- og streamingpakke
Nye fordele hos Nyborgnet

Som medlem hos Nyborgnet har du mulighed 
for at blande en under holdningspakke med 
både tv-kanaler og streamingtjenester. 

Vælg, om du vil have 10 eller 36 point at blande 
for – så er du i gang.  
1 tv-kanal = 1 point 
1 streamingtjeneste = 3-6 point

Med en tv-boks kan du blande og skift e ind-
holdet af din tv- og streamingpakke på et 
splitsekund direkte via boksen. Og du får nem 
adgang til den bedste underholdning.

Få de bedste tv-oplevelser med YouSee tv-boksen

Læs mere eller bestil Bland Selv på yousee.dk/pakke

YouSee Tv-boks kræver tv fra Nyborgnet samt internetadgang. Ved 
bestilling af en Bland Selv-pakke opkræves et pakkeændringsgebyr 
på 350 kr. af Nyborgnet. Beløbet vedr. pakkeskiftet.

30 kr./md.

10
point

Mellempakke med Bland Selv   
Bland tv og streaming for 347 kr./md.

36
point

Fuldpakke med Bland Selv    
Bland tv og streaming for 471 kr./md.

Foreningsfordele og 
muligheder i

<Foreningsnavn>

Bland din egen tv- og streamingpakke
Nye fordele hos Nyborgnet

Som medlem hos Nyborgnet har du mulighed 
for at blande en under holdningspakke med 
både tv-kanaler og streamingtjenester. 

Vælg, om du vil have 10 eller 36 point at blande 
for – så er du i gang.  
1 tv-kanal = 1 point 
1 streamingtjeneste = 3-6 point

Med en tv-boks kan du blande og skift e ind-
holdet af din tv- og streamingpakke på et 
splitsekund direkte via boksen. Og du får nem 
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30 kr./md.

10
point

Mellempakke med Bland Selv   
Bland tv og streaming for 347 kr./md.
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VELTILBEREDT MAD
- der gør glad

smage og hvordan den skal la-
ves. Når det gælder de velkendte 
danske retter, som alle kender 
og elsker, - så kræver det at være 
tro mod håndværket, så maden 
også leveres med den smag, som 
de enkelte kunder forventer.

Fynsk Smag sørger både 
for det daglige måltid og 
de større arrangementer

Christopher Stapelfeldt bræn-
der for den gode velsmagende 
hjemmelavede mad veltilberedt 
af gode friske råvarer. I marts 
åbnede han sin nye forretnings-
virksomhed i Ørbæk – Fynsk 
Smag, der både er en slagterbu-
tik samt mad ud af huset med 
såvel små som større portioner. 
Det betyder blandt andet daglig 
mad til pensionister, der tilbydes 
en fordelagtig udbringningsord-

ning samt til større arrange-
menter som fester og lignende. 
Fynsk Smag står gerne for to-
talarrangementet og hvis der er 
behov og ønske rykker de også 
gerne og griller en pattegris på 
stedet.
Fynsk Smag leverer hjemmela-
vet mad, som alle generationer 
kender og elsker.

- Selvom vores gryder er lidt 
større end de flestes, er omdrej-
ningspunktet stadig de gode rå-

varer, den gode smag og det gode 
håndværk, oplyser Christopher 
Stapelfeldt. Derfor ser vi også 
os selv som et levende madhus, 
hvor der bliver smagt, tilsmagt 
og udviklet hele dagen igennem. 
Vi lægger hver dag masser af tid 
og kræfter i at lave dejlig veltil-
beredt og velsmagende mad, og 
gør os stor umage for at give vore 
kunder en god madoplevelse, der 
gør glad.
Fynsk Smag har et personale, 
der nyder og er glade for at lave 
mad og skabe appetitvækkende 
måltider, der er fulde af velsmag. 
De er et køkken, der har hold-
ninger til hvordan maden skal 

Stationsvej 4 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 61 51 58 53
mad@fynsk-smag.dk · www.fynsk-smag.dk 
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unikke rammer. Vi har næsten 
hver weekend bryllupsarrange-
menter fra omkring fire til otte 
forskellige steder.

Det ærlige køkken
- Vi er kendte for et ærligt køk-
ken med fokus på råvarer i sæ-
son. Vi sætter en stor ære i at 
lave alt fra bunden, og vores per-
sonale er faguddannet og blandt 
nogle af landets bedste kokke. 
- Vi rådgiver, og vi leverer alt lige 
fra telte, borde, stole, service og 
tager os af afrydning og opvask, 
siger Rasmus Henriksen. Man 
bestemmer selv menuen, enten 
en selskabsmiddag eller a la car-
te. Og man bestemmer naturlig-
vis også selv, om man vil afhente 
maden i Ellinge, eller vi skal le-
vere på rette sted til rette tid.

Cateringvirksomheden 
kirk hedegaard byder på 
unikke madoplevelser på 
slotte, herregårde eller i 
hjemlige omgivelser. Har i 
weekender ofte op til otte 
bryllupsmiddage foruden 
selskabsmenuer, som 
leveres eller afhentes. 

Rasmus Kirk Henriksen og 
Kristina Hedegaard har siden 
2009 drevet Restaurant Tegl-
værksskoven, der er beliggende i 
den nordlige del af Nyborg. De-
res mad er kendt vidt omkring 
på Fyn, både af restaurantens 
gæster, men også fra deres cate-
ringsvirksomhed med selskabs-
menuer til gæster på slotte, god-

ser, herregårde og i private hjem.
- Vi koncentrerer os i dag om 
cateringvirksomheden kirk he-
degaard, som leverer mad ud af 
huset - siger virksomhedens ejer 
kokken Rasmus Kirk Henrik-
sen.

Faste leverandører
-  Vi har topmoderne køkkenfa-
ciliteter, og mad ud af huset er 
blevet vores cateringvirksom-

heds grundlag. Vi laver alt lige 
fra smørrebrød, buffeter, recep-
tioner til selskabsmenuer med 
stor succes. 
- Vi er den faste leverandør til 
selskaber og konferencer på en 
række af Fyns store godser og 
slotte, der året igennem modta-
ger mange selskaber. Her er der 
fester, sammenkomster og fæl-
lesarrangementer, hvor man kan 
få en restaurantoplevelse i helt 

Restaurantoplevelser
i udsøgte omgivelser

kirk hedegaard
Tlf. 61 13 26 89 - info@kirkhedegaard.dk - www.kirkhedegaard.dk

Specialiteter med sjæl

Allerede nu er forberedelserne 
til julesalget godt i gang. Rom-, 
portvins- og chokoladejuleka-
lendere, kan forudbestilles nu 
– samt firmajulekurve, som vi 
laver personlige, med de specia-
liteter i, som kunden ønsker sig.

Alle interesserede er velkomne 
til at kigge ind i butikken og op-
leve en kulinarisk verdensrejse i 
Nyborg”, smiler Lillian Hansen.

Lillian Hansen, som i 43 
år har drevet den kendte 
østfynske osteforretning, 
har passion for delika-
tesser. I 2005 kom Fru 
Hansen-butikken til, og 
sortimentet udvidedes 
med charcuterivarer, 
kaffe, te, vin, specialøl, 
chokolade og meget mere    

”Osteboden & Fru Hansen tæller 
syv ansatte inklusive mig selv og 

min datter Jane”, fortæller inde-
haver Lillian Hansen. ”Vi byder 
på et stort og typemæssigt vidt-
spændende kvalitetssortiment af 
oste og charcuterivarer samt vine, 
spirituosa og delikatesser som 
chokolade, te og friskmalet kaffe. 

Over hele linjen lægger vi vægt 
på kvalitet og dét at kunne til-
byde vores kunder et vareudvalg, 
som ikke matches i det nærme-
ste supermarked. Vi er professio-
nelle fagfolk, og vores fornemste 
opgave i den travle hverdag er 
at dele ud af vores viden. Vi går 
op i vores fag med liv og sjæl og 

nyder at servicere vores kunder 
med gode råd og ideer – alt sam-
men serveret med smil og godt 
humør. 

Oplev en kulinarisk ver-
densrejse
Udover butikssalget fører vi et 
bredt udvalg af gavekurve som 
udover specialle delikatesser også 
indeholder special oste og pølser. 
Parallelt hermed leverer vi i stor 
stil oste-, pølse-, tapas-, kanapé- 
og smørrebrødsanretninger ud af 
huset til alle slags fester, recep-
tioner, jubilæer og møder i såvel 
privat som erhvervsregi. 

Osteboden & Fru Hansen
Kongegade 12 - 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 45 80 - post@ostebodenfruhansen.dk
www.ostebodenfruhansen.dk



Kom til eksklusiv forpremiere på den nye Arteon.
Tilmeld dig en spændende aften hos os ”DATO”, hvor vi løfter sløret for den nye 
Arteon, der helt unikt forener elegance og sportslighed.

Volkswagen Bynavn kl. 18.00-19.30
Tilmeld dig på volkswagen.dk/vip – indtast koden XXXX

Forhandler

Den nye Crafter.

Volkswagen Odense

Anders
Larsen
SALGSCHEF

T: 23 99 84 29

Jacob Lehm
Rasmussen
SALGSRÅDGIVER

T: 41 78 89 80

Christoffer 
Tornhave
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 12

Jesper B.
Ørsager
SERVICERÅDGIVER

T: 43 22 36 45

ErhvervsCenter Plus: Middelfartvej 50 · 5200 Odense · Tlf: 63 11 85 00 
Salgsafdelingens åbningstider: Mandag-fredag: 09.00-17.30 Søndag: 10.00-16.00

 vw-odense.dk

Masser af udstyr som standard

Automatgear uden merpris. 
Udover de mange features som vi har sikret at du får med som standard 
på din nye Crafter, fx City Emergency Brake, Multikollisionsbremse og 
Sidevindsassistent, kan du nu få automatgear uden merpris. Det gælder 
dog ikke til Crafter 30 og kun i begrænset periode. 

100 % Volkswagen: Ren nytænkning. Attraktiv økonomi. Perfekt til 
bykørsel. Mere letkørt. Avancerede assistentsystemer. Markedets mest 
konkurrencedygtige TCO. Priser ekskl. moms fra kun 200.546 kr.

Så skynd dig - kontakt os allerede idag og få 
mere information så du kan slå til nu. 

Automatgear
UDEN

MERPRIS

OD VW Crafter 148x210.indd   1 12/09/2018   14.03
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Crafter med automatgear uden 
merpris ud at køre. 
- Det vil bidrage til, at hverdagen 
bliver nemmere og mere behage-
lig for chaufføren. I en periode er 
der en masse udstyr som stan-
dard. Jeg kan nævne City Emer-
gency Brake, multikollisions-
bremse og sidevindsassistent, 
som man kan få uden merpris. 
Det gælder dog kun i begrænset 
periode.
- Sidst, men ikke mindst kan vi 
tilbyde service og reparations-
aftale. Hvis behovet er 20.000 
km om året i 48 måneder til kun 
kr. 155 plus moms. Ved nogle af 
vores kolleger koster en sådan 
aftale kr. 750 plus moms. Det si-
ger noget om kvaliteten af vores 
produkter.

Min Volkswagen er en ny 
GPS-baseret teknologi, 
som trådløst kan overfø-
re bilens data til flåde-
ejerens it-systemer, siger 
Anders Larsen, der er ny 
salgschef i Volkswagen 
Odense. 
- Det er enhver bilejers ansvar at 
holde øje med bilens sundhedstil-
stand, siger den nytiltrådte chef 
for VW Odenses erhvervssalg 
Anders Larsen. Han er tiltrådt 
efter 14 år fra lignende stilling.
- For flådeejere kan det være no-
get af en opgave at skaffe sig et 
dagligt overblik over bilparkens 
øjeblikkelige sundhedsstatus, 
siger Anders Larsen. Det ansvar 
kan vi nu påtage os at tilbyde 

gratis idet Min Volkswagen nu 
er et standardtilbud i alle nye 
erhvervsbiler fra VW.
Min Volkswagen er gratis og til-
bydes på en app, hvor man kan 
se:
Bilens sundhedstilstand, brænd-
stofniveau, hvornår bilen skal til 
service, om bilen er låst og bilens 
placering. 
Hvis der har været en fejl, sen-
des informationen til værkste-
det, som kan forberede sig på 
opgaven. Altså minimeres stil-
stand af køretøjet.
Hvis kunden ønsker flådesty-
ring, kan dette tilkøbes.

