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DANMARKS BILLIGSTE BLÆK OG TONER

BLÆK
LAGER

ET.DK

BLÆK
LAGER

ET.DK

Fragtfrit ved køb over 399 kr     

    Omgående levering

BLÆKLAGERET.DK B4ma-Print

Pilebækken 16, 5970 Ærøskøbing

blaeklageret@b4ma-print.dk

tlf

HP 301XL: 135 kr, HP 300XL: 109 kr, HP 364XL:  29 kr, HP 934XL BK: 79 kr,  HP 935XL C/M/Y:

79 kr,  HP 950XL/951XL: 69 kr, HP 940XL: 49 kr, HP  62XL: 149 kr, HP 970XL/971XL: 265 kr/stk

Canon PGI 550XL/CLI 551 XL: 39 kr, PGI 525/ CLI 526, PGI 520/CLI 521,  PGI 5/CLI 8: 29 kr, PG

512: 119 kr,  CL 513: 139 kr, PG 540XL/ CL 541XL:  149 kr,  PG 545XL: 129 kr,CL 546XL: 139 kr  
PGI 1500XL BK : 99 kr, PGI 1500XL C/M/Y: 79 kr, PGI 2500XL BK: 119 kr, PGI 2500XL C/M/Y: 99 

Epson T1631-4/T1811-4/T2431-6/T2621&T2631-4/ T1281-4/ T1291-4/T1301-4: 29 kr, T2791: 59 kr, 

T2711-4: 39 kr, T2661/T2670: 75 kr, T7891-3.7t7901: 69 kr,  T0711-4: 23 kr ,  T0801-6: 25 kr 
Brother LC1280/LC985XL/LC980XL: 25 kr,  LC123: 27kr, LC127XL/ LC125XL: 29 kr,  LC225XL

C/M/Y: 69 kr/stk, Brother LC227XL BK: 89 kr, LC229XL BK: 99 kr,  LC970XL:  23 kr

Lexmark 150XL BK/CM/Y: 65 kr, Lexmark 200XL BK/C/M/Y: 89 kr/stk.

Toner: HP CF210X/ CF211—3A:  229 kr,  CB540-541A : 199 kr,  CF283A BK: 229 kr, Canon 716:   
199 kr,  Brother TN241BK/TN245 C/M/Y:  249 kr , TN325 BK/C/M/Y:  269 kr, TN3280 BK: 209 kr,  

Epson C1700 BK/C/M/Y: 139 kr,  C2900 BK/C/M/Y: 179 kr

Fotopapir i A3, A4, A6 fra  15 kr  for 20 stk A6. USB-sticks & SD-kort.

Ærøs største udvalg af
kompatible blækpatroner og lasertoner

til omgående leveringf.eks.:

blaeklageret@B4MA-Print.dk
Fragtfri levering ved køb over 399,00 kr.

Tlf. 53 55 60 42
Pilebækken 16 · 5970 Ærøskøbing

Stort udvalg og lager af
kompatible blækpatroner og lasertoner

til alle printermærker til omgående levering



Østergade 66-68 - 5000 Odense C. Tlf. 66146300
E-mail. ft@frank-toyota.dk - www.frank-toyota.dk

Maskiner og udstyr til professionel rengøring
Ingen opgave er for lille og ingen opgave er for stor

TømrerFirma v. Christian Hansen
Vibevej 3 · 5000 Odense C

Tlf. 21 83 02 35
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P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Alle priser er ekskl. moms og dokument omkostninger (4.020 kr.). 
Bilen tilbageleveres ved kontraktens udløb. Bilen er vist med ekstra-
udstyr. Vi  tager forbehold for fejl og prisændringer. Tilbuddet gælder 
et begrænset antal biler.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30

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

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Fralægningshylde over tagbeklædning 30,-
Fartpilot 35,- 
Multifunktionsrat 40,-
Radio med Bluetooth 40,-
Vægtjusterbart sæde med armlæn 50,-
Beklædning 115,-
Højt tag 130,-
3,5 tons træk med trin 190,-
Automatgear 305,-

✓  Lave driftsomkostninger – serviceintervaller på 60.000 km
✓ Lave leasingydelser
✓ Høj driftsikkerhed, kvalitet, komfort og sikkerhed
✓ God brændstoføkonomi på op til 15,9 km/l
✓ Lave totalomkostninger (TCO) ved investering i en ny Sprinter
✓ Professionel og fleksibel værkstedsservice med fokus på erhvervslivet
✓ Professionel rådgivning

Mercedes-Benz Sprinter 316 kassevogn er udstyret med Eu5 motor, 
ASSYST service computer med serviceintervaller op til 60.000 km, 
el-ruder, el-spejle med varme, 6 trins gearkasse, Adaptive ESP, ABS, 
airbag, træbund i vare rummet og meget mere. Bemærk: Sprinter 316 
kan fåes med 3,5 tons træk. Send en mail til info@pchristensen.dk 
eller ring på telefon 6395 3900 og få en ærlig snak. Læs mere om 
leasing af Sprinter på  pchristensen.dk/sprinter-leasing

Service leasing Sprinter 316 ksv (163 hk)

Engangsydelse: 42.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Km. pr. år: 15.000 km.

Pr. måned inkl. service:  3.195 kr.
3,5 tons træk (pr./md.): 190 kr.

Forestil dig en Sprinter, der kan trække 3,5 tons.
Og 48 mdr. i træk uden serviceudgifter.
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Først udvidede det elektromekaniske værksted sin lokalemæssige kapacitet og gav hermed kunderne mulighed  
for på døgnbasis at indlevere værktøj og motorer til service, reparation og lovpligtige eftersyn. Med ansættelsen  

af Ole Klingberg i august 2015 har det succesfulde værksted fordoblet sin stab af elektromekanikere 

”Intego A/S er en af landets fø-
rende, højest specialiserede og 
mest kundeorienterede virksom-
heder indenfor samlede el-tekni-
ske løsninger til erhverv, indu-
stri og infrastruktur,”, beretter 
afdelingsleder Bjarke H. Jensen, 
Intego Odense A/S. ”Udover to 
elektromekanikere tæller Oden-
se-afdelingens elektromekaniske 
værksted et dygtig og erfarent 
team på fire smede, som løser 
alle typer mekaniske vedligehol-
delsesopgaver.”

Service og  
totalløsninger i vækst  
”Den nylige udvidelse af det 
elektromekaniske værksted er 
en del af Intego Odenses vækst-

strategi, hvis primære formål er 
at sikre vore fynske kunder op-
timal service. Vi har stort fokus 
på hele det elektromekaniske 
område med en lang række spe-
cialydelser omkring motorer som 
vores absolutte kerneområde. Vi 
sælger, servicerer og reparerer 
alle former for motorer og gene-
ratorer og kan over hele linjen 
matche det stigende behov i vo-
res kundekreds for el-tekniske 
services og totalløsninger.” 

Døgnservice på motorer
”Intego Odense tilbyder døgn-
service på motorer. Det betyder 
i praksis, at vores kunder alle 
ugens dage på 24/7 kan indlevere 
motorer til service og reparation 

i den dertil indrettede ”døgn-
boks. Parallelt hermed løser vi 
fra vores flåde af rullende værk-
steder en masse opgaver ude hos 
kunderne. På den måde oplever 
vores kunder aldrig den tort at 
måtte stå uden motor i længere 
tid ad gangen.

Succesfuld elektromekanisk 
værkstedsservice

Mekaniske service- & værkstedsydelser 

• Mobile mekaniske værksteder
• Elevatorer, kraner, smede- og maskinarbejde
• Flytning af produktionsanlæg
• Pumpeservice og svejseapparater
• Forebyggende vedligehold
• Elektromekanisk arbejde
• Pneumatiske- og hydrauliske anlæg
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Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

Velassorteret  
motorlager
”Intego Odense råder over et 
stort og velassorteret lager af 
standardmotorer”, fortsætter 
Bjarke H. Jensen. 
”Specifikationsmæssigt spæn-
der de lige fra 0.37 til 30 kW og 
omfatter en lang række kendte 
mærker, heriblandt WEM. Ud-
skiftningerne foretages hurtigt 
og fleksibelt og altid under mak-
simal hensyntagen til den en-
kelte virksomheds behov. Blandt 
vore øvrige aktiviteter i indu-
strielt regi er Industri Service 
Management (ISM), lovpligtige 
eftersyn, termografering, ener-
giovervågning, fiber- og datanet-
værk samt bygningsinstallatio-
ner og automation” 

Justering, reparation  
og montering
”I den travle hverdag løser vi ty-
pisk en lang række justerings- og 
reparationsopgaver på det meka-
niske område, herunder drejning 
af aksler og fræsning i skjolde. 
Vi råder over opdateret knowhow 
og avanceret udstyr til lejelyt og 
vibrationsmåling – eksempelvis 
på blæservinger. 
Og som en ekstra service til for-
længelse af motorenes stabilitet 
og levetid kan vi efter justerings- 
og reparationsopgaver tilbyde at 
montere dem ude hos kunden, så 
de lines helt rigtigt op.”

Kompetent og fleksibel 
samarbejdspartner
”Intego A/S tæller over 550 med-
arbejdere på landsplan. Vi har 
mange års erfaring og er på alle 
fronter en kompetent og flek-
sibel samarbejdspartner. Vores 
vidtspændende palet af aktivite-
ter rækker lige fra service, vedli-
gehold, eftersyn og reparation til 
driftsassistance ved fejl og ned-
brud. Vi er også leveringsdygtige 
ved behov for erstatningskompo-
nenter og implementering af helt 
nye løsningsmodeller. Intego A/S 
øger løbende sin volumen, skaber 
flere arbejdspladser, og hermed 
sikrer vi kontinuerligt et højt 
serviceniveau for vores mange 
erhvervs- og industrikunder.” 