Unikt overblik
Teknikken er en lille GPS-base-
ret dongle, der nemt og hurtigt 
installeres bag instrumentbræt-
tet. Som flådeejer får man der-

ved et unikt overblik over virk-
somhedens køretøjer.
- Det betyder, at flådeejeren 
på sin computer, tablet eller 
smartphone altid har overblik-
ket over bilernes lokaliteter, 
brændstofforbrug, og hvornår bi-
len skal til service, siger Anders 
Larsen. 
Han påpeger, at er der tale om en 
fejl eller et nedbrud, som hurtigt 
skal udbedres, så vil flådejeren 
få besked om tid og sted for snar-
lig udbedring og sikkerhed for, 
om en nødvendig reservedel er 
klar på værkstedet, så bilen igen 
hurtigt kan komme på arbejde.

Automatgear uden merpris
Anders Larsen er glad for sit 
job som salgschef for hele VW-
erhvervsprogram. Han glæder 
sig til at få mange af den nye VW 

HOLDER ØJE MED

bilens sundhedstilstand
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tilgængelige 24/7 på nettet med 
hele vores program. 

- Vi er dagligt tilstede på nettet 
og yder vores kunder kvalificeret 
råd og vejledning via mail og te-
lefon. 

Erik Nystrøm lægger vægt på 
kvalitet og service og vil sam-
tidig være konkurrencedygtig 
med Danmarks laveste priser.

- Den teknologiske udvikling 
er på kundens side, siger Erik 
Nystrøm, der er indehaver af 
DBVVS i Hesselager. Teknolo-
gien har givet os nettet, og den 
har givet forbrugerne og vvs-
branchen produkter af høj kvali-
tet til lave priser.
Erik Nystrøm har været grossist 
i vvs-branchen i mange år. Han 
har specialiseret sig i pillefyr 
med salg og service til både den 
private forbruger og som under-
leverandør til lokale vvs-instal-
latører. 
Han peger på, at et pillefyr i dag 
er den mest robuste, effektive og 
miljørigtige løsning alle steder 
udenfor fjernvarmeområderne.

Serien Langå pillefyr
- DBVVS er på markedet med en 
ny serie Langå pillefyr. Serien 
dækker behov for både boliger, 
arbejdspladser, institutioner og 
produktionsvirksomheder.
- Vores serie af Langå pillefyr er 
enkle, robuste og effektive, siger 
Erik Nystrøm. Som det eneste 
pillefyr kan det holde brænde-
hovedet helt fri for slagger og er 
derfor nemt at rengøre. Serien 
har en virkningsgrad på 91 prc.

- DBVVS har lager og admini-
stration udenfor Hesselager på 
Svendborg Landevej. Vi har kva-
lificerede medarbejdere og har 
lave driftsomkostninger og er 

Et pillefyr skal være robust,
effektivt og økonomisk
Konceptet for 
DBVVS i Hesselager 
er at levere vvs-ar-
tikler med høj kva-
litet til Danmarks 
laveste priser

Åbningstider: Man - fre: kl. 08:00 - 16:00 · Lør - søn: lukket
Webshoppen er åben 24/7 året rundt

DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.:  40 87 22 22
info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk

· Nem at rengøre. 
 Ingen automatisk
 rengøringsfunktion

· Modulerende 
 luftregulering

· Let og overskueligt   
 betjeningspanel
 med digitalt display

· Høj virkningsgrad 
 91%Carsten Augustinus

Erhvervsmægler
Kontakt

Professionel erhvervsmægler på Fyn og i Sydjylland

Erhvervsmægler
Carsten Augustinus

Vi er specialister i salg af investerings- og brugerejendomme.  
Vi formidler ejendomme i alle kategorier og beskæftiger 
os således med både den lille butiksejerlejlighed, strøgejen-
domme, kontorejendomme, bolig- og erhvervsejendomme 
samt boligudlejningsejendomme.

30-20-69-19
Finder de solide købere og lejere

Stengårdsvej 5
5500 Middelfart 
Tlf.: 3020 6919 
info@erhvervsmaegleraugustinus.dk
www.erhvervsmaegleraugustinus.dk

Carsten Augustinus erhvervs- 
ejendomsmægler er specialiseret i 
udlejning, vurdering, leje, køb og salg 
af erhvervsejendomme og investe- 
ringsejendomme på Fyn og i Syd- 
jylland.

Vi formidler ejendomme og lokaler til erhverv 
i alle kategorier og beskæftiger os blandt andet 
med store og små butikslokaler, kontorlokaler, 
kontorejendomme samt bolig- og erhvervsejen-
domme i Middelfart, Odense, Fredericia, Kolding 
og Vejle.
 
 
 

Vi arbejder med udgangspunkt i, at hver sag 
er individuel og derfor kræver en individuel 
behandling og løsning. Vi sætter os altid ind i dine 
behov og ønsker med stor faglig indsigt og et 
højt professionelt niveau.
Det er afgørende for os, at alle vores kunder 
får en god oplevelse hos os i et professionelt 
tilrettelagt forløb.



  

 

tilgængelige 24/7 på nettet med 
hele vores program. 

- Vi er dagligt tilstede på nettet 
og yder vores kunder kvalificeret 
råd og vejledning via mail og te-
lefon. 

Erik Nystrøm lægger vægt på 
kvalitet og service og vil sam-
tidig være konkurrencedygtig 
med Danmarks laveste priser.

- Den teknologiske udvikling 
er på kundens side, siger Erik 
Nystrøm, der er indehaver af 
DBVVS i Hesselager. Teknolo-
gien har givet os nettet, og den 
har givet forbrugerne og vvs-
branchen produkter af høj kvali-
tet til lave priser.
Erik Nystrøm har været grossist 
i vvs-branchen i mange år. Han 
har specialiseret sig i pillefyr 
med salg og service til både den 
private forbruger og som under-
leverandør til lokale vvs-instal-
latører. 
Han peger på, at et pillefyr i dag 
er den mest robuste, effektive og 
miljørigtige løsning alle steder 
udenfor fjernvarmeområderne.

Serien Langå pillefyr
- DBVVS er på markedet med en 
ny serie Langå pillefyr. Serien 
dækker behov for både boliger, 
arbejdspladser, institutioner og 
produktionsvirksomheder.
- Vores serie af Langå pillefyr er 
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- DBVVS har lager og admini-
stration udenfor Hesselager på 
Svendborg Landevej. Vi har kva-
lificerede medarbejdere og har 
lave driftsomkostninger og er 

Et pillefyr skal være robust,
effektivt og økonomisk
Konceptet for 
DBVVS i Hesselager 
er at levere vvs-ar-
tikler med høj kva-
litet til Danmarks 
laveste priser

Åbningstider: Man - fre: kl. 08:00 - 16:00 · Lør - søn: lukket
Webshoppen er åben 24/7 året rundt

DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.:  40 87 22 22
info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk

· Nem at rengøre. 
 Ingen automatisk
 rengøringsfunktion

· Modulerende 
 luftregulering

· Let og overskueligt   
 betjeningspanel
 med digitalt display

· Høj virkningsgrad 
 91%



TILBUD
PÅ ØVRIGE GRANIT- OG BETONVARER

Kratholmvej 60, 5260 Odense S   l   www.bellinge-fliser.dk   l   Tlf.: 65 96 18 28   l   Mail: post@bellinge-fliser.dk

Mandag 7.00-17.00   l   tirsdag-torsdag 7.00-16.00   l   fredag 7.00-17.00   l   Lørdag, søndag og helligdage holder vi lukket

Chaussésten i lys 
granit

9x9x9cm

kr. 219,00 pr. m2

Herregårdskant-
blokke afraspet i 

farvemix

14x14x21

kr. 6,00 pr. stk.

KÆMPE OPRYDNINGSUDSALG
 - GÆLDER SEPTEMBER OG OKTOBER!

Alle priser er inkl. moms. Tilbud på restpartier gælder hele paller afhentet, så længe lager haves.

OP TIL

80% RABAT
på granitfigurer, LED væglam-

per, træmaling, flag og vimpler, 
vandsten og

blomsterkummer m.m.

OP TIL

60% RABAT
på restpartier af granit kant-

sten og fliser, samt beton 
fliser og belægningssten m.m.
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Vores kundekreds vokser støt, og 
for alle opgavetyper gælder det, 
at intet er for stort eller småt. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os og høre mere 
om de mange spændende mu-
ligheder, Engelgaarden’s Maler 
har at byde på”, slutter Kim Kri-
stiansen.  

Det dynamiske og kvali-
tetsbevidste malerfirma 
grundlagdes i november 
2017 af indehaver Kim 
Kristiansen. I april 2018 
overtog Engelgaarden’s 
Maler firmaet Anika 
Maler og dettes kun-
dekreds, og siden da er 
udviklingen gået stærkt

”At det unge firma, Engelgaar-
den’s Maler, leverer kvalitetsar-
bejde, illustreres af det faktum, 
at vi netop er blevet optaget i 
Byggaranti ordningen”, fortæller 
indehaver Kim Kristiansen, der 
bl.a. varetager firmaets funk-

tioner omkring kundekontakt og 
kvalitetstjek. ”P.t. tæller medar-
bejderstaben tre dygtige maler-
svende, der alle fokuserer på at 
levere håndværk af højeste kva-
litet – og dét helt ned i detaljen. 
Samtidigt med at de arbejder 
allround i malerfaget, har hver 
svend sit speciale. En detalje der 
både booster den faglige stolthed 
i firmaet og giver optimale resul-
tater til kunderne. 

Med udgangspunkt i det øst-
fynske lokalområde servicerer 
Engelgaarden’s Maler en bredt 
funderet kundekreds med ho-
vedvægt på privatkunder. Der-
udover servicerer vi en række 
boligselskaber og tømrermestre 
samt et par lokale kirker. Med 
afsæt i Anika Malers kunde-
kreds er Engelgaarden’s Maler 
er blevet supergodt modtaget. 

Kvalitetsmaleren på Fyn

Tlf: 20 27 85 87
www.engelgaarden.dk  |  kim@engelgaarden.dk
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- For hvert eneste hus, vi isolerer, sparer vi miljøet for CO2 og nedsætter 
varmetabet fra bygningen på op til 70-80 %, siger Kurt Adamsen, der er 
direktør i Isolerings-Gruppen og uddannet bygningsingeniør. Firmaet, 
som isolerer både for private, virksomheder, boligforeninger og kommu-
ner, har eksisteret i mere end 40 år. Kurt Adamsen har ikke bare sparet 
boligejere for mange udgifter og miljøet for meget CO2. Han har også  
sparet kunderne for mange dyre fejl. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor-
dan du isolerer. Du skal også sørge for, at bygningen har det godt.
 
- Det er vigtigt at få lavet en ordentligt undersøgelse af konstruktioner, 
ventilationsforhold, vandindtrængning, fugt og eventuel eksisterende iso-
lering, før du isolerer. Ellers kan du komme grueligt galt af sted. Et loft er 
ikke bare et loft, og en hulmur er ikke bare en hulmur. Der findes så man-
ge forskellige typer af vægge og konstruktioner, at alle huse bør efterses 
af en ekspert, inden arbejdet påbegyndes. Ellers kan du skabe grobund 
for fugtskader, råd og svamp, forklarer Kurt Adamsen. Sammen med sin 
hustru, Grethe Adamsen Dahl, ejer han Isolerings-Gruppen A/S. 

Gratis tilbud fra specialisterne
Det er gratis at få Isolerings-Gruppen ud og lave et isoleringstjek og et 
tilbud. De går hele huset igennem, så de ved, hvor det bedst kan betale sig 
at sætte ind. De kan også give dig en beregning på, hvor meget du sparer 
ved at (efter)isolere. Det er enten Kurt Adamsen eller tømrermester og 
BedreBolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud og foretager undersø-
gelser og udregner tilbud. Typisk er isolering af en tom hulmur tjent ind 
på fire år i et almindeligt parcelhus. 

Bæredygtige materialer fra Isover
Isolerings-Gruppen bruger kun miljøvenlige og bæredygtige mate-
rialer fra Isover. Det nyeste produkt Isover Insulsafe® er et løsulds-
produkt, der består af op til 80 % genbrugsglas og er uden sund-
hedsskadelige kemikalier. Det er et af de få isoleringsprodukter, 
der rent faktisk sparer mere energi, end der bruges på at fremstille 
det. Det leveres i stærkt komprimeret tilstand, så det kræver færre 
lastbilture. Isover InsulSafe® kan blæses ind på lofter og i hulmur og 
har en meget høj isoleringsevne.

God økonomi i at isolere nu
Går du med tanker om at få isoleret boligen, så er det en god ide at 
gøre noget ved det nu. Private boligejere kan opnå et kontant skat-
tefrit energitilskud til energirigtige tiltag, der sparer kW i boligen. 
Samtidig kan du trække op til 12.000 kroner til arbejdslønnen fra i 
skat via håndværkerfradraget i 2017. Du opnår samtidig en bedre 
energimærkning på din bolig, når den bliver billigere i drift.

Luft ud og skab et godt miljø 
- Isolering eller ej, så skal du huske at lufte ud i din bolig med  
gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. En familie på fire 
personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 

Hvor kan du isolere?

Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 

Hulmur 
Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
gængelige steder. 

Etageadskillelse 
I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet 
etage kan der indblæses et løsuldsprodukt i hulrummet. 
Har du en etage, der grænser op mod et koldt loft eller en 
kold (krybe)kælder, kan du derved bremse varmetabet  
mellem etagerne.

Varmerør 
Der er store besparelser at hente ved at få isoleret varme- 
rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
bedre varmeforsyning til din bolig. Det er derimod en rigtig 
dårlig ide at lade varmerør varme kolde rum op. 

Energitilskud

Du kan få et skattefrit energitilskud 
pr. godkendt kWh, du sparer ved at 
energiforbedre din bolig.  
Den realiserede besparelse udregnes 
af Isolerings-Gruppen og fratrækkes 
din regning. 

Derfor skal du vælge  
IsoleringsGruppen

• Over 40 års erfaring med isolering

•  Kun specialister og faguddannede 
håndværkere

• Autoriseret ISOVER-isolatør

• Du får en ISOVER-attest

• Sikre og miljøvenlige materialer

• 5 års BYG GARANTI

• Gratis tilbud af deres specialister

6 fordele ved at isolere

•  Du får en sundere bolig
•  et lavere energiforbrug
•  et bedre indeklima
•  en større boligkomfort
•  en forøgelse af husets værdi
•  et renere miljø

Annonce

Kan dit hus holde varmen?
Isolerings-Gruppen A/S har over 40 års erfaring i at isolere. 
Vi kan spare både dig og miljøet for et dyrt varmetab og Co2 spild
Og husk også, at du stadig kan udnytte håndværkerfradraget. 

Det er vigtigt at få specialister til at lave en grundig 
undersøgelse af dit hus, før du isolerer.  

Hos Isolerings-Gruppen er det enten bygningsingeniør 
og ejer Kurt Adamsen eller tømrermester og Bedre- 

Bolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud. 

Isoler loft eller
hulmur med 

ISOVER InsulSafe®

› Minimale støvgener
› Optager ikke fugt
› Ubrændbar brandklasse A1

NYHED

Bestil et gratis besøg på 66 18 60 11. Se mere på www.isolerings-gruppen.dk
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gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. En familie på fire 
personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 

Hvor kan du isolere?

Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 

Hulmur 
Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
gængelige steder. 

Etageadskillelse 
I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet 
etage kan der indblæses et løsuldsprodukt i hulrummet. 
Har du en etage, der grænser op mod et koldt loft eller en 
kold (krybe)kælder, kan du derved bremse varmetabet  
mellem etagerne.

Varmerør 
Der er store besparelser at hente ved at få isoleret varme- 
rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
bedre varmeforsyning til din bolig. Det er derimod en rigtig 
dårlig ide at lade varmerør varme kolde rum op. 

Energitilskud

Du kan få et skattefrit energitilskud 
pr. godkendt kWh, du sparer ved at 
energiforbedre din bolig.  
Den realiserede besparelse udregnes 
af Isolerings-Gruppen og fratrækkes 
din regning. 

Derfor skal du vælge  
IsoleringsGruppen

• Over 40 års erfaring med isolering

•  Kun specialister og faguddannede 
håndværkere

• Autoriseret ISOVER-isolatør

• Du får en ISOVER-attest

• Sikre og miljøvenlige materialer

• 5 års BYG GARANTI

• Gratis tilbud af deres specialister

6 fordele ved at isolere

•  Du får en sundere bolig
•  et lavere energiforbrug
•  et bedre indeklima
•  en større boligkomfort
•  en forøgelse af husets værdi
•  et renere miljø

Annonce

Kan dit hus holde varmen?
Isolerings-Gruppen A/S har over 40 års erfaring i at isolere. 
Vi kan spare både dig og miljøet for et dyrt varmetab og Co2 spild
Og husk også, at du stadig kan udnytte håndværkerfradraget. 

Det er vigtigt at få specialister til at lave en grundig 
undersøgelse af dit hus, før du isolerer.  

Hos Isolerings-Gruppen er det enten bygningsingeniør 
og ejer Kurt Adamsen eller tømrermester og Bedre- 

Bolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud. 

Isoler loft eller
hulmur med 

ISOVER InsulSafe®

› Minimale støvgener
› Optager ikke fugt
› Ubrændbar brandklasse A1

NYHED

Bestil et gratis besøg på 66 18 60 11. Se mere på www.isolerings-gruppen.dk

6 FORDELE 
VED AT ISOLERE

• Du får en sundere bolig
• Et lavere energiforbrug
• Et bedre indeklima
• En større boligkomfort
• En forøgelse af husets 
 værdi
• Et renere miljø

ENERGITILSKUD
Du kan på flere typer isolerings-
arbejde opnå et skattefrit energi- 
tilskud pr. godkendt kWh, du 
sparer ved at energiforbedre din 
bolig.
Den realiserede besparelse ud- 

regnes af Isolerings-Gruppen 
og fratrækkes din regning.

- For hvert eneste hus, vi isolerer, sparer vi miljøet for CO2 og nedsætter 
varmetabet fra bygningen på op til 70-80 %, siger Kurt Adamsen, der er 
direktør i Isolerings-Gruppen og uddannet bygningsingeniør. Firmaet, 
som isolerer både for private, virksomheder, boligforeninger og kommu-
ner, har eksisteret i mere end 40 år. Kurt Adamsen har ikke bare sparet 
boligejere for mange udgifter og miljøet for meget CO2. Han har også  
sparet kunderne for mange dyre fejl. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor-
dan du isolerer. Du skal også sørge for, at bygningen har det godt.
 
- Det er vigtigt at få lavet en ordentligt undersøgelse af konstruktioner, 
ventilationsforhold, vandindtrængning, fugt og eventuel eksisterende iso-
lering, før du isolerer. Ellers kan du komme grueligt galt af sted. Et loft er 
ikke bare et loft, og en hulmur er ikke bare en hulmur. Der findes så man-
ge forskellige typer af vægge og konstruktioner, at alle huse bør efterses 
af en ekspert, inden arbejdet påbegyndes. Ellers kan du skabe grobund 
for fugtskader, råd og svamp, forklarer Kurt Adamsen. Sammen med sin 
hustru, Grethe Adamsen Dahl, ejer han Isolerings-Gruppen A/S. 

Gratis tilbud fra specialisterne
Det er gratis at få Isolerings-Gruppen ud og lave et isoleringstjek og et 
tilbud. De går hele huset igennem, så de ved, hvor det bedst kan betale sig 
at sætte ind. De kan også give dig en beregning på, hvor meget du sparer 
ved at (efter)isolere. Det er enten Kurt Adamsen eller tømrermester og 
BedreBolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud og foretager undersø-
gelser og udregner tilbud. Typisk er isolering af en tom hulmur tjent ind 
på fire år i et almindeligt parcelhus. 

Bæredygtige materialer fra Isover
Isolerings-Gruppen bruger kun miljøvenlige og bæredygtige mate-
rialer fra Isover. Det nyeste produkt Isover Insulsafe® er et løsulds-
produkt, der består af op til 80 % genbrugsglas og er uden sund-
hedsskadelige kemikalier. Det er et af de få isoleringsprodukter, 
der rent faktisk sparer mere energi, end der bruges på at fremstille 
det. Det leveres i stærkt komprimeret tilstand, så det kræver færre 
lastbilture. Isover InsulSafe® kan blæses ind på lofter og i hulmur og 
har en meget høj isoleringsevne.

God økonomi i at isolere nu
Går du med tanker om at få isoleret boligen, så er det en god ide at 
gøre noget ved det nu. Private boligejere kan opnå et kontant skat-
tefrit energitilskud til energirigtige tiltag, der sparer kW i boligen. 
Samtidig kan du trække op til 12.000 kroner til arbejdslønnen fra i 
skat via håndværkerfradraget i 2017. Du opnår samtidig en bedre 
energimærkning på din bolig, når den bliver billigere i drift.

Luft ud og skab et godt miljø 
- Isolering eller ej, så skal du huske at lufte ud i din bolig med  
gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. En familie på fire 
personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 

Hvor kan du isolere?

Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 

Hulmur 
Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
gængelige steder. 

Etageadskillelse 
I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet 
etage kan der indblæses et løsuldsprodukt i hulrummet. 
Har du en etage, der grænser op mod et koldt loft eller en 
kold (krybe)kælder, kan du derved bremse varmetabet  
mellem etagerne.

Varmerør 
Der er store besparelser at hente ved at få isoleret varme- 
rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
bedre varmeforsyning til din bolig. Det er derimod en rigtig 
dårlig ide at lade varmerør varme kolde rum op. 

Energitilskud

Du kan få et skattefrit energitilskud 
pr. godkendt kWh, du sparer ved at 
energiforbedre din bolig.  
Den realiserede besparelse udregnes 
af Isolerings-Gruppen og fratrækkes 
din regning. 

Derfor skal du vælge  
IsoleringsGruppen

• Over 40 års erfaring med isolering

•  Kun specialister og faguddannede 
håndværkere

• Autoriseret ISOVER-isolatør

• Du får en ISOVER-attest

• Sikre og miljøvenlige materialer

• 5 års BYG GARANTI

• Gratis tilbud af deres specialister

6 fordele ved at isolere

•  Du får en sundere bolig
•  et lavere energiforbrug
•  et bedre indeklima
•  en større boligkomfort
•  en forøgelse af husets værdi
•  et renere miljø

Annonce

Kan dit hus holde varmen?
Isolerings-Gruppen A/S har over 40 års erfaring i at isolere. 
Vi kan spare både dig og miljøet for et dyrt varmetab og Co2 spild
Og husk også, at du stadig kan udnytte håndværkerfradraget. 

Det er vigtigt at få specialister til at lave en grundig 
undersøgelse af dit hus, før du isolerer.  

Hos Isolerings-Gruppen er det enten bygningsingeniør 
og ejer Kurt Adamsen eller tømrermester og Bedre- 

Bolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud. 

Isoler loft eller
hulmur med 

ISOVER InsulSafe®

› Minimale støvgener
› Optager ikke fugt
› Ubrændbar brandklasse A1

NYHED

Bestil et gratis besøg på 66 18 60 11. Se mere på www.isolerings-gruppen.dk

DERFOR SKAL DU VÆLGE ISOLERINGSGRUPPEN
• Over 40 års erfaring med isolering
• Kun specialister og faguddannede
 håndværkere
• Autoriseret ISOVER-isolatør

• Du får en ISOVER-attest
• Sikre og miljøvenlige materialer
• 5 års BYG GARANTI
• Gratis tilbud af deres specialister

Se mere på Kinnan.dk

Se filmen på TV
eller på Kinnan.dk

Mitsubishi ecodan SILENT laver ikke  
varm luft men varmt vand, der går  
direkte i dit nuværende  
varmesystem

Mitsubishi’s varmepumper 
er stort set lydløse…

A++

Kinnan a/s, Dalsagervej 25, 8250 Egå -  Tlf. 8617 8700 www.kinnan.dk

Mitsubishi HERO varmer hele huset op - eller 
køler det ned - året rundt. Og så er det den  
mest driftsikre og varmepumpe, Mitsubishi  
nogensinde har udviklet

• Den optimale erstatning for oliefyr, pillefyr,  
 gasfyr eller fjernvarme

• SILENT er Mitsubishi’s hidtil mest minima- 
 listiske luft/vand varmepumpe

• SILENT gi’r en fremragende økonomi.  
 Gir 4,5 kWh hver gang du bruger 1 kWh  

• Fås med og uden varmtvandsbeholder,  
 hvis du vil bruge en eksisterende

• Elegant minimalistisk design. Indedel i højglans og 4 farver 

• Hver gang du hælder 1 kWh i HERO får du mere end 5 kW varme tilbage. Det er ren MAGI.