Fremtidssikrede  
kvalitetsløsninger
”Fællesnævneren for samtlige 
ydelser og aktiviteter hedder 
kvalitet. Integos kompetence-
mæssige bredde illustreres af 
vores dygtige og erfarne medar-
bejderstab, som rent fagligt for-
deler sig på elektromekanikere, 
smede, maskinarbejdere og mon-
tører. Alle holder sig ajour med 
det nyeste indenfor deres fag, 
og i kraft heraf er vores kunder 
sikret løsninger, som på én og 
samme tid er fremtidssikrede og 
af høj kvalitet”, slutter Bjarke H. 
Jensen, Intego Odense A/S.
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DE STÅR GODT OG SOLIDT:

 

Lundeborg Træ · Kullinggade 29 · 5700 Svendborg  · Tlf. +45 62 25 18 28
post@lundeborgtrae.dk · www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk

de. I Kullinggade i Svendborg 
har der været tømmerhandel i 
snart 270 år og de 3500 kvadrat-
meter fyldt med alverdens plan-
ker, brædder, stolper, egetømmer 
til bindingsværk og de øvrige 
træsorter er et rent eventyrland 
for dem, der vil skabe deres helt 
eget plankebord.

Velkommen til Platantræet
Plankebordene, der efter intro-
duktionen for ganske få år siden 
nu står hos kunder over hele 
Danmark, foruden enkelte på 
Grønland, i Tyskland, Spanien, 
Norge, Sverige og i Monaco, er i 
træsorterne egetræ, Valnød, rø-
get eg, Douglas, Yellow Carolina 
Pine, mahogny og som noget helt 
nyt – det smukke Platantræ, vi 
kender fra Frankrig. 
Fælles for alle planker er, at de 
kan saves til i den ønskede læng-

–Det er private mennesker, fir-
maer og studerende , der køber 
færdige borde, eller  selv laver 
planker færdige til unikke bor-

Plankebordene fra Lun-
deborg Træ er blevet en 
fasttømret succes, der 
tiltrækker kunder fra 
hele Danmark, men også 
fra udlandet. Fleksibi- 
litet er nøgleordet

de. Så hvis nu syv meter er lige 
i overkanten til spisestuen, men 
selve planken er den helt rigtige, 
ja, så bliver der savet af, så den 
ønskede længde opnås. Ligesom 
kunderne også kan vælge den 
oliefarve træet smøres ind i. Er 
man ikke selv professionel hånd-
værker , eller GDS håndvær-
ker,  så har Lundeborg Træ en 
permanent udstilling, der altid 
omfatter en 20-30 færdige plan-
keborde monteret med forskel-
lige typer understel, fortrinsvis 
i solidt, pulverlakeret smedejern.
 Nu omfatter trælastvirksomhe-
den så ca. 3500 kvadratmeter i 
omgivelser, der alene er en ud-
flugt værd nede blandt de gamle, 
smukke gule pakhuse på Svend-
borg Havn. Produktionen kaster 
sideprodukter af sig i form af 
bænke, hylder m.m., når der skal 
saves af i længde eller bredde. 

F.eks. er lave sofaborde med 
hvert sit individuelle udseende, 
struktur og farve også noget, 
man kan få fremstillet.. Kun-
derne må også gerne spørge efter 
ændringer af de allerede produ-
cerede borde. Der er sådan set 
ingen begrænsninger, fordi vi er 
klar til at imødekomme kunder-
nes ønsker til eget design. Folk 
der bygger nyt hus i moderne 
arkitektur bruger også træ for 
at blødgøre indtrykket af sten, 
beton og glas.
Så der er al mulig grund til at 
tage på inspirationstur hos Lun-
deborg Træ. 

UDVIDER UDSTILLING 
med eksklusive pejse fra morsø!

Ryttermarken 31 A · 5700 Svendborg · Tlf. 63 22 00 30 · www.svendborgpejse.dk · post@svendborgpejse.dk

S160-32: Eksklusiv, markant og elegant

S120-22: Moderne pejs til flere rum!

S140-41: Når elegancen løber om hjørner

HUSK 
SKROT-

PRÆMIE 
PÅ KR. 

2.150,00 
- EFTER FØRST TIL 
MØLLE PRINCIP!



 7

Det halvanden år gamle firma 
De-fence, med base i Vis senbjerg 
– centralt beliggende i Danmark 
og med kun et minut til motorve-
jen, har fået en rigtig god start, 
og er blevet taget godt imod 
blandt deres mange kunder og 
samarbejdspartnere. 

- Det er gået rigtigt godt, og vi er 
glade for de kunder vi har fået. 
Vi ser frem til at servicere flere 
nye kunder i fremtiden, siger den 
ene af de to stiftere af firmaet, 
Anders Svehag. Medstifter i 
De-fence er Lars Holton. Begge 
kommer med både en praktisk og 
teoretisk baggrund. De har flere 
års erfaring inden for hegns-
branchen og i stålindustri en. 
De-fence lægger stor vægt på at 
give kunderne den rigtige råd-
givning, samt at levere kvalitets-
produkter til deres kunder. 
De har opbygget firmaet i tre 
tempi, - først med en afdeling 
for traditionelle hegns løsninger, 
derefter fulgt op med de kunde-
tilpassede løsninger, så som mul-
tibaner, boldbaner, parkour osv. 

De–fence  |  Trævænget 5  |  5492 Vissenbjerg  |  Tlf. 72 62 02 02  |  info@de-fence.dk  |  www.de-fence.dk  |  cvr. 31 86 29 65

STÆRKE INDENFOR SIKRING 
MED HEGN OG PORTE

De-fence tilbyder 
alt indenfor sikring 
til virksomheder og 
private, både traditio-
nelt og med kundetil-
passede løsninger.

Som det tredje, værkstedet hvor 
der arbejdes med smedearbejde 
og stålkon struktioner. 
De-fence går i luften med ny 
hjemmeside midt i december, 
hvor der fokuseres på de tre pro-
duktområder. En hjemmeside, 
der skaber et bedre overblik og 
bliver mere bruger og kundeven-
lig. 
- Et godt eksempel på et stort 
kundetilpasset projekt der in-
deholder alle tre parametre, er 
”Multibanen Jorden”. Banen er 
tegnet af arkitekt firmaet Muto-
pia. Det er en stor multibane, 
hvor vi har lavet indhegningen 
som en afbildning af jordens 
bjerge, og hvor der i hegnet er 
lavet forskellige mu ligheder for 
spil, siger Anders Svehag. Banen 

er den eneste af sin slags. Det 
hele er bygget op fra bunden og 
alt er håndlavet. De tekniske løs-
ninger er udviklet hos De-fence 
og er lavet i tæt samarbejde med 
bygherre og arkitekten. Banen 
bliver brugt i undervisnin gen, og 
er med til at aktivere bør nenes 
sanser. Banen har været en stor 
succes og er blevet taget rigtig 
godt imod af børnene. 
De-fence har mange opgaver, 
store som små. Smedeafdelingen 
er med de mange opgaver ved at 
fylde meget i de nuværende loka-
ler. På grund af den po sitive ud-
vikling firmaet har gen nemgået, 
siden starten, - er vi begyndt at 
se os om efter større lokaler, ly-
der det fra Lars Holton.
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ZEISS DRIVESAFE

I samarbejde med ZEISS præsenterer NYT SYN nu et helt nyt brilleglas, DriveSafe. 
Lys fra modkørende kan genere og gøre det svært at orientere sig - især i mørke og dårligt 
lys. Man bliver træt i hjernen, og det kan koste ulykker. DriveSafe reducerer op til 60 % 
af blændingen fra modkørende biler og vejbelysning. Du får et skarpt syn på vejen, 
instrumentbrættet, bakspejl og sidespejle. Glassene fås både med enkelt- og flerstyrke. 
Kom ind og få trafiksikret dit syn med DriveSafe.

SE BEDRE I 
TRAFIKKEN MED 

DE NYE DRIVESAFE 
GLAS FRA ZEISS

DRIVESAFE er trafik-
optimeret glas til din 

hverdagsbrille

NYHED
fra zeiss 

SE BEDRE I 
TRAFIKKEN 

MED DE NYE 
DRIVESAFE 

GLAS FRA 
ZEISS

ZEISS DRIVESAFE

I samarbejde med ZEISS præsenterer NYT SYN nu et helt nyt brilleglas, DriveSafe. 

Lys fra modkørende kan genere og gøre det svært at orientere sig - især i mørke 

og dårligt lys. Man bliver træt i hjernen, og det kan koste ulykker. DriveSafe reducerer 

op til 60 % af blændingen fra modkørende biler og vejbelysning. Du får et skarpt syn på 

vejen, instrumentbrættet, bakspejl og sidespejle. Glassene fås både med enkelt- og 

flerstyrke. Kom ind og få trafiksikret dit syn med DriveSafe. Vi tilbyder et gratis kursus 
på køreteknisk anlæg til alle DriveSafe kunder i september måned.