• HERO varmer huset op, selv om det er hvinende koldt udenfor

• HERO er stort set lydløs. Det eneste, du hører, er vingesuset

• Mitsubishi er en af vores MEST SOLGTE varmepumper.  
 Fordi de er de bedste på markedet A+++

INDBYGGET

Se mere på www.thors-el.dk
Ullerslev 65 35 15 07 · Ørbæk 65 33 23 23 · Ferritslev 65 98 13 80

AUT. EL-INSTALLATØR
ApS

 
 
 
 

 

 
Varmepumper

Fåborgvej 3 • 5854 Gislev • 62 29 11 08  

– giver energirigtig opvarmning!
Flindt Hansen El tilbyder alt inden for varme-
pumper, herunder montering af luft til vand 
varmepumpe, luft til luft varmepumpe, 
brugsvandsvarmepumpe og jordvarmepumper  
på hele Fyn.
Varmepumper er en energirigtige 
opvarmning, og moderne pumper er 
yderst miljø- og energivenlige. 

- giver energirigtig
  opvarmning!

Fra 1. maj 2018 lempes elvarmeafgiften 
med yderligere 15 øre pr. kwh.

Flindt Hansen El tilbyder alt inden for 
varmepumper, herunder montering af 
luft til vand varmepumpe, luft til luft 
varmepumpe, brugsvandsvarmepumpe 
og jordvarmepumper på hele Fyn.
Varmepumper er en energirigtige
opvarmning, og moderne pumper er 
yderst miljø- og energivenlige.

Fra 1. maj 2018  
lempes elvarme- 

afgiften med  
yderligere  

15 øre pr. kwh.

Fåborgvej 3 • 5854 Gislev • 62 29 11 08  
læs meget mere på www.flindthansenel.dk

Varmepumper 
– giver energirigtig opvarmning!
Flindt Hansen El tilbyder alt inden for varme-
pumper, herunder montering af luft til vand 
varmepumpe, luft til luft varmepumpe, 
brugsvandsvarmepumpe og jordvarmepumper  
på hele Fyn.

Varmepumper er en energirigtige 
opvarmning, og moderne pumper er 
yderst miljø- og energivenlige. 

26



Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?
Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Energi Fyn leverer professionelle 
datakommunikationsløsninger til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet 
internetløsninger, kapacitet og sort fiber. 

Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leveringssikkerhed, god service  
og produkter til konkurrencedygtige priser.

Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme ethvert ønske om  
garanterede symmetriske hastigheder fra 10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s.

Få 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

RING PÅ  
TELEFON  

63 17 25 69
FOR MERE 

INFORMATION



TD Consult kan hjælpe virksom-
heden/foreningen med både at 
få klarhed over hvilke data, der 
er omfattede af hvilke regler og 
hvad virksomheden skal gøre for 
at efterleve disse regler.

GDPR eller Persondataforordnin-
gen er for mange en uhåndterbar 
størrelse, der ”vist nok” handler 
om enorme bødestørrelser, det er 
de færreste små og mindre virk-
somheder, der har ressourcer til 
at sætte sig ind i Persondatalo-
vens 31§§, Persondataforordnin-
gens 99 artikler eller Justitsmi-
nisteriets betænkning på over 
1.ooo sider, men det handler om 
meget mere end bødestørrelser: 
det handler om, at vi som virk-
somhed/forening behandler vore 
kunders/medlemmers og medar-
bejderes data med respekt og om-
gærder dem med den sikkerhed, 
de har krav på. 

GDPR og små eller mindre 
virksomheder/foreninger
Og hvad gør en enkeltmandsvirk-
somhed så for at leve op til lovgiv-
ningens krav:

GDPR for mindre virksomheder
1. Får lavet et overblik over de persondata virksomheden har i sine
 arkiver/systemer (se nedenfor)
2. Får lavet en risiko-vurdering
3. Får etableret passende sikkerhedsforanstaltninger
4. Får udarbejdet politikker for de forskellige aspekter 
 (overordnet sådan gør vi her i virksomheden)
5. Får udarbejdet instrukser (detaljerede beskrivelser af arbejdsgange)
6. Får udarbejdet tjeklister (punktformede vejledninger)

Alt starter med overblikket, først når virksomheden/ 
foreningen har et overblik over:
A. hvilke data behandler I? 
B. hvad bruger I disse data til? 
C. hvorfor behandler I disse data? 
D. hvor ligger disse data? 
E. hvem har adgang til disse data? 
F. hvem har leveret disse data til jer? 
G. hvordan opbevarer og sikrer I disse data?
H. hvordan sletter/fjerner I disse data? 
I. hvornår sletter I disse data? 
Er det muligt at:
a. Lave en risikovurdering
b. Vurdere om virksomheden er forpligtet til at have en 
 databeskyttelsesrådgiver tilknyttet
c. Vurdere hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er ”passende”
d. Vurdere om virksomheden er omfattet af eventuelle undtagelser

Skårupøre Strandvej 123 · 5881  Skårup · Tlf. 40 25 46 26 · tove@tdconsult.dk · www.tdconsult.dk

STYR PÅ 
PERSONDATA?

...det behøver faktisk ikke 
være så svært !

Få en enkel digital løsning, der både sikrer 
virksomhedens data og fleksibilitet i hverdagen
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Vores dygtige erhvervssælgere (fra venstre) Henrik, Jens og Arne  
kommer gerne forbi og bistår med råd, vejledning, inspiration og tilbud.  
Uden beregning naturligvis. 

Solafskærmning til f.eks. børnehaven  

Veneto linoleum til f.eks. fællesarealer 

Kantsyede løbere til f.eks. kirker 

Ex-Done-Megaweave tæpperfliser til f.eks. gangarealer 
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- For hvert eneste hus, vi isolerer, sparer vi miljøet for CO2 og nedsætter 
varmetabet fra bygningen på op til 70-80 %, siger Kurt Adamsen, der er 
direktør i Isolerings-Gruppen og uddannet bygningsingeniør. Firmaet, 
som isolerer både for private, virksomheder, boligforeninger og kommu-
ner, har eksisteret i mere end 40 år. Kurt Adamsen har ikke bare sparet 
boligejere for mange udgifter og miljøet for meget CO2. Han har også  
sparet kunderne for mange dyre fejl. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor-
dan du isolerer. Du skal også sørge for, at bygningen har det godt.
 
- Det er vigtigt at få lavet en ordentligt undersøgelse af konstruktioner, 
ventilationsforhold, vandindtrængning, fugt og eventuel eksisterende iso-
lering, før du isolerer. Ellers kan du komme grueligt galt af sted. Et loft er 
ikke bare et loft, og en hulmur er ikke bare en hulmur. Der findes så man-
ge forskellige typer af vægge og konstruktioner, at alle huse bør efterses 
af en ekspert, inden arbejdet påbegyndes. Ellers kan du skabe grobund 
for fugtskader, råd og svamp, forklarer Kurt Adamsen. Sammen med sin 
hustru, Grethe Adamsen Dahl, ejer han Isolerings-Gruppen A/S. 

Gratis tilbud fra specialisterne
Det er gratis at få Isolerings-Gruppen ud og lave et isoleringstjek og et 
tilbud. De går hele huset igennem, så de ved, hvor det bedst kan betale sig 
at sætte ind. De kan også give dig en beregning på, hvor meget du sparer 
ved at (efter)isolere. Det er enten Kurt Adamsen eller tømrermester og 
BedreBolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud og foretager undersø-
gelser og udregner tilbud. Typisk er isolering af en tom hulmur tjent ind 
på fire år i et almindeligt parcelhus. 

Bæredygtige materialer fra Isover
Isolerings-Gruppen bruger kun miljøvenlige og bæredygtige mate-
rialer fra Isover. Det nyeste produkt Isover Insulsafe® er et løsulds-
produkt, der består af op til 80 % genbrugsglas og er uden sund-
hedsskadelige kemikalier. Det er et af de få isoleringsprodukter, 
der rent faktisk sparer mere energi, end der bruges på at fremstille 
det. Det leveres i stærkt komprimeret tilstand, så det kræver færre 
lastbilture. Isover InsulSafe® kan blæses ind på lofter og i hulmur og 
har en meget høj isoleringsevne.

God økonomi i at isolere nu
Går du med tanker om at få isoleret boligen, så er det en god ide at 
gøre noget ved det nu. Private boligejere kan opnå et kontant skat-
tefrit energitilskud til energirigtige tiltag, der sparer kW i boligen. 
Samtidig kan du trække op til 12.000 kroner til arbejdslønnen fra i 
skat via håndværkerfradraget i 2017. Du opnår samtidig en bedre 
energimærkning på din bolig, når den bliver billigere i drift.

Luft ud og skab et godt miljø 
- Isolering eller ej, så skal du huske at lufte ud i din bolig med  
gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. En familie på fire 
personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 

Hvor kan du isolere?

Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 

Hulmur 
Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
gængelige steder. 

Etageadskillelse 
I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet 
etage kan der indblæses et løsuldsprodukt i hulrummet. 
Har du en etage, der grænser op mod et koldt loft eller en 
kold (krybe)kælder, kan du derved bremse varmetabet  
mellem etagerne.

Varmerør 
Der er store besparelser at hente ved at få isoleret varme- 
rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
bedre varmeforsyning til din bolig. Det er derimod en rigtig 
dårlig ide at lade varmerør varme kolde rum op. 

Energitilskud

Du kan få et skattefrit energitilskud 
pr. godkendt kWh, du sparer ved at 
energiforbedre din bolig.  
Den realiserede besparelse udregnes 
af Isolerings-Gruppen og fratrækkes 
din regning. 

Derfor skal du vælge  
IsoleringsGruppen

• Over 40 års erfaring med isolering

•  Kun specialister og faguddannede 
håndværkere

• Autoriseret ISOVER-isolatør

• Du får en ISOVER-attest

• Sikre og miljøvenlige materialer

• 5 års BYG GARANTI

• Gratis tilbud af deres specialister

6 fordele ved at isolere

•  Du får en sundere bolig
•  et lavere energiforbrug
•  et bedre indeklima
•  en større boligkomfort
•  en forøgelse af husets værdi
•  et renere miljø

Annonce

Kan dit hus holde varmen?
Isolerings-Gruppen A/S har over 40 års erfaring i at isolere. 
Vi kan spare både dig og miljøet for et dyrt varmetab og Co2 spild
Og husk også, at du stadig kan udnytte håndværkerfradraget. 

Det er vigtigt at få specialister til at lave en grundig 
undersøgelse af dit hus, før du isolerer.  

Hos Isolerings-Gruppen er det enten bygningsingeniør 
og ejer Kurt Adamsen eller tømrermester og Bedre- 

Bolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud. 

Isoler loft eller
hulmur med 

ISOVER InsulSafe®

› Minimale støvgener
› Optager ikke fugt
› Ubrændbar brandklasse A1

NYHED

Bestil et gratis besøg på 66 18 60 11. Se mere på www.isolerings-gruppen.dk

- For hvert eneste hus, vi isolerer, sparer vi miljøet for CO2 og nedsætter 
varmetabet fra bygningen på op til 70-80 %, siger Kurt Adamsen, der er 
direktør i Isolerings-Gruppen og uddannet bygningsingeniør. Firmaet, 
som isolerer både for private, virksomheder, boligforeninger og kommu-
ner, har eksisteret i mere end 40 år. Kurt Adamsen har ikke bare sparet 
boligejere for mange udgifter og miljøet for meget CO2. Han har også  
sparet kunderne for mange dyre fejl. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor-
dan du isolerer. Du skal også sørge for, at bygningen har det godt.
 
- Det er vigtigt at få lavet en ordentligt undersøgelse af konstruktioner, 
ventilationsforhold, vandindtrængning, fugt og eventuel eksisterende iso-
lering, før du isolerer. Ellers kan du komme grueligt galt af sted. Et loft er 
ikke bare et loft, og en hulmur er ikke bare en hulmur. Der findes så man-
ge forskellige typer af vægge og konstruktioner, at alle huse bør efterses 
af en ekspert, inden arbejdet påbegyndes. Ellers kan du skabe grobund 
for fugtskader, råd og svamp, forklarer Kurt Adamsen. Sammen med sin 
hustru, Grethe Adamsen Dahl, ejer han Isolerings-Gruppen A/S. 

Gratis tilbud fra specialisterne
Det er gratis at få Isolerings-Gruppen ud og lave et isoleringstjek og et 
tilbud. De går hele huset igennem, så de ved, hvor det bedst kan betale sig 
at sætte ind. De kan også give dig en beregning på, hvor meget du sparer 
ved at (efter)isolere. Det er enten Kurt Adamsen eller tømrermester og 
BedreBolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud og foretager undersø-
gelser og udregner tilbud. Typisk er isolering af en tom hulmur tjent ind 
på fire år i et almindeligt parcelhus. 

Bæredygtige materialer fra Isover
Isolerings-Gruppen bruger kun miljøvenlige og bæredygtige mate-
rialer fra Isover. Det nyeste produkt Isover Insulsafe® er et løsulds-
produkt, der består af op til 80 % genbrugsglas og er uden sund-
hedsskadelige kemikalier. Det er et af de få isoleringsprodukter, 
der rent faktisk sparer mere energi, end der bruges på at fremstille 
det. Det leveres i stærkt komprimeret tilstand, så det kræver færre 
lastbilture. Isover InsulSafe® kan blæses ind på lofter og i hulmur og 
har en meget høj isoleringsevne.

God økonomi i at isolere nu
Går du med tanker om at få isoleret boligen, så er det en god ide at 
gøre noget ved det nu. Private boligejere kan opnå et kontant skat-
tefrit energitilskud til energirigtige tiltag, der sparer kW i boligen. 
Samtidig kan du trække op til 12.000 kroner til arbejdslønnen fra i 
skat via håndværkerfradraget i 2017. Du opnår samtidig en bedre 
energimærkning på din bolig, når den bliver billigere i drift.

Luft ud og skab et godt miljø 
- Isolering eller ej, så skal du huske at lufte ud i din bolig med  
gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. En familie på fire 
personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 

Hvor kan du isolere?

Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 

Hulmur 
Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
gængelige steder. 

Etageadskillelse 
I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet 
etage kan der indblæses et løsuldsprodukt i hulrummet. 
Har du en etage, der grænser op mod et koldt loft eller en 
kold (krybe)kælder, kan du derved bremse varmetabet  
mellem etagerne.

Varmerør 
Der er store besparelser at hente ved at få isoleret varme- 
rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
bedre varmeforsyning til din bolig. Det er derimod en rigtig 
dårlig ide at lade varmerør varme kolde rum op. 

Energitilskud

Du kan få et skattefrit energitilskud 
pr. godkendt kWh, du sparer ved at 
energiforbedre din bolig.  
Den realiserede besparelse udregnes 
af Isolerings-Gruppen og fratrækkes 
din regning. 

Derfor skal du vælge  
IsoleringsGruppen

• Over 40 års erfaring med isolering

•  Kun specialister og faguddannede 
håndværkere

• Autoriseret ISOVER-isolatør

• Du får en ISOVER-attest
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• Gratis tilbud af deres specialister
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•  et renere miljø
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Vi kan spare både dig og miljøet for et dyrt varmetab og Co2 spild
Og husk også, at du stadig kan udnytte håndværkerfradraget. 

Det er vigtigt at få specialister til at lave en grundig 
undersøgelse af dit hus, før du isolerer.  

Hos Isolerings-Gruppen er det enten bygningsingeniør 
og ejer Kurt Adamsen eller tømrermester og Bedre- 

Bolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud. 
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sparet kunderne for mange dyre fejl. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor-
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lering, før du isolerer. Ellers kan du komme grueligt galt af sted. Et loft er 
ikke bare et loft, og en hulmur er ikke bare en hulmur. Der findes så man-
ge forskellige typer af vægge og konstruktioner, at alle huse bør efterses 
af en ekspert, inden arbejdet påbegyndes. Ellers kan du skabe grobund 
for fugtskader, råd og svamp, forklarer Kurt Adamsen. Sammen med sin 
hustru, Grethe Adamsen Dahl, ejer han Isolerings-Gruppen A/S. 
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Det er gratis at få Isolerings-Gruppen ud og lave et isoleringstjek og et 
tilbud. De går hele huset igennem, så de ved, hvor det bedst kan betale sig 
at sætte ind. De kan også give dig en beregning på, hvor meget du sparer 
ved at (efter)isolere. Det er enten Kurt Adamsen eller tømrermester og 
BedreBolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud og foretager undersø-
gelser og udregner tilbud. Typisk er isolering af en tom hulmur tjent ind 
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produkt, der består af op til 80 % genbrugsglas og er uden sund-
hedsskadelige kemikalier. Det er et af de få isoleringsprodukter, 
der rent faktisk sparer mere energi, end der bruges på at fremstille 
det. Det leveres i stærkt komprimeret tilstand, så det kræver færre 
lastbilture. Isover InsulSafe® kan blæses ind på lofter og i hulmur og 
har en meget høj isoleringsevne.

God økonomi i at isolere nu
Går du med tanker om at få isoleret boligen, så er det en god ide at 
gøre noget ved det nu. Private boligejere kan opnå et kontant skat-
tefrit energitilskud til energirigtige tiltag, der sparer kW i boligen. 
Samtidig kan du trække op til 12.000 kroner til arbejdslønnen fra i 
skat via håndværkerfradraget i 2017. Du opnår samtidig en bedre 
energimærkning på din bolig, når den bliver billigere i drift.

Luft ud og skab et godt miljø 
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personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 

Hvor kan du isolere?

Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 

Hulmur 
Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
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rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
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det. Det leveres i stærkt komprimeret tilstand, så det kræver færre 
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Går du med tanker om at få isoleret boligen, så er det en god ide at 
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tefrit energitilskud til energirigtige tiltag, der sparer kW i boligen. 
Samtidig kan du trække op til 12.000 kroner til arbejdslønnen fra i 
skat via håndværkerfradraget i 2017. Du opnår samtidig en bedre 
energimærkning på din bolig, når den bliver billigere i drift.

Luft ud og skab et godt miljø 
- Isolering eller ej, så skal du huske at lufte ud i din bolig med  
gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. En familie på fire 
personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 

Hvor kan du isolere?

Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 

Hulmur 
Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
gængelige steder. 

Etageadskillelse 
I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet 
etage kan der indblæses et løsuldsprodukt i hulrummet. 
Har du en etage, der grænser op mod et koldt loft eller en 
kold (krybe)kælder, kan du derved bremse varmetabet  
mellem etagerne.

Varmerør 
Der er store besparelser at hente ved at få isoleret varme- 
rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
bedre varmeforsyning til din bolig. Det er derimod en rigtig 
dårlig ide at lade varmerør varme kolde rum op. 

Energitilskud

Du kan få et skattefrit energitilskud 
pr. godkendt kWh, du sparer ved at 
energiforbedre din bolig.  
Den realiserede besparelse udregnes 
af Isolerings-Gruppen og fratrækkes 
din regning. 

Derfor skal du vælge  
IsoleringsGruppen

• Over 40 års erfaring med isolering

•  Kun specialister og faguddannede 
håndværkere

• Autoriseret ISOVER-isolatør

• Du får en ISOVER-attest

• Sikre og miljøvenlige materialer

• 5 års BYG GARANTI

• Gratis tilbud af deres specialister

6 fordele ved at isolere

•  Du får en sundere bolig
•  et lavere energiforbrug
•  et bedre indeklima
•  en større boligkomfort
•  en forøgelse af husets værdi
•  et renere miljø

Annonce

Kan dit hus holde varmen?
Isolerings-Gruppen A/S har over 40 års erfaring i at isolere. 
Vi kan spare både dig og miljøet for et dyrt varmetab og Co2 spild
Og husk også, at du stadig kan udnytte håndværkerfradraget. 

Det er vigtigt at få specialister til at lave en grundig 
undersøgelse af dit hus, før du isolerer.  

Hos Isolerings-Gruppen er det enten bygningsingeniør 
og ejer Kurt Adamsen eller tømrermester og Bedre- 

Bolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud. 

Isoler loft eller
hulmur med 

ISOVER InsulSafe®

› Minimale støvgener
› Optager ikke fugt
› Ubrændbar brandklasse A1

NYHED

Bestil et gratis besøg på 66 18 60 11. Se mere på www.isolerings-gruppen.dk

- For hvert eneste hus, vi isolerer, sparer vi miljøet for CO2 og nedsætter 
varmetabet fra bygningen på op til 70-80 %, siger Kurt Adamsen, der er 
direktør i Isolerings-Gruppen og uddannet bygningsingeniør. Firmaet, 
som isolerer både for private, virksomheder, boligforeninger og kommu-
ner, har eksisteret i mere end 40 år. Kurt Adamsen har ikke bare sparet 
boligejere for mange udgifter og miljøet for meget CO2. Han har også  
sparet kunderne for mange dyre fejl. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor-
dan du isolerer. Du skal også sørge for, at bygningen har det godt.
 
- Det er vigtigt at få lavet en ordentligt undersøgelse af konstruktioner, 
ventilationsforhold, vandindtrængning, fugt og eventuel eksisterende iso-
lering, før du isolerer. Ellers kan du komme grueligt galt af sted. Et loft er 
ikke bare et loft, og en hulmur er ikke bare en hulmur. Der findes så man-
ge forskellige typer af vægge og konstruktioner, at alle huse bør efterses 
af en ekspert, inden arbejdet påbegyndes. Ellers kan du skabe grobund 
for fugtskader, råd og svamp, forklarer Kurt Adamsen. Sammen med sin 
hustru, Grethe Adamsen Dahl, ejer han Isolerings-Gruppen A/S. 

Gratis tilbud fra specialisterne
Det er gratis at få Isolerings-Gruppen ud og lave et isoleringstjek og et 
tilbud. De går hele huset igennem, så de ved, hvor det bedst kan betale sig 
at sætte ind. De kan også give dig en beregning på, hvor meget du sparer 
ved at (efter)isolere. Det er enten Kurt Adamsen eller tømrermester og 
BedreBolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud og foretager undersø-
gelser og udregner tilbud. Typisk er isolering af en tom hulmur tjent ind 
på fire år i et almindeligt parcelhus. 

Bæredygtige materialer fra Isover
Isolerings-Gruppen bruger kun miljøvenlige og bæredygtige mate-
rialer fra Isover. Det nyeste produkt Isover Insulsafe® er et løsulds-
produkt, der består af op til 80 % genbrugsglas og er uden sund-
hedsskadelige kemikalier. Det er et af de få isoleringsprodukter, 
der rent faktisk sparer mere energi, end der bruges på at fremstille 
det. Det leveres i stærkt komprimeret tilstand, så det kræver færre 
lastbilture. Isover InsulSafe® kan blæses ind på lofter og i hulmur og 
har en meget høj isoleringsevne.

God økonomi i at isolere nu
Går du med tanker om at få isoleret boligen, så er det en god ide at 
gøre noget ved det nu. Private boligejere kan opnå et kontant skat-
tefrit energitilskud til energirigtige tiltag, der sparer kW i boligen. 
Samtidig kan du trække op til 12.000 kroner til arbejdslønnen fra i 
skat via håndværkerfradraget i 2017. Du opnår samtidig en bedre 
energimærkning på din bolig, når den bliver billigere i drift.

Luft ud og skab et godt miljø 
- Isolering eller ej, så skal du huske at lufte ud i din bolig med  
gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. En familie på fire 
personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 

Hvor kan du isolere?

Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 

Hulmur 
Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
gængelige steder. 