GRATIS KØRE-
TEKNISK KURSUS 

TIL ALLE DER KØBER 
DRIVESAFE GLAS 

I SEPTEMBER

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Wichmann Optik

Hesselager 
Kro

www.
hesselagerkro.dk

Langgade 22
5874 Hesselager

info@hesselagerkro.dk

Tlf. 62 25 30 30

God gang i den gamle kro
Hesselager Kro, der har 
fået ny forpagter, har 
fået en rigtig god start
 
Der er nu gået godt en måned si-
den Jan Jensen overtog forpagt-
ningen på Hesselager Kro, og det 
har været en start langt over al 
forventning. Den nye forpagter er 
blevet taget godt imod, og det har 
ikke kunnet være en bedre start, 
hvor der blandt gæsterne også er 
set mange gengangere.

Hesselager Kro kører fast med 
Dagens Ret til 69 kr., - og køkke-
net står for dansk svenske gamle 
solide retter, hvor der ikke er spa-
ret på de friske råvarer.
På kroen går de ikke på kompro-
mis med kvalitet og mængde, - 
samtidig handler de så lokalt som 
det kan lade sig gøre. Her har de 
blandt andet et samarbejde med 
den lokale ølmand som leverer 
belgisk øl. 
Den gode øl ”Satan” er valgt som 
husets øl! Tanken er at sortimen-
tet af belgisk øl udvides lidt efter 
lidt. Hesselager Kro har tillige 

stort selskabs- / konferencelokale 
til 160 personer og med et til-
stødende til 50 personer. Dertil 
kommer café/krostue samt fire 
dobbeltværelser og to familieaf-
delinger med plads til 8 i hver.
På det gamle traktørsted, hvor 
der bydes indenfor til hygge for 
både børn og voksne, har de alle-
rede de første arrangementer på 
plads. Det er den Årlige Julefest, 
der afvikles den 28. november, og 
som er med stor julebuffet og live 
musik, - og så kommer der et hel-
dagsarrangement, Jul på Hessel-
ager Kro, som er en familiedag.
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Tlf. 62 25 30 30

God gang i den gamle kro
Hesselager Kro, der har 
fået ny forpagter, har 
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Der er nu gået godt en måned si-
den Jan Jensen overtog forpagt-
ningen på Hesselager Kro, og det 
har været en start langt over al 
forventning. Den nye forpagter er 
blevet taget godt imod, og det har 
ikke kunnet være en bedre start, 
hvor der blandt gæsterne også er 
set mange gengangere.

Hesselager Kro kører fast med 
Dagens Ret til 69 kr., - og køkke-
net står for dansk svenske gamle 
solide retter, hvor der ikke er spa-
ret på de friske råvarer.
På kroen går de ikke på kompro-
mis med kvalitet og mængde, - 
samtidig handler de så lokalt som 
det kan lade sig gøre. Her har de 
blandt andet et samarbejde med 
den lokale ølmand som leverer 
belgisk øl. 
Den gode øl ”Satan” er valgt som 
husets øl! Tanken er at sortimen-
tet af belgisk øl udvides lidt efter 
lidt. Hesselager Kro har tillige 

stort selskabs- / konferencelokale 
til 160 personer og med et til-
stødende til 50 personer. Dertil 
kommer café/krostue samt fire 
dobbeltværelser og to familieaf-
delinger med plads til 8 i hver.
På det gamle traktørsted, hvor 
der bydes indenfor til hygge for 
både børn og voksne, har de alle-
rede de første arrangementer på 
plads. Det er den Årlige Julefest, 
der afvikles den 28. november, og 
som er med stor julebuffet og live 
musik, - og så kommer der et hel-
dagsarrangement, Jul på Hessel-
ager Kro, som er en familiedag.

Vestergade 11 • Svendborg • Tlf. 89 89 94 20

Jyske Bank er Bedst i Test
Forbrugerrådet Tænk Penge har testet priser i danske banker. Som én 
af blot tre banker fi k Jyske Bank den samlede bedømmelse ”God” og 
har derfor fået et Bedst i Test.

Penge er ikke alt… 
… og det ved vi godt. Derfor får du en personlig rådgiver og adgang til 
specialister i bolig, pension, investering og formue. Det giver overblik 
over hele din økonomi, så du kan få mest ud af pengene.    

Se testen på jyskebank.dk/bedstitest

Vil du være en del af et stærkt hold i en stærk bank?
I den kommende tid får vi brug for nye, dygtige kolleger 
– se stillingerne på jyskebank.dk/job.

Velkommen i en 
anderledes bank

Gitte Mathiesen er startet som ny afdelingsdirektør i Jyske Bank 
i Svendborg. Hun er 44 år og har arbejdet i Jyske Bank i 25 år 
– de seneste tre år i en lederstilling i bankens afdeling i Dalum. 

Gitte er allerede godt i gang med at sætte holdet i Svendborg. 
Og hun glæder sig til at hilse på alle kunderne. 
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•	 	Danske	kvalitetsvinduer	til	ethvert	projekt

•	 Markedets	bredeste	udvalg	af	designs

•	 Markedets	bedste	energivinduer

•	 Nybyggeri,	renovering	og	tilbygning

GRATIS

	OPMÅLING

31 77 92 15

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

Showroom - Viebæltet 1 i Svendborg
Mandag	–	fredag:				10-16
Lørdag	åbent	efter	aftale

Ring på 31 77 92 15

Gratis	opmåling	
og	solid	rådgivning

Vi	kommer	gerne	hjem	til	dig,	eller	du	er	velkom-
men	i	vores	showroom,	hvor	du	kan	se	og	mærke	
kvaliteten	af	vores	vinduer	og	døre.

Ring	og	få	en	uforpligtende	snak	om	vinduer.
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•  Husk håndværkerfradraget 2015

Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver

Lillians Systue  •  Østergade 1B  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf. 62 51 32 89  •  lillianfleron@mail.dk  •  www.lillians-systue.dk 

Jubilerede med nål og tråd
Det er nu godt 25 år siden, at Lil-
lian Fleron på opfordring åbnede 
med Lillians Systue, og begyndte 
at sy for såvel private som for by-
ens forretninger, - og det gør hun 
stadig.
- Der er mange opgaver, der skal 
laves, og jeg er begyndt at have 
op til tre ugers ventetid på nogle 
opgaver, siger Lillian Fleron. 
Men der er selvfølgelig plads til 
akut-opgaver også. 
Lillians Systue er nu også i gang 
med større specialopgaver, som 
f.eks. nyt jakkefoer, Ole Lukøje 
lampeskærm, - og så har der lige 
været en bestilling på overalls, 
som blevet lavet i satin. Den var 
til en mand, som ikke gik i an-
det end overalls, - og som skulle 
bruge den til sin egen fest.
- Der har været mange opgaver 

Lillians Systue har i år 
fejret 25 års jubilæum

gennem årene, og det har været 
en spændende udvikling, hvor 
mere er kommet til, siger Lillian 
Fleron. I 2007 kom også broderi 
med, og laver i dag rigtig mange 
broderiopgaver, også for firmaer 

og forretninger. Det med lynlåse 
er også stadig aktuelt, og hos Lil-
lians Systue går der ikke én dag 
uden at der er blevet syet nye 
lynlåse i tøjet. 
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Totalleverandør af 
erhvervsbeklædning 
XL-BYG Jens Schultz a/s er den største 
totalleverandør af erhvervsbeklædning på 
Sydfyn, og vi gør det derfor let for dig at hand-
le din beklædning ét sted. 
Stefan Lund-Hansen og Christian Holmbech 
Nielsen har henholdsvis 30 og 6 års erfaring 
inden for detail- og engrostøjbranchen. Det 
betyder, de er yderst kompetente og spe-
cialiserede i at give dig korrekt og personlig 
betjening, så beklædningen fra øverst til 
nederst passer og sidder godt, så det bliver 
et aktiv i din arbejdsdag. 
I vores 120m2 store beklædningsafdeling 
på Odensevej 116 tilbyder vi beklædning til 
alle faggrupper. Vores sortiment indeholder 
blandt andet arbejdstøj fra Kansas, Mascot 
og Snickers. På sikkerhedsfodtøj kan vi frem-
vise modeller fra Jalas, HKS, Brynje og Sika. 
Yderligere er vi lagerførende i faldsikring, 
høre- og åndedrætsværn og meget mere. 

Stefan Lund-Hansen kommer også ger-
ne ud og besøger jeres virksomhed med 
udvalgt beklædning, således I sammen kan 
gennemgå modeller og typer, så den bedste 
løsningen findes.  

Profilere din virksomhed
Til at skabe synlighed omkring din 
virksomhed er erhvervsbeklædning med 
firmalogo til dig og dine medarbejdere 
et brugbart værktøj.  Hos XL-BYG Jens 
Schultz a/s har vi eget trykkeri, hvor vi på 
en smart og kreativ måde påtrykker dit 

firmalogo på forskellige typer beklædning 
alt efter dit ønske. Vi er fleksible, og kan i 
princippet klæde en mand på fra top til tå 
samt påtrykke firmalogo, mens kunden 
er i butikken.  Ønskes broderi på skjorter, 
poloshirts, cardigan eller strik klarer vi 
også denne opgave. 

BESØG I ØVRIGT OGSÅ XL-BYG Jens Schultz a/s på:  Nyborgvej 2 i Svendborg, Schnohrsvej 40 i Rudkøbing

Kontakt os på Odensevej 116 i Svendborg  - Vi ved, hvad vi taler om…

Bliv klædt godt på 

af professionelle folk ! 