Etageadskillelse 
I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet 
etage kan der indblæses et løsuldsprodukt i hulrummet. 
Har du en etage, der grænser op mod et koldt loft eller en 
kold (krybe)kælder, kan du derved bremse varmetabet  
mellem etagerne.

Varmerør 
Der er store besparelser at hente ved at få isoleret varme- 
rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
bedre varmeforsyning til din bolig. Det er derimod en rigtig 
dårlig ide at lade varmerør varme kolde rum op. 

Energitilskud

Du kan få et skattefrit energitilskud 
pr. godkendt kWh, du sparer ved at 
energiforbedre din bolig.  
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boligejere for mange udgifter og miljøet for meget CO2. Han har også  
sparet kunderne for mange dyre fejl. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor-
dan du isolerer. Du skal også sørge for, at bygningen har det godt.
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ventilationsforhold, vandindtrængning, fugt og eventuel eksisterende iso-
lering, før du isolerer. Ellers kan du komme grueligt galt af sted. Et loft er 
ikke bare et loft, og en hulmur er ikke bare en hulmur. Der findes så man-
ge forskellige typer af vægge og konstruktioner, at alle huse bør efterses 
af en ekspert, inden arbejdet påbegyndes. Ellers kan du skabe grobund 
for fugtskader, råd og svamp, forklarer Kurt Adamsen. Sammen med sin 
hustru, Grethe Adamsen Dahl, ejer han Isolerings-Gruppen A/S. 
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tilbud. De går hele huset igennem, så de ved, hvor det bedst kan betale sig 
at sætte ind. De kan også give dig en beregning på, hvor meget du sparer 
ved at (efter)isolere. Det er enten Kurt Adamsen eller tømrermester og 
BedreBolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud og foretager undersø-
gelser og udregner tilbud. Typisk er isolering af en tom hulmur tjent ind 
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der rent faktisk sparer mere energi, end der bruges på at fremstille 
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har en meget høj isoleringsevne.
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Går du med tanker om at få isoleret boligen, så er det en god ide at 
gøre noget ved det nu. Private boligejere kan opnå et kontant skat-
tefrit energitilskud til energirigtige tiltag, der sparer kW i boligen. 
Samtidig kan du trække op til 12.000 kroner til arbejdslønnen fra i 
skat via håndværkerfradraget i 2017. Du opnår samtidig en bedre 
energimærkning på din bolig, når den bliver billigere i drift.
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personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 
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Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 
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Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
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Har du en etage, der grænser op mod et koldt loft eller en 
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gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. En familie på fire 
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- Det er vigtigt at få lavet en ordentligt undersøgelse af konstruktioner, 
ventilationsforhold, vandindtrængning, fugt og eventuel eksisterende iso-
lering, før du isolerer. Ellers kan du komme grueligt galt af sted. Et loft er 
ikke bare et loft, og en hulmur er ikke bare en hulmur. Der findes så man-
ge forskellige typer af vægge og konstruktioner, at alle huse bør efterses 
af en ekspert, inden arbejdet påbegyndes. Ellers kan du skabe grobund 
for fugtskader, råd og svamp, forklarer Kurt Adamsen. Sammen med sin 
hustru, Grethe Adamsen Dahl, ejer han Isolerings-Gruppen A/S. 

Gratis tilbud fra specialisterne
Det er gratis at få Isolerings-Gruppen ud og lave et isoleringstjek og et 
tilbud. De går hele huset igennem, så de ved, hvor det bedst kan betale sig 
at sætte ind. De kan også give dig en beregning på, hvor meget du sparer 
ved at (efter)isolere. Det er enten Kurt Adamsen eller tømrermester og 
BedreBolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud og foretager undersø-
gelser og udregner tilbud. Typisk er isolering af en tom hulmur tjent ind 
på fire år i et almindeligt parcelhus. 

Bæredygtige materialer fra Isover
Isolerings-Gruppen bruger kun miljøvenlige og bæredygtige mate-
rialer fra Isover. Det nyeste produkt Isover Insulsafe® er et løsulds-
produkt, der består af op til 80 % genbrugsglas og er uden sund-
hedsskadelige kemikalier. Det er et af de få isoleringsprodukter, 
der rent faktisk sparer mere energi, end der bruges på at fremstille 
det. Det leveres i stærkt komprimeret tilstand, så det kræver færre 
lastbilture. Isover InsulSafe® kan blæses ind på lofter og i hulmur og 
har en meget høj isoleringsevne.

God økonomi i at isolere nu
Går du med tanker om at få isoleret boligen, så er det en god ide at 
gøre noget ved det nu. Private boligejere kan opnå et kontant skat-
tefrit energitilskud til energirigtige tiltag, der sparer kW i boligen. 
Samtidig kan du trække op til 12.000 kroner til arbejdslønnen fra i 
skat via håndværkerfradraget i 2017. Du opnår samtidig en bedre 
energimærkning på din bolig, når den bliver billigere i drift.

Luft ud og skab et godt miljø 
- Isolering eller ej, så skal du huske at lufte ud i din bolig med  
gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. En familie på fire 
personer producerer op til 15 liter vand i døgnet fra madlavning, 
bad, fysisk aktivitet og respiration. Vanddampene sætter sig i  
husets konstruktioner, hvis du ikke får luftet ud. Det er også dyrere 
at varme fugtig luft op, forklarer BedreBoligrådgiver og tømrer- 
mester Torben Poulsen. 

Hvor kan du isolere?

Lad Isolerings-Gruppens specialister undersøge, hvor i dit 
hus det bedst betaler sig at isolere. Her er nogle af mulig-
hederne. 

Hulmur 
Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra 
dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med 
kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel 
hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes. 

Loft/tag 
Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt 
isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et 
løsuldsprodukt, som lægger sig fuldstændigt jævnt i alle 
revner og sprækker. Det kan blæses ind på de mest util- 
gængelige steder. 

Etageadskillelse 
I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet 
etage kan der indblæses et løsuldsprodukt i hulrummet. 
Har du en etage, der grænser op mod et koldt loft eller en 
kold (krybe)kælder, kan du derved bremse varmetabet  
mellem etagerne.

Varmerør 
Der er store besparelser at hente ved at få isoleret varme- 
rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
bedre varmeforsyning til din bolig. Det er derimod en rigtig 
dårlig ide at lade varmerør varme kolde rum op. 

Energitilskud

Du kan få et skattefrit energitilskud 
pr. godkendt kWh, du sparer ved at 
energiforbedre din bolig.  
Den realiserede besparelse udregnes 
af Isolerings-Gruppen og fratrækkes 
din regning. 

Derfor skal du vælge  
IsoleringsGruppen

• Over 40 års erfaring med isolering

•  Kun specialister og faguddannede 
håndværkere

• Autoriseret ISOVER-isolatør

• Du får en ISOVER-attest

• Sikre og miljøvenlige materialer

• 5 års BYG GARANTI

• Gratis tilbud af deres specialister

6 fordele ved at isolere

•  Du får en sundere bolig
•  et lavere energiforbrug
•  et bedre indeklima
•  en større boligkomfort
•  en forøgelse af husets værdi
•  et renere miljø

Annonce

Kan dit hus holde varmen?
Isolerings-Gruppen A/S har over 40 års erfaring i at isolere. 
Vi kan spare både dig og miljøet for et dyrt varmetab og Co2 spild
Og husk også, at du stadig kan udnytte håndværkerfradraget. 

Det er vigtigt at få specialister til at lave en grundig 
undersøgelse af dit hus, før du isolerer.  

Hos Isolerings-Gruppen er det enten bygningsingeniør 
og ejer Kurt Adamsen eller tømrermester og Bedre- 

Bolig-rådgiver Torben Poulsen, der rykker ud. 

Isoler loft eller
hulmur med 

ISOVER InsulSafe®

› Minimale støvgener
› Optager ikke fugt
› Ubrændbar brandklasse A1

NYHED

Bestil et gratis besøg på 66 18 60 11. Se mere på www.isolerings-gruppen.dk
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rør i kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en  
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til avisabonnementer. Precis er 
specialister i B2B-mødebooking, 
og filosofien er at man skal være  
præcis, nøjagtig og akkurat i ar-
bejdet med mødebooking.
Precis-konsulenterne er modne, 
højtuddannede og er specialtræ-
nede i support, mødebooking og 
kommunikation; De har evnerne 
til at sætte sig i samarbejdspart-
neres sted, yde personlig- og pro-
fessionel support. Og så har de 
et bredt kulturelt- og sprogligt 
fundament, der også gør dem i 
stand til at løse komplekse salgs-
opgaver på det islandske-, færø-
ske- og tyske marked.

Til trods for at islændinge 
både taler og skriver dansk, 
så er det en stor fordel at 
kommunikationen ind-
ledningsvis foregår på 
islandsk. Den erkendelse 
fik TG-CLEAN til at overveje 
en anden fremgangsmåde. 
Man hyrede Precis – Person-
lig Kommunikation, der har 
salgskonsulenter, som taler 
og skriver mange sprog 
flydende. Precis bookede 
møder for TG-CLEAN i efter-
året og fordoblede i løbet 
af de første tre måneder 
omsætningen på det island-
ske marked.

Der er tale om et stærkt samar-
bejde mellem Precis og Salgsche-
fen for Island og Vest Danmark 
hos TG-CLEAN, Jan Lee Ander-
sen.
- Vi gør meget ud af at møde vores 
samarbejdspartneres kunder, der 
hvor de er. Vores konsulenter taler 
og skriver mange sprog flydende, 
og det benytter vi os naturligvis 
af, når vi løser salgsopgaver på 
fjernmarkeder, siger Jesper Bøje 
Pedersen, der er administrerende 
direktør hos Precis – Personlig 
Kommunikation.
Hos Precis oplever de i øjeblikket 
en stigende efterspørgsel på op-
gaver, der bl.a. omfatter mødeboo-
king på islandsk, færøsk og tysk.
- Vi fokuserer også på de mere 

komplekse salgsopgaver på 
fjernmarkeder, hvor det er en 
stor fordel at have indsigt i kul-
turen og et flydende sprog. Det 
er ofte i de små nuancer der er 
noget at hente, og skal man ud-
nytte det fulde salgspotentiale, 
så er det nødvendigt at have 
sprogkundskaberne i orden, for-
tæller Jesper Bøje Pedersen.

Højtuddannede salgskon-
sulenter med mange sprog-
lige færdigheder
Hos Precis gør de det meste lidt 
anderledes, og konsulenterne er 
derfor alt andet end de lidt for 
kække telefonsælgere, der ringer 
midt i aftensmaden og forsøger 
at sælge alt lige fra forsikringer 

Fynsvej 60A · 5500 Middelfart · 25 64 40 97 / 63 40 01 01 · kontakt@precis.dk · www.precis.dk

PRECIS SÆTTER SKUB I SALGET PÅ ISLAND

UFO afholder netværksmøder 
hver anden tirsdag, hvor de 
skiftevis mødes på Grand Hotel 
i Odense centrum, eller er ude 
af ”huset” hvilket eksempelvis 
kan være afholdelse af det faste 
møde hos et medlem.
Hvis man er interesseret i at 
høre mere om den spændende 
netværksgruppe, så kan man 
kontakte mødeleder Thomas 
Løvdal på tlf. 20 21 68 15.

UFO udvikler og skaber 
stærke brugbare  
relationer 

Det har stor betydning og er 
vigtigt, at have et godt net-
værk. Det gælder også indenfor 
erhverv, hvor der opbygges for-
skellige faglige netværk. Sådan 
er det også med UFO, der er et 
uafhængigt forretningsnetværk 
med base i Odense, netværks-

gruppen består af medlemmer 
med forskellig forretningsmæs-
sig baggrund. 
UFO er et professionelt fagligt 
forum, som mødes to gange om 
måneden til morgenmad og 
uformel networking. Gennem 
netværksgruppen er man med 
til, at styrke og skabe brugbare 
relationer på tværs af brancher 
fra Fyn, Samtidig styrker man 
egne kompetencer, gennem net-

værkets viden og erfaringer. Det 
handler om udvikling og inspira-
tion for det enkelte medlem, og i 
fællesskabet. 
Netværket er et fortroligt forum, 
hvor man kan afprøve ideer 
og få respons fra kvalificerede 
og ligesindede iværksættere & 
virksomhedsledere. Det betyder 
også, at der indgås private afta-
ler med netværkskolleger udover 
de obligatoriske møder.