Bliv klar til foråret med den rigtige beklædning

Kontakt  Stefan telefon 6161 0059  
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Valdemars Slot. Der er nemlig nye 
oplevelser forude.
- Hele slottet er omgivet af en 
pragtfuld natur, hvor vi har et rigt 
dyre- og fugleliv overalt. Derfor 
tilbyder vi i samarbejde med 
Segway Langeland udlejning af 
segways, så man på en utradi-
tionel måde kan tage en guidet 
tur rundt i det smukke landskab 
ved slottet, fortæller Gitte Gro-
th-Jensen og tilføjer, at der også 
arbejdes på at arrangere ture på 
segway ud at se dyrene i skovene 
sammen med skytten på Valde-
mars Slot.

Når efteråret rammer os, er der 
i hele oktober, både fredag og 
lørdag, igen haltende monstre i 
slæbende skridt over brostenene 
på det gamle slot, når Horror 
Nights løber af stablen i og 
omkring staldbygningerne. Og der 
er god grund til at være bange. 
Gys og gru og special effects i 
både lyd og lys skaber nemlig 
den helt perfekte gruopvækkende 
stemning – når mørket sænker sig 
over Valdemars Slot. Tør du?

valdemarsslot.dk
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Tilbuddene gælder t.o.m. 30/11-15.

Korsgade 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6221 2211 • svendborg@vinspecialisten.dk 
www.vinspecialisten-svendborg.dk

I  S V E N D B O R G

Var du glad for Danmarks bedste sommerkøb
 – chilenske Errazuriz til 50 kr. - 
bliver du heller ikke skuffet her!

SUPER KØB FRA 
ITALIEN OG SPANIEN

2013/14 MAS RABELL 
HVID, ROSÉ & RØD
MIGUEL TORRES                               
AO CATALUNYA, SPANIEN
Fra den spanske superproducent 
Torres.  
Lavet på de klassiske spanske 
druesorter til alle os, der vil have 
vine, vi kan drikke her og nu, og 
hvor vi er sikre på at få fuld valuta 
for pengene.  

FRIT VALG
Pr. fl. op til 85,-
NU 65,- v/6 fl. 
SPAR OP TIL 20,- pr. fl.

NU PR. FL. 

65,-
PR. FL. V/6 FL.

SPAR OP TIL 20,-

2014 PRIMITIVO DEL SOLE
TENUTE RUBINO
SALENTO, ITALIEN
Mørk og solmoden Mini-Zinfandel fra 
Syditaliens bedste producent. 
Lækker cremet smag og masser af 
nuancer som f.eks. mørke bær, kryd-
derier og lakrids. 

Pr. flaske 80,-

2013 ITYNERA PRIMITIVO 
PREMIUM
MGM MONDO DEL VINO IGT 
PUGLIA, ITALIEN
Rig, tæt vin, der både dufter og 
smager af det skønne Syditalien 
og den rustikke, charmerende 
Primitivo-drue.

Pr. flaske 85,-

FRIT VALG
Pr. fl. op til 85,-
NU 60,- v/  6 FL.
NU 50,- v/12 FL. 
SPAR OP TIL 35,- PR. FL.

NU PR. FL. 

50,-
PR. FL. V/12 FL.

SPAR OP TIL 35,-

Kom ind og hent det nye katalog  i butikkenLivet med ham er skønt,- og det er evigt! Jesus er 
vejen, sandheden og livet. 

Med evigheden for øje siger Guds Ord: “Det er menneskets lod 
engang at dø,- derefter at dømmes”. Er din evighedsskæbne 

sikret? Vælg Helvede fra, og Himmelen til. Jesus lever!
Du kan �nde os i ARKEN - Boghandel og et godt mødested.

Ramsherred nr.1 stuen til venstre. 5700 Svendborg. 
Tlf. 20321862

mitsvendborg.dk 17

Valdemars Slot. Der er nemlig nye 
oplevelser forude.
- Hele slottet er omgivet af en 
pragtfuld natur, hvor vi har et rigt 
dyre- og fugleliv overalt. Derfor 
tilbyder vi i samarbejde med 
Segway Langeland udlejning af 
segways, så man på en utradi-
tionel måde kan tage en guidet 
tur rundt i det smukke landskab 
ved slottet, fortæller Gitte Gro-
th-Jensen og tilføjer, at der også 
arbejdes på at arrangere ture på 
segway ud at se dyrene i skovene 
sammen med skytten på Valde-
mars Slot.

Når efteråret rammer os, er der 
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SVENDBORG GULVE

Vi sælger ALT indenfor

• Tæpper
• Trægulve
• Vinyl
• Linoleum
• Egetæpper
• Tarkett

Ring efter os og få
professionel

vejledning og få dit
drømmegulv.

Kunden og Kvalitet kommer
i første række hos os

www.svendborggulve.dk

PRIVATE & ERHVERV

Søgårdsvænge 9b
5700 Svendborg

Tlf. 62211050
eller 22161076
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Læs mere på www.langelandkommune.dk

Langeland har det hele!

Motorvejen fra Odense og nærheden til Femern Belt
bringer dig tæt på det meste.
Her blomstrer både erhverv, iværksætteri,
turisme og bosætning side om side.
Vi gør det også nemt for virksomheder og iværksættere
at udvikle ideer og vækste.

.

.

Tirsdag den 3. november 2015 23
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Mr. Erhvervsbeklædning & Mr. Rudkøbing  •  Bystrædet 1  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf.  62 51 14 32
Mr.Rudkobing@mail.dk  •  www.mr.dk 

RIGTIG STÆRKE 
indenfor ekvipering

Det ligger helt fast, at Mr. butik-
ken i Rudkøbing driver en her-
reekviperingsbutik med alt lige 
fra det klassiske til moderne og 
unge. Men de er også meget med, 
når det gælder indenfor området 
med erhvervsbeklædningen.
- Vi er jo herreekvipering og 
ved hvad det handler om, siger 
Torben Jensen, der har været 
medindehaver siden 1982, og er 
i øvrigt udlært i butikken. Vi 
er mange virksomheders leve-
randør af erhvervsbeklædning 
og profiltøj, - og vi aftaler med 
ordregiver om farver og model, 

og holder os hele tiden opdate-
ret på området. I de senere år 
er der kommet mange nyheder, 
bl.a. arbejdsbukser med stretch 
og masser af lommer og nyttige 
funktioner, og i øjeblikket er der 
en væsentlig stigning i salget af 
sikkerhedsbeklædning (floure-
scerende), så man har plads til 
alt hvad man skal bruge. Vi har 
de rigtig stærke kompetencer på 
området, og holder os hele tiden i 
tæt kontakt med kunden. 
Mr. Erhvervsbeklædning leverer 
til små og større firmaer med 
hurtig levering, opfølgning og 
kontakt som deres koncept. Som 
en kompetent og stærk partner 
på erhvervsbeklædningen har de 
et godt og tæt samarbejde med 
KANSAS, som de har haft i alle 
årene.
- Noget vi er særdeles gode til 

er, at vi kan klare de helt små 
og større opgaver, siger Torben 
Jensen. Vi trykker selv og sørger 
også for broderi på tøjet.
Mr. Erhvervsbeklædnings pri-
mære kundegrupper er på Lan-
geland. Men flere firmaer har 
også afdelinger andre steder.

Mr. i Rudkøbing er både 
erfarne indenfor den 
klassiske ekvipering som 
erhvervsbeklædningen
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匀瘀攀渀搀戀漀爀最 䈀礀挀攀渀琀攀爀  

吀椀渀最栀甀猀最愀搀攀 ㌀㌀䈀 

㔀㜀　　 匀瘀攀渀搀戀漀爀最

吀攀氀攀昀漀渀 㘀㈀ 㘀㈀ 㔀　 㔀㐀
Kullinggade 29 · 5700 Svendborg 

Tlf. 62 25 18 28
www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk

Jeg tilbyder:
TV-inspektion af kloakledninger, regnvandsledninger m.m.

Strømpeforing som gør det nemmere og billigere at renovere kloakker
Punktreparation som er en effektiv metode til reparation af rørbrud

Og meget mere – kontakt os for yderligere information

Lundevej 1 · Brudager · 5882 Vejstrup · Tlf. 40 27 29 05
www.flindt-kloakservice.dk · morten@flindtholm.dk

Alle former for 
gravearbejde udføres
Vårøvej 41 · Tåsinge · 5700 Svendborg

skovmortensen@gmail.com · Tlf. 2164 9368

SVENDBORG 
MALERLAUGS 
EVENT:

PÅ TORVET VED 
HOTEL SVENDBORG
LØRDAG D. 24/10-2015

For at faget skal bestå, 
gør vi os stærkere sam-
men i kampen mod uden-
landsk arbejdskraft og 
social domping.

 
Danske Malermestres medlem-
mer og deres ansatte er fagud-
dannede malere. Uddanner ele-
ver så faget består.
Det betyder, at de har 3½ års ud-
dannelse bag sig.
Uddannelsen giver malerne en 
viden om farver, stil, materialer 
og forskellige maleteknikker.
De lærer om alle faser fra rådgiv-
ning af kunden, bundbehandling 
og klargøring og endelig til ta-
petsering, maling eller lakering.
Uddannelsen veksler mellem 
skole og praktik. På skolen un-
dervises malerne i f.eks. farve-
lære, materialelære, tegning, 
opmåling, matematik, service, 
arbejdsmiljø og brandbekæm-
pelse.
Danske Malermestres medlem-
mer er derfor klædt på at rådgive 

dig om f.eks. farvesætning og 
materialevalg og kan sammen 
med dig finde den optimale løs-
ning for din opgave.
Danske Malermestre organise-
rer de rigtige malere.
Malerfagets superliga, de har 
styr på tingene og faglig stolt-
hed.
Hvad enten du er privat eller er-
hvervskunde, så ved du, at du er 
på sikker grund, når du vælger 
et medlem af Danske Malerme-
stre.

SE MERE PÅ: 
www.enrigtigmaler.dk

Det får du hos  
En Rigtig Maler:
◗  Garantiordning.
◗  Overenskomst.
◗  Styr på arbejdsmiljø 
 og produkter.
◗  Uddannelse og viden.
◗  Rådgivning om farvesætning 
 og produktvalg.
◗  Høj kvalitet.
◗  Tryghed.

Fotos: Alex Tran
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Rudkøbing:  Tlf. 62 51 10 72
Stenstrup:  Tlf. 62 26 34 00
Svendborg:  Tlf. 62 21 07 27

Ønskes der andet, kan vi f.eks foreslå:
❆  Røget ål m. æggestand  ......... 45.-
❆  Gravad laks m. dilddressing   35.-
❆  Medister m. rødkål  ..................  20.-
❆  Oksebryst m.  
 peberrodssalat  ..........................  20.-
❆  Rullepølse m. løg og sky  ......  15.-
❆  Ribbensteg m. rødkål  ............  20.-

❆  Hjemmelavet blodpølse m. sirup  
 og æblemos  ...................... 20.-
❆  Sylte m. sennep  
 og rødbeder  ...................... 20.-
❆  Frikadeller m. rødkål  ..... 20.-
❆  3 slags ost m. frugt  .......  40.-
❆  Brød og smør  ....................  15.-

❆ Marineret sild m. karrysalat.   
❆	 Fiskefilet	m.	citron	og	remoulade.
❆		 Rejer	m.	mayonaise	og	citron.			
❆	 Leverpostej	m.	champignon	og	bacon.		
❆ Stegt medister m. rødkål.   
❆	 Mørbradbøf	i	flødesovs.

❆ Stegt and m. rødkål.
❆ Ris a la mande m. kirsebærsovs og mandelgave.

❆ PRIS PR. PERS. KR.  ...........................................................180.-

❆ Stegte eller marinerede sild.   
❆	 Fiskefilet	m.	citron	og	remoulade.
❆ Mørbradbøf m. bløde løg og surt.
❆	 Leverpostej	m.	champignon	og	bacon	eller 
	 æbleflæsk.	
❆ Ribbensteg m. rødkål.   
❆ Kogt skinke m. italiensk salat.
❆ 2 slags ost m. druer.

 PRIS PR. PERS. KR.  ...................................................145.-
MINIMUM 

6 PERS.

MINIMUM 

6 PERS.

❆ 2 slags sild.   
❆  Æg m. rejer og mayonaise.
❆  Røget laks m. dilddressing og æggestand.
❆  Ribbensteg m. rødkål.   
❆		 Leverpostej	m.	champignon	og	bacon.
❆  Stegt and m. varm rødkålssalat.   
❆		 Mørbrad	i	flødesovs.
❆  3 slags ost m. druer og frugtsalat eller
❆  Ris a la mande m. kirsebærsovs  
 og mandelgave.

 PRIS PR. PERS. KR.  ..........................................................200.-
 

 

MINIMUM 

10 PERS.

www.slagterpigerne.dk

Alle priser gælder ved afhentning!
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Årets julefrokost menu:
Marinerede sild, stegte sild i eddikelage,

røde sild og karrysalat
Tarteletter med høns i asparges

Lun rødspættefilet med remoulade
Gravad laks med sennepsdressing

Lun leverpostej med bacon og ristede champignons
Lun æbleflæsk

Glaseret juleskinke hertil sennep og brunede kartofler
Lun ribbensteg med julerødkål

Traditionen tro! Sortpølse hertil æblemos, kanelsukker, sirup
Kålpølse med grønlangkål

Sylte med sennep og rødbeder
Berberi andebryst med sveskekompot

3 slags ost med abrikos tapenade, oliven og vindruer
Udvalg af brød

Ris a la mande hertil kirsebærsauce

Pr. kuvert 298,-
Fødselsdagsrabat -15%

Ud af huset 208,-
(min. 10 kuverter)

Juleanretning:
Første servering:

Marinerede sild, løg, kapers, karrysalat
Stegte julesild i krydderlage

Stegte rødspættefilet med remoulade, citron

Anden servering:
Sylte med rødbeder og sennep
Lun ribbensteg med julerødkål

Kålpølse med grønlangkål
Gammeldags lun æbleflæsk

Tredje servering:
Sortpølse med sirup, æblemos, kanelsukker

2 slags ost eller ris a la mande med kirsebærsauce.

Til det hele serveres der brød, smør og krydderfedt

Pr. kuvert 295,-
(min. 2 kuverter)

Dagsmøder på Restaurant Næsbyhoved Skov:
Vi tilbyder afholdelse af dagsmøder i smukke omgivelser og med en fantastisk udsigt  
over Odense havn. Alle arrangementer tilpasses specielt ud fra jeres ønsker og behov.

Så kontakt os allerede i dag – hør mere om vores mødefaciliteter  
– og fortæl os, hvad I har på hjertet… 

Vi fejrer vores 115 års fødselsdag
og giver derfor 15% rabat på alt mad ud af huset,

resten af året…
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Da det går rigtig stærkt hos Sva-
ne Køkkenet i Odense, og ikke 
mindst i privatafdelingen, har 
vi valgt at styrke denne afdeling 
med ansættelse af en Salgschef. 
Vores privatafdeling  er efter-
hånden blevet stor,  og samtidig  
føler vi det er vigtigt at holde fo-
cus på de mange vigtige områder 
indenfor den type projektsalg vi 
arbejder med.
Da vi også gerne vil videreud-
vikle afdelingen, med forskellige 
markedsføringstiltag, var det en 
helt naturlig udvikling med an-
sættelse af en slagschef der kan 
varetage den videre udvikling af 
afdelingen.
Besøger man Svanekøkkenet i 
Odense kommer man ind i et 800 
kvadratmeter stort udstillings-
lokale, der giver et godt overblik 
med de forskellige udstillede 
muligheder, og man mødes af 19 
ansatte, der har stor erfaring på 

området, så kunden får en god 
og sikker vejledning for at opnå 
det ønskede resultat. Butikken 
er indrettet på en god og inspire-
rende måde, så den præsenterer 
det, som Svane Køkkenet kan 
tilbyde.
- Vi har det meget brede sorti-
ment, der passer til såvel det 
mindre som det større køkken, 
alt efter hvad kunden ønsker, 
siger salgschef for privatafdelin-
gen, Peder Vejsnæs. Vi har det 
sådan, at vi også kan speciallave 
skabe / elementer, som kunden 
ønsker det, - ellers skal det være 
meget specielt, hvis det ikke kan 
laves. Men vi er nyskabende og 
kreative, når vi har samtale med 
vore kunder for at opnå det, som 
de ønsker. I privatafdelingen er 
vi fire indretnings- og to butik-
skonsulenter, som er klar til at 
hjælpe kunderne med at klare 
deres ønsker.

Fabrikkens udviklingsafdeling 
er meget kreative og innova-
tive, og kommer med nyt hvert 
år. Det kan være skabe, låger, 
skuffer, fronter eller andet. Det 
sker i samarbejde med landets 
butikker og konsulenter, hvor 
der løbende kommer input, som 
der følges hurtigt op på, og der 
vælges hvad der kan følges op 
på. I den forbindelse er persona-
let også løbende på kurser, så de 
hele tiden er frisket op med de 
nye produkter.
- Designet er meget forskelligt 
i dag, siger Peder Vejsnæs. Der 
er rigtig meget på den grebsløse 
front. Det bliver der kigget me-
get på i dag.
- Vi er også begyndt at arbejde 
en af vore køkkenfronter ind i 
andre rum i boligen som f.eks. 
stuen, og det har vi stor succes 
med, siger Peder Vejsnæs. Det 
fungerer godt, og giver nu kun-

derne mulighed for at kunne lave 
en mere sammenhængende ind-
retning af boligen.
Hos Svane Køkkenet har de ofte 
totalentreprisen, når der f.eks. 
skal ændres med vægge, VVS og 
el.
- Vi står for det hele og har sty-
ringen, siger Peder Vejsnæs. Det 
forenkler arbejdsprocessen og 
sparer tid, og så sørger vi for, at 
det hele står klar som kunden 
ønsker det.