Uafhængigt Forretningsnetværk Odense, Tlf.: 20 21 68 15, www.ufo-net.dk 

DET GODE NETVÆRK STYRKER



Et år godt med apotek i Dalumcentret
Den 21. september 2017 
åbnede Apoteket Dalum-
centret, som ligger ved 
indgangen til Kvickly.

- Tiden er gået hurtigt, siger 
apoteker Yvonne Hummelmose. 
Hun ser tilbage på de første 12 
måneder, hvor kunderne har 
skullet lære, at der nu er apotek 
i Dalumcentret. 
Apoteket i Dalumcentret og Bel-
linge Apotek i det sydvestlige 
Odense er filialer af Tommerup 

Apotek. Det betyder, at perso-
nalet cirkulerer mellem de tre 
apoteker.
- Det gør, at alle er vant til at 
arbejde sammen, supplerer hin-
anden og kan afløse ved ferie og 
sygdom i alle afdelinger, siger 
Yvonne Hummelmose. 
I Dalumcentret har apoteket ud-
videde åbningstider, dvs. hver-
dage til kl.19.00 og lørdag/søn-
dag til kl.15.00. 

Tæt beliggenhed
- Det kræver vores beliggenhed 
tæt ved dagligvarehandlen, si-
ger Yvonne Hummelmose. En af 
ideerne med vores placering er 
netop at være til stede, hvor folk 
færdes, og det gør de ved daglig-
vareforretningerne, og hvor der 
er let til parkering. Den øgede 
tilgængelighed er godt for vores 
kunder. 
Yvonne Hummelmose er glad for, 
at COOP tog ideen op om et apo-

tek i Kvickly, da hun for et par år 
siden henvendte sig til Kvickly.
- Når man ser apoteket udefra, 
ligner det ikke umiddelbart et 
apotek. Det har vi fået mange 
spørgsmål om. Nogle spørger, om 
det er et rigtigt apotek, og om 
man kan købe sin medicin her.

Fuldt sortiment
- Vi er et rigtigt apotek med fuldt 
sortiment og bemandet med far-
makonomer og farmaceuter. Al 
vores medicin er placeret i en la-
gerrobot, som ikke umiddelbart 
er synlig for vores kunder.  Vi 
viser gerne robotten frem; den 
hjælper personalet i dagligdagen 
og muliggør hurtig betjening. 
- Vi får ofte ros for, at vi er hur-
tige. Apotekets kunder er også 
glade for vores åbningstider, si-
ger Yvonne Hummelmose. Vi er 
kommet godt igennem det før-
ste år, og glæder os til de næste 
mange år.

Apoteket Dalumcentret · Dalumvej 46 · 5250 Odense SV · Tlf. 5142 5516
tommerup@apoteket.dk · www.apoteketdalumcentret.a-apoteket.dk
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73 % skjuler deres sorg i frygt for at blive fyret

40%, der mister bliver sygemeldt 
fra sin arbejdsplads, og ifølge 
magasinet Arbejdsmiljø skjuler 
73% deres sorg over for arbejds-
giver og kollegaer i frygt for at 
blive fyret. Men det er ikke hen-
sigtsmæssigt i længden. 
Det er helt normalt, at den sør-
gende som reaktion på sorgen 
får problemer med hukommel-
sen og koncentrationen, og det er 
selvsagt ikke fordelagtigt set fra 
en arbejdsgivers synsvinkel. At 
drage omsorg for sin medarbej-
der kan modvirke disse proble-
mer og medvirke til at forebygge 
en sygemelding - indsatsen ses 
tydeligt på bundlinjen. 

Det må dog ikke negligeres, at 
en sygemelding kan være nød-
vendig for, at den sørgende får 
tid og rum til at bearbejde sin 
sorg. Sorg tager tid. 
Den sørgendes arbejdsplads ud-
gør ofte en vigtig brik i det socia-
le netværk omkring den sørgen-
de. Den sociale støtte kan være 
medvirkende til at forebygge en 
kompliceret sorgproces. Det vil 
sige, at jo mere støtte, arbejds-
giver kan give sin medarbejder, 
jo hurtigere har virksomheden 
sin medarbejder tilbage igen. Og 
det er en stor fordel - både på det 
menneskelige plan, men også på 
det økonomiske. 

Men hvordan støtter du bedst 
din medarbejder i sorg? Det kan 
Om-sorgen.dk hjælpe dig med. 
Alt for mange virksomheder har 
ikke en sorgpolitik, og taget i be-
tragtning, at der i Danmark dør 
55.000 mennesker hvert år, og 
hver enkelt, der dør, i gennem-
snit har fire pårørende, så vil 
din virksomhed på et eller andet 
tidspunkt også blive ramt. Gør 
derfor noget nu og få udarbejdet 
en sorgpolitik. Skulle du have 
en medarbejder, der er ramt af 
sorg netop nu, kan Om-sorgen.
dk også bistå med vejledning til 
den sorgramte, dine ansatte og 
dig selv.

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

Nordfyns Finans A/S
Østergade 34
5560 Aarup
Tlf: 59489555
info@nordfynsfinans.dk

Vi gør leasing enkelt...
Nordfyns Finans A/S

Morten Larsen
Direktør

Mobil: 21 30 03 50

Claus Nielsen
Kundechef

Mobil: 21 43 45 40

Michael Skjellerup
Kundechef

Mobil: 21 49 74 88 

Bo Aagaard
Kundechef

Mobil: 21 72 55 07

TRANSPORTMATERIEL

LANDBRUGS- OG 

ENTREPRENØRMASKINER

RUTE- OG TURISTBUSSER
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- Det gør, at alle er vant til at 
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anden og kan afløse ved ferie og 
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Yvonne Hummelmose. 
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videde åbningstider, dvs. hver-
dage til kl.19.00 og lørdag/søn-
dag til kl.15.00. 

Tæt beliggenhed
- Det kræver vores beliggenhed 
tæt ved dagligvarehandlen, si-
ger Yvonne Hummelmose. En af 
ideerne med vores placering er 
netop at være til stede, hvor folk 
færdes, og det gør de ved daglig-
vareforretningerne, og hvor der 
er let til parkering. Den øgede 
tilgængelighed er godt for vores 
kunder. 
Yvonne Hummelmose er glad for, 
at COOP tog ideen op om et apo-

tek i Kvickly, da hun for et par år 
siden henvendte sig til Kvickly.
- Når man ser apoteket udefra, 
ligner det ikke umiddelbart et 
apotek. Det har vi fået mange 
spørgsmål om. Nogle spørger, om 
det er et rigtigt apotek, og om 
man kan købe sin medicin her.

Fuldt sortiment
- Vi er et rigtigt apotek med fuldt 
sortiment og bemandet med far-
makonomer og farmaceuter. Al 
vores medicin er placeret i en la-
gerrobot, som ikke umiddelbart 
er synlig for vores kunder.  Vi 
viser gerne robotten frem; den 
hjælper personalet i dagligdagen 
og muliggør hurtig betjening. 
- Vi får ofte ros for, at vi er hur-
tige. Apotekets kunder er også 
glade for vores åbningstider, si-
ger Yvonne Hummelmose. Vi er 
kommet godt igennem det før-
ste år, og glæder os til de næste 
mange år.

Apoteket Dalumcentret · Dalumvej 46 · 5250 Odense SV · Tlf. 5142 5516
tommerup@apoteket.dk · www.apoteketdalumcentret.a-apoteket.dk

MØD OS PÅ
FACEBOOK

Grøftebjergvej 1  –  5492 Vissenbjerg  –  Tlf. 2127 1392
jensen.motore@gmail.com  –  www.jensenmotor.dk
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Friske tal fra EASME viser, at 
Danmark klarer sig enormt 
godt i Enterprise Europe 
Netværket (EEN). Faktisk er 
Danmark førende i netvær-
ket målt på ’Achievements’ og 
’Partnering Perfomance’ – dvs. 
internationale samarbejds-
kontrakter og målbare resul-
tater til danske virksomheder.

På Det Syddanske EU-Kon-
tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN) 
Danmark superstolte af at 
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden 
Public Intelligence, der ligger 
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed, 
der med sit speciale inden 
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af 
EEN. Virksomheden har med 
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare 
det danske marked, men også 
i Storbritannien, hvor den 
samarbejder med både en 
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et 
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret 
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse 
er kernen i alt, hvad firmaet 
arbejder med, særligt i deres 
innovationsmetode, der er 
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige 
organisationer. 

I mange år var det gået 
fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig 
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig, 
at der var endnu større ting 
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 

Efter en snak på fire timer 
var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.

- Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma 
bedt om at levere inspiration 
til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
dem. Lytte til patienterne og 
borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"   
Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university
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ndividuelle løsninger i tæt
samarbejde med kunden
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Fleksibilitet og erfaring
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Assensvej 126
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Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk
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Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 13 32  ·  Mobil 29 29 96 08

mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk139,-

Luksus julebuffet

129,-

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

Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet

Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater

Babysalat med cherrytomat, ærter, 
agurk og gul peber

Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Dessert:
Hjemmelavet isbombe 
med jordbærsauce

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 

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

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

Levering over hele Fyn:
Max. kr. 150,-

Gældende til 
1. februar

201999,-
Vælg 4 slags eks. brød og smør

Herefter 
kr. 10,- pr. del

Med 12 værktøjer på en maski-
ne kan der hurtigt ske noget. 
FH Maskinteknik har med 
deres nye maskine, en Mazak 
Quick Turn Smart 250ML, nu 
sikret sig, at de er blevet mere 
konkurrencedygtige.
FH Maskinteknik har udvik-
let sig fra en typisk lille stabil 
virksomhed til en dynamisk 
og professionel samarbejds-

partner. Deres medarbejder 
stab er bredt kvalificeret til 
løsning af mange opgaver og 
deres erfaring betyder en lø-
bende optimering af kundens 
ønsker og behov. De udfører 
både serie fremstilling af 
komponenter samt design, ud-
vikling og produktion for alle 
typer virksomheder i det fyn-
ske lokalmiljø.

FH Maskinteknik
Langemosevej 8 · 5853 Ørbæk

tlf. 65332686
fh@fh-maskinteknik.dk 

www.fh-maskinteknik.dk 

Maskinværksted
øger produktiviteten

mad@fynsk-smag.dk · www.fynsk-smag.dk 

MENU 1: JULEFROKOST UD AF HUSET
Traditionelle, hvide sild med mild æble-/karrysalat

Hjemmelavet varmrøget laks med rygeost & bagte urter
½ æg med rejer, dild & mayo

Valnøddepaté med persille & tranebær
Lun-selv-leverpostej (hjemmelavet) med svampe & bacon

Lun-selv-julefrikadeller med hjemmelavet agurkesalat
Lun-selv-ribbensteg med hjemmelavet rødkål

Æbleflæsk med hjemmerøget bacon
Hjemmelavet medister med grønlangkål

Æblesalat med nødder & purløg
Udvalg af dejlige oste med oliven

Hjemmebagt brød & smør

DESSERTER
Bagerens julekage med chokolade
Risalamande med kirsebærsauce

SÅ NÆRMER JULEN SIG

Stationsvej 4
5853 Ørbæk
Tlf.: 61 51 58 53

MENU 1  + 1 DESSERT

215,- pr. kuv.

Minimum 10 kuverter - leveres fra 1/11 – 22./12 2018.

MENU 1  + 2 DESSERTER

245,- pr. kuv.
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GOURMETKØD PÅ FYNSKE MARKEDER
les den langsomt ned og modnes 
naturligt. Det giver kødet et mør-
kere udseende og fyldig smag og 
en ekstraordinær perfekt svær.
Om Kildegaarden kødkvæg siger 
Per Rasmussen, at madskriben-
ter og kendiskokke ved blind-
smagning flere år i træk har kå-
ret Kildegaarden som årets bøf.
Svendborg Gourmetgrise vejer 
76-82 kg, når de er slagteklare. 
- Både grisekødet og oksekødet 
vakuumpakker og mærker vi i 
Aarup, siger Simone Jensen. Si-
den april har vi fået mange nye 
kunder, og nu efter ferien er de 
heldigvis kommet tilbage.