Svane Køkkenet Odense  I  Rødegårdsvej 180  I  5230 Odense M  I  Tlf. 66 17 56 78
pv@svane.com  I  www.svane.com

Svane Køkkenet 
Odense

Svane Køkkenet 
Odense udvider 
yderligere med 
ansættelse af 
salgschef til 
Privatafdelingen
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Den høje kvalitet på produkterne 
hos Fjordagerslagteren er de 
samme i dag som de hele tiden 
har været. For godt et år siden 
overtog Dennis Nielsen den vel-
kendte slagterbutik efter Dennis 
Karlsen, og selvom der er kom-
met ny ejer, - så er det stadig de 
samme kvalitetsprodukter butik-
ken tilbyder og stadig det samme 
personale, som kunderne møder.
Dennis Nielsen har de seneste 
seks år stået for produktionen, og 
har sammenlagt med elevtid og 
som svend arbejdet hos Fjorda-
gerslagteren i 16 år – så det er 
butikkens egen svend, der nu er 
blevet slagtermester.
- Jeg har overtaget butikken efter 
min gamle læremester, og vi kø-

rer videre med de samme varer og 
de samme leverandører, - og det 
er helt efter de samme opskrifter 
der bruges, siger Dennis Nielsen.
Fjordagerslagteren laver også 

mad ud af huset, og til den kom-
mende tid kan de levere alt hvad 
der skal bruges til julefrokosten, 
julebordet og til nytår. Det hele 
med bund i det gamle slagter-
håndværk med kvalitetsvarer.
- Vi kan levere det hele så folk kan 
anrette det selv på bordet eller vi 
kan levere så det hele lige er klar 
til at blive sat på bordet, siger 
Dennis Nielsen.
Fjordagerslagteren er leverings-
dygtige med partyservice, pølse- 
og osteborde, receptionsmad, kold 
og varm buffet og anretninger

   

 

Fjordagerslagteren · Rugløkkevej 2 · Seden · 5240 Odense · Tlf. 66 10 93 05
info@fjordagerslagteren.dk · www.fjordagerslagteren.dk 

 

 

Fjordagerslagteren holder 
den høje kvalitet

Selvom der har været 
ejerskifte er intet æn-
dret i den velrenomme-
rede slagterbutik

MUNKEBO K RO · FJORDVEJ 56 · 5330 MUNKEBO · TELE F ON +45 65 97 40 30 · IN F O@ MUNKEBOKRO.DK

Jul på Munkebo Kro 2015

Dørene åbnes kl. 17.3020./21. nov.27./28. nov.4./5. dec.

Husk 

bussen holder 

lige uden for 

døren.

Julefrokost med musik og dans
Klassisk julefrokostbuffet med lidt ekstra

◗ 3 slags sild med karrysalat ◗ Æg med rejer
◗ Koldrøget laks med røræg og purløg
◗ Lun rødspættefilet med citron og remoulade
◗ Medisterpølse og frikadeller med grønlangkål 
 og brunede kartofler
◗ Tarteletter med høns i asparges
◗ Mørbradbøf med champignon a la creme, 
 og hjemmelavet surt
◗ Andesteg med hjemmekogt rødkål
◗ Klassisk æbleflæsk
◗ Hjemmelavet sylte med sennep og rødbeder 
◗ Ost & Ris a la mande med kirsebærsauce

Inkl. musik pr. person 348,00

Julemenu ud af huset 
Den 24. december
◗ Gammeldags andesteg med det klassiske tilbehør. 
◗ Ris a la mande med kirsebærsauce.

Pr. person 210,00 min. 2 kuverter

Hent årets nytårsmenu på kroen 
mellem kl. 13.00 - 14.00.
3 retter, min. 2 kuverter

Pr. person 328,00

Nytårsfest 
på Munkebo Kro

Den 31. december

Velkomstbobler 
med snack og nytårstale

5 rettes menu med tilhørende vine
Kold torsketimbale med jomfuhummer-

haler, sprød salat, dilddressing.
Champagnesorbet med kandiseret lime.

Oksemørbrad serveret med ristede 
bøgehatte, smørbagte skorzonerødder, 

pommes Anna og morkelsky.
3 slags franske oste 

med frugtchutney og knækbrød
Mørk chokolade og 

pekannøddekage med  
hvid chokolademousse og bærcouli.

Kaffe / The med petit four
Nytårsbobler med kransekage

Natmad kl. 01.30
Bar med øl, vand, vin 

samt 3 slags spiritus til kl. 02.00
Musik og dans

1.795,00 
pr. person uden overnatning

2.295,00 
inkl. overnatning og morgenmad

Se vores selskabskort på
www.munkebokro.dk

Glæd en du kendermed et gavekorttil RestaurantSvendborgsund

Julemenu
Pr. couvert kr. 398,-

Nytårsmenu
Pr. couvert kr. 438,-

Juleanretning
Pr. couvert kr. 348,-

www.restaurantsvendborgsund.dk
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www.a-h-b.dk/odense

I 1976 startede den da 
26-årige Jørgen Pe-
dersen som kok på A 
Hereford Beefstouw. 
Samme år blev han 
daglig leder, og i 1979 
forpagtede han og 
hustruen Kirsten Red-
der restauranten, som 
de overtog i 1984 og 
med succes har drevet 
siden

”Lige fra starten her i Odense 
for 39 år siden har det primære 
pejlemærke for vores aktivite-
ter heddet kvalitet”, fortæller 
indehaver og kok Jørgen Peder-
sen. ”Møre, saftige bøffer af vel-
hængt oksekød er det centrale 
omdrejningspunkt i vores for-
retning, som i dag også omfatter 
lækre frokostmenuer til rimelige 
priser. A Hereford Beefstouws 
kulinariske profil har bred kun-

demæssig appel. Vores populære 
frokostmenu byder selvfølgelig 
både på kalvefilet og bøffer af 
frokost- og pariser-typen. Her-
til kommer udsøgte marinerede 
sild, ristet laks, røget laksesand-
wich, kyllingebryst og meget 
mere. Vi bager vores eget brød 
og tilbereder samtlige retter fra 
bunden af friske råvarer. Folk er 
helt vilde med vores salatbar og 
hjemmelavede dressinger. Kun-
dekredsen, som aldersmæssigt 
dækker hele spektret, er lige så 
alsidigt sammensat som menu-
kortet. Vores gæster har forskel-
lige favoritretter og ved, hvad de 
går efter. Hermed kan vi koncen-
trere os 100 % om det, vi er gode 
til, hvilket er en ikke uvæsentlig 
del af baggrunden for vores suc-
ces.”      

En ægte dansk  
Wagyu-oplevelse
”Hovedparten af vores oksekød 
importeres fra Australien, men 
det ny Kobe-inspirerede Wagyu-
kød er pæredansk, forsætter 
Jørgen Pedersen. Den dansk-
opdrættede Wagyu-kvægrace 

stammer fra Japan, hvorfra be-
frugtede æg i 2007-08 sendtes 
til DK og muligjorde opstarten 
af en produktion herhjemme. De 
danske opdrættere avler racen 
efter strenge japanske forskrif-
ter uden ”smarte”, besparende 
genveje. Dyrene græsser under 
åben himmel hele sommeren og 
er mindst tre år, før de slagtes. 

Det er baggrunden for, at vi nu 
kan servere dansk krogmodnet 
”Century” Wagyu-kød. Ryggene 
har hængt i 100 dage på A Here-
ford Beefstouws slagteri – heraf 
navnet ”Century”. Udover at 
give en fantastisk smagsople-
velse, markerer Wagyu-kødet sig 
via sin unikke fedtmarmorering 
og lave smeltepunkt. Sidst men 
ikke mindst indtager Wagyu-
kødet naturligt en klasse for 
sig i kraft af sit høje indehold 
af sunde fedtstoffer som Omega 
3 og 6. Kom ind på A Hereford 
Beefstouw og få en ægte dansk 
Wagyu-oplevelse. Det ypperste 
inden for oksekød”, slutter Jør-
gen Pedersen.
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Gallerie Rasmus
Ny Vestergade 8 & 9, Odense

Åbningstider: Tirsdag - fredag kl. 13.00 - 17.30, lørdag kl. 11.00 - 14.30
www.gallerie-rasmus.dk

8. november - 5. december 
“Rodeo” - fire amerikanske kunstnere samt Anders Moseholm 

Ny Vestergade 9, Odense

27. november - 22. december
 Den 27. november 13.00 - 17.30 fernisering “Jul i Rasmus” I del - juletilbud/gaveideer 

Ny Vestergade 8, Odense

12. december - 22. december
 Den 12. december 11.00 - 14.30 fernisering “Jul i Rasmus” II del

Bentemarie Kjeldbæk, maleri; Karí Svensson, maleri; Bent Rej, fotografi 
Ny Vestergade 9, Odense

Anne Brérot “Petite danse”
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Uanset om du som privat, måtte 
ønske lækker mad til en speciel 
begivenhed, eller du i firma-regi 
måtte have et ønske om en mad-
ordning for medarbejderne, så 
har Cafe Victoria med base i Ro-
sengårdcentret altid en løsning. 
Cafeen, der er et af de mest po-
pulære spisesteder i Rosengård-
centret, har inden for de sidste ti 
år oplevet en markant stigning i 
bestillinger ud af huset.

Tilfredse kunder
Vi oplever hele tiden, at vores 
kunder henvender sig for at sige 
tak for nogle gode kulinariske 
oplevelser. Og lige nu oplever vi 
faktisk, at vi allerede har 150 be-
stillinger på vores nytårsmenu 
selvom vi endnu ikke er begyndt 
at annoncere. Vi har de sidste 4 
år haft udsolgt dvs. 1000 couv  
Det er naturligvis en udvikling, 
vi glæder os meget over, siger 
Tim Hjortebjerg, da Erhverv 
Fyn en tidlig torsdag formiddag 
kigger forbi en velbesøgt Cafe 
Victoria.
Hvad angår de private, leverer vi 

en del mad til eksempelvis kon-
firmationer, bryllupper og bar-
nedåb. Ja, til selskaber generelt. 
Vi leverer menuer ud af huset, 
hvor man faktisk kun skal være 
4 personer for at kunne bestille, 
og det har vi også meget succes 
med, siger Tim Hjortebjerg.

Finder altid en løsning
Han fortæller 
videre, at når 
det drejer sig 
om firmaer, så er 
det altid muligt 
at forhandle sig 
frem til en attrak-
tiv firmaordning. 
Eksempelvis i form 
af frokostordnin-
ger. 
--Ja, og vi kan leve-
rer til hele Fyn. Men 
vi kan også service-
re, når det drejer sig 
om færdigpakkede 
eller individuelt til-
passede løsninger til 
firma-arrangementer. 
Vi sender gerne per-

sonale med. Og i den forbin-
delse skal det også nævnes, at 
skulle nogen ønske at afvikle 
arrangementerne her i Ro-
sengårdcentret, ja så klarer 
vi også det. Vi har råderet 
over lokaler i flere forskel-
lige størrelser, fastslår Tim 
Hjortebjerg.

Rosengårdcentret (rød gade)   I   Ørbækvej 75   I   5220 Odense SØ   I   Tlf: 66100141
info@cafe-victoriaodense.dk   I   www.cafe-victoriaodense.dk

Siden Vivi og Tim Hjortebjerg for ni år siden startede Cafe Victoria i Rosengårdcentret er leveringen af mad ud af 

huset steget eksplosivt – i dag tilbyder cafeen alle tænkelige løsninger for både firmaer og private.

NytårsmeNu 2015

Cafe Victoria • Rosengårdcentret • Rød Gade • Tlf: 66 100 141Åbningstiderne er 10.00 – 21.00. Alle ugens 7 dageSøn og helligdage 10.00 – 21.00www.cafe-victoriaodense.dk  info@cafe-victoriaodense.dk

SIDSTE ÅR GIK MANGE FORGÆVES ...SÅ BESTIL I GOD TID OG VÆR KLAR 
TIL NYTÅR !

Forret

Yakatori marinerede kyllingespyd, chorizopølse, grønne peberfrugter fyldt med ost og krydderurter, spyd med tomat og mozzarella ost, cervelat pølse  med fyld af flødeost. Hertil brød og smør.

tapas

Hovedret

Super mør og saftig australsk oksemørbrad fra Hereford/Angus hertil kartoffelgratin, squash, gulerødder, selleri og pastinak i tern, og en fløde skysauce.

Oksemørbrad

Dessert

Kage med lag af chokolade mousse  af callebaut chokolade, og luksus mazarin bunde.

ChOkOladedrøm

natmad

3 stk. frisk smurte snitter.

smørrebrød

Pris for alle 4 retter

kr. 339,-
Min. 4 kuverter

Bestilling pr. mail eller telefonAlt leveres på fade lige til at sætte på bordet. Det eneste man selv skal gøre, er at tænde ovnen og varme det, der skal varmes. Der medfølger selvfølgelig en lille nem brugsanvisning. Menuerne skal hentes den 31/12 2015 i tidsrummet 11.00 - 14.00. Sidste frist for ændring i antal den 27.12 kl. 12.00. Ønskes bekræftelse skal bestilling foretages på mail.

Specialister  

i alt ud  

af huset

Rosengårdcentret

Tim Hjortebjerg klar 
til at servere den 
populære, Victoria 
Brunch – som i øvrigt 
også kan leveres ud 
af huset.

Cafe Victoria er en af 
Rosengårdcentrets 
mest besøgte cafeer.

Uden overhovedet at 
annoncere har vi allerede 
fået 150 bestillinger 
på vores populære 
nytårsmenu. Vi har de 
sidste 4 år haft udsolgt 
dvs. 1000 couv. fortæller 
Tim Hjortebjerg.



22

Gastronomi og service

Ådalens Gourmet · Kragsbjergvej 121 · 5230 Odense M  · Tlf.: 28 59 95 74 · kep@aadalens.dk   ·  www.aadalens.dk

”Ådalens Gourmet fokuserer på 
kvalitetsmad lavet fra bunden 
af lækre råvarer”, fortæller in-
dehaver og chefkok Knud Erik 
Petersen. ”Kulinarisk arbejder 
vi allround, og det betyder, at vi 
udover det nordiske køkken er 
specialiserede i det italienske og 
det indiske køkken. I den travle 
hverdag er vores vigtigste mis-

sion at opfylde de individuelle øn-
sker og behov, som vores store og 
bredt sammensatte kundekreds 
giver udtryk for. 

Ådalens Gourmet byder på en al-
sidig cateringmenu med god mad 
ud af huset, som passer til en-
hver lejlighed. Derudover leverer 
vi kvalitetsmenuer til alle former 

for fester og sammenkomster. 
I forlængelse heraf afvikler vi 
totalarrangementer, hvor vi va-
retager alle funktioner omkring 
konfirmationer, fødselsdage og 
julefrokoster fra festlokaler i OB. 

Fra foråret 2016 kan vi som no-
get helt nyt byde vores kunder 
på helstegtpattegris tilberedt på 

mobil grill. I den nærmeste frem-
tid fokuserer vi på julefrokoster, 
og her har vi en række spænden-
de tilbud på programmet, både 
til virksomheder og private. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for et uforbindende 
tilbud”, slutter Knud Erik Peter-
sen. 

Firmaet grundlagdes i 2003 med adresse hos OB i 
Odense. I dag tæller aktiviteterne catering ud af 
huset og totalarrangementer i lokaler på hele Fyn. 
Sideløbende hermed er firmaet fast frokost- 
leverandør til superligaen…

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler Odense A/S . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk
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Gastronomi og service

Det nu 20 år gamle firma Mad 
Med Sjæl er klar til at stå for 
såvel fester som arrangementer, 
og kan servicere fra 10 til 1000 
personer med kvalitet og et højt 
serviceniveau som en af de stær-
ke sider. 
- Vi laver alt lige fra bryllup-
per, konfirmationer, forskellige 
firmaarrangementer, udendørs- 
som indendørsarrangementer 
og større sportsstævner, som vi 

arbejder meget med, siger stifter 
af firmaet, Kent Kristensen. Vi 
kan levere både fullservice eller 
mad ud af huset. Vi gør meget ud 
af den gode mad med friske råva-
rer, og vi bager også vores eget 
brød. Så er vi også kendt for vore 
mange salater, hvor vi hele tiden 
udvikler på nye spændende.
Mad Med Sjæl har haft behov for 
at udvide kapaciteten, og anskaf-
fede for ca. 1 år siden en stor køk-

kenvogn, hvor det hele kan laves. 
Det betyder også, at de gerne 
kommer ud til arrangementer, 
- lige der hvor kunden ønsker 
det. De skal bare have adgang til 
strøm og vand.
- Køkkenvognen indfrier til 
fulde vore forventninger, som 
betyder, at vi kan klare større 
firmaarrangementer, siger Kent 
Kristensen. Vi har også flere fir-
maordninger. Når vi er ude, så 

anretter vi det hele på stedet, og 
vi kan levere det hele, - lige fra 
maden, service og betjeningen, 
alt afhængig af hvad kunden 
ønsker. Vi lægger vægt på, at det 
hele skal være en god oplevelse, 
og vi laver alle slags menuer i tæt 
personlig kontakt med kunderne
Mad Med Sjæl har tillige fem kø-
letrailere, hvor de kan anrette og 
pakke til et arrangement.

Mad Med Sjæl  •  Vesterløkken 9  •  5210 Odense NV  •  Tlf. 29 43 66 28  •  kent.mms@gmail.com  •  www.madmedsjael.dk

Mad Med Sjæl leverer gastronomiske  oplevelser til små  
og store arrangementer

I HØJSÆDET
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NYTÅRS-MENU 2015

Maylandsvænget 9 – 5270 Odense N · Tlf. 61275212 – kontakt@balckskokken.dk · www.balckskokken.dk · kontakt@balckskokken.dk

Vi følger op på sidste års succes og laver igen en lækker 4 retters nytårsmenu ud af huset…

Forret:
Duet af grillet kammusling og 
tigerrejer serveret med ristede urter 
hertil cremet hummer sauce samt 
hjemmebagt brød med kerner

Sorbet: Mojito sorbet

Hovedret:
Kalvemørbrad serveret med timian 
bagte skorzonerrødder, glaseret 
perleløg og ristede vilde svampe hertil 
pommes fleur og balsamico sauce

Dessert:
Hvid chokolademousse serveret 
i sprød kiks tilsmagt salt hertil 
marineret havtorn

Pris 
pr. person kr.  259,00    

Min. 2 personer

Kan bestilles til og med den 29.
december kl. 12.00, men vær i god 
tid og bestille allerede idag, da der er 
begrænsede kuverter.

Skal afhentes ved Næsby hallerne  
d. 31. december fra kl. 12 – 15

Bestilles på mail:  
kontakt@balckskokken.dk  
eller tlf. 61275212

www.hempel.dk

BESKYT DINE INVESTERINGER
ANTIKORROSIVE OG INTUMESCENT COATINGS TIL

• Infrastruktur
• Broer
• Olie & gas

• Kemiske fabrikker
• Vindturbiner
• Strømproduktion

VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT  
- Hanger nº 7
REALISATION: 2012 - 2014
COATING SYSTEM DESCRIPTION:
HeMPaDUr  FaST Dr Y 17410
HEMPACORE ONE FD 43601
HEMPATHANE 55210

Hempel leverer professionel rådgivning, teknisk support og systemløsninger, der skræddersys efter dine behov.

Farve X-perten
v/ Kim Hofmann
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M.