Slagter Per Rasmussen 
og Simone Jensen i Aarup 
har skaffet sig en salgs-
vogn og sælger kvali-
tetskød til fynboerne. 
De satser på Svendborg 
Gourmetgris og oksekød 
fra Kildegården.
Der er livlig handel på onsdage og 
lørdage på fødevaremarkedet på 
Sortebrødre Torv i Odense. Det 
marked tillige med fredagsmar-
kedet i Ringe har makkerparret 
Simone Jensen og Per Rasmus-
sen blandet sig i siden april.
- Vi anskaffede os en salgsvogn, 
og da vi har produktion i Aarup 
i en ejendom, der tidligere har 
huset en slagter, så slog vi til og 
startede Fyns Gourmetkød, si-
ger Simone Jensen. 

- Per er slagter, og vi er begge 
begejstrede for gode råvarer, så 
vi besluttede foreløbig tre gange 
om ugen at give fynboerne mu-
ligheden for at købe gourmetgris 
fra Svendborg og oksekød fra 
Kildegården.

Kødet modnes naturligt
- Svendborg Gourmetgris kom-
mer fra Fynsområdet og er ud-
valgt blandt de bedste grise i 
vægtkategorien 75-90 kilo, siger 

Per Rasmussen. 
- Når den er slagtet, kø-

Tlf. 6155 6099

fynsgourmetkoed@gmail.com   

c Fyns Gourmetkød

Fyns Gourmetkød

Bredgade 57

5560 Aarup

Kødbilen er på:
Odense Torv: Onsdag og lørdag kl. 9-13
Torvet i Ringe: Fredag kl. 9-17

Invitér familie, venner eller samarbejdspartnere på en 
god frokost eller middag i luksuriøse omgivelser med 

fantastisk panorama udsigt og ærlig gastronomi.

Book bord på tlf 6221 2525 eller reception@stellamaris.dk
Luksus hvor du kan være med

OPLEV VORES RESTAURANT MED 
SMUK UDSIGT TIL SVENDBORG SUND

VELKOMMEN TIL STELLA MARIS

FROKOST MENU
Smørrebrød de Luxe fra kr. 95,00 - 125,00 pr. stk.

3 stk. kr. 295,00

JULEFROKOST min. 8 personer
Apéritif

Julemenu med 3 retter • Vinmenu ad libitum
Kaffe & knas

Pris pr. person kr.  995,-

STELLA MARIS HoTEL dE LuxE | KogTvEdvængET 3 | 5700 SvEndboRg | www.STELLAMARIS.dK 
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WWW.ODEONODENSE.DK

23. NOVEMBER - 8. DECEMBER 2018

SØREN ØSTERGAARD

LARS ARVAD

SARA GADBORG

FOXY LADIES

Rugårdsvej 590    5210 Odense NV    Tlf: +45 65 94 13 13    reception@f6h.dk    www.f6h.dk

Jul på 
Frederik VI’s 

Hotel i Odense





Kontakt os for tilbud 
på anden dato

Fredag d. 30. november 2018 kl. 18-01

Natbus  
ind til centrum


Livemusik

Overnatning  
til nissegode 

priser




495,-
pr. person
Velkomst, Julebuffet, 
Livemusik, Natmad

FRA
695,-
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v/ Kristoffer Gellert · Rosengårdcentret · Ørbækvej 75 ·  5220 Odense
Tlf.: 51 94 19 77 · kgellert@gmail.com · Facebook: @RosengaardVin

 

Den gode smag af kvalitet
område, der vil give ekstra travl-
hed op til jul, så Kristoffer H. 
Gellert opfordrer til, at man kig-
ger forbi, eller ringer i god tid for 
en snak om gaveløsninger.
- Det er den helt store sæson for 
både private og firmaer, hvor de 
kommer her for at finde deres ju-
legaver. Her vil vi også have ju-
lekalendere fra forskellige leve-
randører som med blandt andet 
rom, gin, portvin, Xocolatl, Sum-
merbird og Lakrids fra Johan 
Bülow og gourmetvingummi fra 
Wally & Whiz.
Vinspecialisten er en kæde af 
selvstændige butikker, der for-
handler vine og spiritus fra HJ 
Hansen.

Vinspecialisten i Rosen-
gårdcentret er en stærk 
partner til alle gaveløs-
ninger
Når man træder indenfor i bu-
tikken i Lilla Gade, så er det 
ikke kun en vinhandel man træ-
der ind i – men en butik med en 
bred palette af kvalitetsvarer af 
de gode kendte brands. Det be-
tyder også, at det er et godt sted 
at besøge hvis man enten vil for-
kæle sig selv eller søger at finde 
en god gave.
 - Vi er stærke i gaveløsninger 
og i forskellige prisklasser, siger 
vinhandler Kristoffer H. Gellert, 
der har arbejdet i vinbranchen i 
mere end 15 år. Vi har mange 

gaveforslag/løsninger stående 
klar, og ellers er det helt efter 
hvad kunden ønsker. Det vi har i 
forhold til andre er, at vi har alle 
de gode brands samlet på et sted, 
så vi kan tilbyde alle de gode og 
spændende produkter.
Efter ombygningen i 2015 i Ro-
sengårdcentret kom Vinspecia-
listen i større lokaler i den nye 
Lilla Gade, og det er en rigtig 
god placering. Det er tæt på ind-
gang E, og fra parkeringen ved 
indgang F eller i kælderen går 
såvel elevator som de rullende 
trapper lige op til butikken. Så 
det er nemt for kunderne at kom-
me til og fra butikken.
- Jeg overtog butikken i april, 
men nåede forinden at få nogle 

gode påskedage med, da jeg hav-
de lejet gangarealet foran butik-
ken, siger Kristoffer H. Gellert. 
Der kom rigtig mange forbi, 
og det var primært chokolade, 
hvor vi har et godt udvalg fra 
Summerbird og prisbelønnede 
landskendte chokolade Xocolatl. 
Så med vores beliggenhed nu, så 
tror jeg på fremtiden – også med 
firmagaveløsninger, hvor vi kan 
tilbyde alt i både vingaver og ga-
vekurve. Det primære er, at man 
kan komme her og få såvel små 
som store gaver, - og til sig selv.
De store travle perioder hos Vin-
specialisten er naturligvis op til 
Mors Dag, Fars Dag, Valentine 
Day, Halloween og ikke mindst 
op til julen. Gaveløsninger er et 



JULEFROKOST

Escape Room

Bueskydning

Lokumsræs

Giv medarbejderne en WILT julefro-
kost! Det er sjovt, det er skørt og der 
er noget for alle. Prøv fx. lokumsræs, 
bueskydning, Escape Rooms eller test 
jeres evner med vores promillebriller.
Læs mere om de mange muligheder 
på wilt.dk

5700 Svendborg • tlf. 88 88 69 79 • kontakt@wilt.dk  wilt.dk

En helt WILT 
JULE 
FROKOST
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STOR JULEBUFFET, SHOW SAMT MUSIK OGDANS TIL KL. 01.00 

OVERNATNING  

INKL. MORGENMAD

DOBBELTVÆRELSE 

ENKELTVÆRELSE 

VISSENBJERGSTORKROSJULEBUFFET Se den lækre menu, 
drikkevarerpriser m.m. på 

www.vissenbjergstorkro.dkJulefrokost
Hotel Vissenbjerg Storkro

Lørdag den 1. december
Lørdag den 8. december
Kl. 18.30

Vi gentager successen

Den Røde Tråd
SHU-BI-DUA ELLER KIM LARSEN 
– HVORFOR VÆLGE?

2 kopi shows samme aften – 
genhør blandt andet: Hvalen 
Hvalborg, Midt om natten, Fed 
rock, Rabalderstræde, VuffeliVov, 
Fru Sauterne, Står på en alpetop, 
Kvinde min, Sexchikane, Tarzan 
Mamma Mia, Stærk Tobak, Køb 
bananer, McArine, Hvis din far gi’r 
dig lov, Den røde tråd og Jutlandia. 
Med andre ord: En rød tråd 
igennem dansk musikhistorie!

Fredag den 7. december
Kl. 18.30

Amin Jensen
MERE ENTERTAINER END 
STAND-UP KOMIKER

Livagtige lydeffekter, charmerende 
selvironi og præcise parodier. DET 
er Amin Jensen for fuld udblæsning 
med hans store stemme, mund-
harpen på tværs i det store gab og 
hans utrolige timing - man KAN 
ikke gøre andet, end at overgive 
sig. 

Efter showet dans til Thomas 
Johansen – alsidig, danseglad, 
festlig musik til aftenen slutter. 

Lørdag den 15. december
Kl. 18.30

Peter Nørgaard
”ONE NIGHT IN LAS VEGAS”

Entertaineren Peter Nørgaard – 
kendt fra ”Danmark har talent” - 
optræder i et energisk show med 
komik, sang, dans og bugtaleri. 
Louis Amstrong, Elvis Presley og 
Tina Turner, ja faktisk (bug-)synger 
han med dukkerne!

I løbet af sit show har Peter 
Nørgaard også en overraskelse i 
ærmet til publikum, og vi tør godt 
love, at der ikke er et øje tørt, når 
Peter Nørgaard inviterer en 
publikummer, på scenen… mere 
skal vi ikke røbe her – men det 
bliver sjovt! 

Efter showet dans til Jørgen 
Rasmussen, der med sin spille-
glæde er garant for et fyldt 
dansegulv.

Fredag den 30. november
kl. 18.30

V.I.Piger
goes ABBA
Forrygende ABBA show I
diskokuglens skær

Syng og fest med V.I. Pigerne i et
brag af et ABBA show, som giver
genlyd langt ud over scenekanten. 
Pigerne er fulde af liv, glæde og 
diskorytmer og selvfølgelig klædt i 
de karakteristiske og meget 
iøjnefaldende ABBA kostumer.

Efter showet fortsætter festen med  
DJ og dans. Giv den gas til 70’er, og 
80’er musik med et strejf af 
90’erne.

Vissenbjreg_Storkro_julefrokost_210x297.pdf   1   07-08-2018   15:59:35
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O  Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
K   Kolding:  Trianglen 11, tlf. 7634 7800
R   Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag:  8.00-17.30www.pchristensen.dk

Oplev selv hvor fedt den kører. Og hvor veludstyret, du kan få din arbejdsplads.
Vito 114 Go (Lang) med automatgear

Vito 114 Go (Lang)

Du får: 136 hk · 7-trins automatgear · Multifunktionsrat · 100% galvaniseret karosseri 
Baghjulstræk · Aircondition · Varme i fører sædet · Fartpilot med fartbegrænser
Justerbart rat · Elektrisk styretøj · Sidevinds assistent · Træthedsovervågning 
Lysassistent · Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service
USB og SD-kort · Et træk på 2,5 tons på krogen.

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 Go (Lang) med automatgear

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel) 15.000 km.

Fra  1.895  kr./md. 

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 Go (Lang) 

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel) 15.000 km.

Fra  1.595  kr./md. 
Du får: 136 hk · Multifunktionsrat · 100 % galvaniseret karosseri · Forhjulstræk
Aircondition · Varme i førersædet · Fartpilot med fartbegrænser · Justerbart rat
Elektrisk styretøj · Sidvinds assistent · Trætheds-overvågning · Lysassistent
Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service · USB og SD-kort
Et træk på 2,0 tons på krogen.

Nu bliver der kamp om Vito.

Mercedes-Benz Vito 114 CDI Go (Lang). Forbrug ved blandet kørsel 15,6 km/l, CO2-emission fra 164 g/km. Ejerafgift 3.830 kr. pr. halvår. ServiceLeasing 
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder. Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser inkl. afgift 
men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. etableringsgebyr 
på kr. 4.020 kr. Begrænset antal. 
Tilbud gælder så længe lager haves.

Mercedes-Benz Vito 114 AUT Go (Lang). Forbrug ved blandet kørsel 16,7 km/l, CO2-emission fra 158 g/km. Ejerafgift 3.400 kr. pr. halvår. ServiceLeasing 
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.895 kr./md. over 48 måneder. Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser inkl. afgift 
men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. etableringsgebyr 
på kr. 4.020 kr. Begrænset antal. 
Tilbud gælder så længe lager haves.
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