Mobil 21810888
industri@hempelcenter.dk



 25

guldfeldt.com

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

K o n t o r & D a t a

A/S

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

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

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

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

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

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

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +220 

6 års nygaranti

19.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +451

6 års nygaranti

29.400,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +220

6 års nygaranti

23.600,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +3110
6 års nygaranti

6.936,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +203

6 års NygaraNTi

14.600,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +452

6 års nygaranti

33.165,-
BRUGTBØRSEN

NU

Danmarks største lagersalg

indbyttede maskiner med 6 års service garanti

Brugte Konica Minolta kopimaskiner

Lindholm Entreprise A/S   I   Slettensvej 55   I   5270 Odense N   I   Tlf. 29 66 35 90, 
mk@lindholm-entreprise.dk   I   www.lindholm-entreprise.dk   I   CVR. 35 67 44 62

Lindholm Entreprise A/S 
står for tømrerarbejdet 
på om- og nybygnin-
gen på Tietgenskolen i 
Odense

Det er kvalitet hele vejen igen-
nem, - og en aftale er en aftale 
siger de hos Lindholm Entre-
prise A/S, der er et entreprise-
firma, og som i sin nuværende 
konstruktion har eksisteret i to 
år med Mikael Klinke og Henrik 
Knudsen som ejere. Det er også 

set af andre, og det har blandt 
andet betydet at indenfor de to 
år er medarbejderstaben gået fra 
4 til 20 ansatte.
En af firmaets større opgaver 
er, at de har fagentreprisen med 
egenproduktion i tømrerarbejdet 
på om- og nybygningen af Tiet-
genskolen i Odense. Et arbejde 
der startede i februar, og hvor 
første afdeling, nybygningen, 
afleveres i december, og de reste-
rende arbejder til marts. Her har 
Lindholm Entreprise A/S i gen-
nemsnit 12-14 mand på projektet 
hele tiden.

SPÆNDENDE ENTREPRISE 
PÅ SKOLEBYGGERI
- Det er et spændende byggeri 
fordi der er så meget rundt, og 
det stiller i hvert fald krav til to-
lerance nøjagtighed, for der er så 
mange skæve vinkler, siger Mi-
kael Klinke og Henrik Knudsen 
samstemmende. Her bliver man 
nødt til at arbejde med kvalitet 
og nøjagtighed fra dag et, for el-
lers vil selv en lille unøjagtighed 
kun blive forstærket jo længere 
man kommer frem.
Lindholm Entreprise A/S er i tæt 
kontakt med arkitekt og bygher-
re hele tiden, og også mere end 
sædvanlig. Men det har både væ-

ret nødvendigt og godt, når det 
handler om et byggeri som dette.
- Sådanne byggerier er en udfor-
dring, - men også sjove at lave – 
noget med lidt speciel kant, siger 
de begge. Det er et spændende 
byggeri helt sikkert, - også fordi 
det stiller ekstra krav til f.eks. 
lydkvaliteten i rummene.
Hovedparten af de opgaver, som 
Lindholm Entreprise A/S udfø-
rer, er erhvervsrelateret, og de er 
gerne med på de større krævende 
opgaver.
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Hos Hotpaper servicerer vi private såvel som erhvervskunder i alle størrelser... 
og vi tager alle vores opgaver med største seriøsitet. 

Det er naturligvis ikke nok for dig eller din virksomhed, som søger en dygtig og 
professionel samarbejdspartner. Derfor har vi også gjort os umage for,  
at synliggøre vores forretningsværdier gennem anmeldelser fra vores kunder via  
Trustpilot – og vi er altid villige til, at indgå i en dialog omkring dine behov.

Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig eller din virksomhed med en god 
og konkurrencedygtig hulmurs- og loftsisolering. Som erfaren aut. isolatør 
rådgiver vi dig omkring den optimale løsning. For at kunne gøre dette, benytter vi 
alle former for isoleringsmaterialer, og vi sørger naturligvis for at ansøge om 
og gennemføre dit miljøtilskud. Det kalder vi isolering med omtanke.

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...
  - OGSÅ AF ERHVERVSEJENDOMME!

HOTPAPER  

ER KÅRET TIL  

ÅRETS ENERGI-

HÅNDVÆRKER  

I 2013 SAMT  

2014!

SÅDAN SPARER DU OP TIL  
50 % PÅ DIN VARMEREGNING*

Priseksempel - Hulmur:
Et hus på 70 m2 hulmur, der efter-
isoleres med Hotpaper papirisolering 
eller flamingo-isolering (EPS med 
grafit), koster ca. 6900 kr. inkl. 
moms. Den årlige besparelse på 
energiregningen vil være ca. 4700 kr. 

Tilbagebetalingstid på ca. 1,4 år.

Priseksempel - loft:
Et loft på 120 m2 med et isoleringslag 
på 100 mm efterisoleres med 200 mm  
Hotpaper Papirisolering. Dette koster  
ca. 12.200 kr. inkl. moms (evt ud- 
gifter til vindstop/gangbro er ikke  
medregnet). Den årlige energi- 
besparelse ved denne efterisolering  
vil være ca. 3500 kr.

Tilbagebetalingstid på ca. 3,4 år.

Efterisoleringen af huset i dette 
eksempel vil efter 10 år give en 
besparelse på mere end 62.900 kr. 

Det er mere end 3 gange 
omkostningerne. Oven i denne 
besparelse kan du så påregne den 
værdistigning, som huset har fået.

* Alle priser i beregningen er vejledenede, og  
 fratrukket statens håndværkerfradrag. Eksemplerne  
 er fra en privatbolig.
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Hotel Knudsens Gaard er et godt sted at mødes.  
Odense bygger fra stor by til storby. Vi ligger lige uden for midtbyen,  

let tilgængelig fra motorvej og byens ringveje. 

Skal du afholde et møde for under 20 deltagere, tilbyder vi vores konferencelokaler på 
1. sal. De er hyggelige med sofaer og en god, afslappet atmosfære. I den nye  

fløj rummer konferencen op til 32 personer og er udstyret med storskærm. Alle  
konferencelokaler er med moderne faciliteter som lynhurtigt fibernet, LCD projektor og 

standard AV udstyr. Der er gratis Wi-Fi på hele hotellet.

Er der behov for overnatning, tilbyder vi en firmaaftale tilpasset jeres behov.

EKSEMPEL DAGSARRANGEMENT
Formiddagskaffe/the

2/2 rundstykker med ost og pålæg samt frisk frugt
Dagens frokostanretning eller Dagens 2 retters frokostmenu

Eftermiddagskaffe/the med dagens kage og frisk frugt

Pr. person ekskl. drikkevarer kr. 595,00

Hunderupgade 2 • 5230 Odense M
Tlf. 63 11 43 11 • www.knudsensgaard.dk

Vi tilbyder gratis parkering på gårdspladsen eller i  
vores aflåste p-kælder og gratis internet overalt på hotellet.

Søndag på gården
Arkivchef Jørgen Thomsen fortæller om Hunderups historie

Søndag den 10. januar og 14. februar 2016 kl. 12 - ca. 15

Vi gentager den store succes og indbyder igen til en spændende søndag eft-
ermiddag i historiens tegn. Kom og hør om landsbyen Hunderup og hele det 
store kvarter, som fra omkring 1900 voksede frem på gårdens og landsbyens 

jorder. Fra de ældste villaer til Munkebjergkvarteret, hvis jord for størstedelens 
vedkommende, hørte under Knudsens Gaard.

Arkivchef Jørgen Thomsen fra Stadsarkivet fortæller historierne  
og viser en masse billeder fra dengang,  kvartererne voksede frem.  

Hvem stod bag udviklingen – og hvilken rolle  
spillede familien bag Knudsens Gaard.

Efterfølgende serveres en lækker frokostanretning  
med et glas vin eller en fadøl.

Pr. person kr. 195,-
Incl. Kaffe & Gammeldags kringle kr. 270,-

Tilmelding senest 4. januar og 8. februar

S

Møder og konferencer
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BYGGET TIL AT ARBEJDE.

opel.dk

NY VIVARO

Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pas-
sagerairbag samt gardinairbags med uden merpris, når du leaser en Vivaro. Prisen er kun 1.595 kr./md.* 
inkl. fri service og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet  
– bygget til at arbejde!

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing-     
 

godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret 
2-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:    

1.595 KR./M
D.*     

BYGGET TIL AT ARBEJDE.

opel.dk

NY VIVARO

Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pas-
sagerairbag samt gardinairbags med uden merpris, når du leaser en Vivaro. Prisen er kun 1.595 kr./md.* 
inkl. fri service og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet  
– bygget til at arbejde!

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing-     
 

godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret 
2-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:    

1.595 KR./M
D.*     

Flere modeller 

hjemme til hurtig 

levering – kontakt 

Jesper på mobil 

2999 0381 for et 

godt tilbud …
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Ørskov Malerfirma · v./ Linda Ørskov Jensen · Kanalvej 154 · 5000 Odense C · Tlf.: 26 47 48 22 · oerskovmaler@outlook.dk

Efter 15 år som svend i 
et lokalt firma sprang 
Linda Ørskov i april ud 
som selvstændig, og det 
har hun ikke et øjeblik 
fortrudt. Linda er blevet 
vel modtaget som maler-
mester, og mange kunder 
er fulgt med hende over i 
Ørskov Malerfirma  

”Jeg havde selvfølgelig lidt som-
merfugle i maven over skiftet fra 
ansat til selvstændig, men alle-

rede indenfor de første 14 dage 
stod det klart, at det var den helt 
rigtige beslutning, jeg havde ta-
get”, fortæller indehaver Linda 
Ørskov Jensen. ”Jeg har fået en 
fantastisk modtagelse af kolleger 
og forretningsforbindelser, og på 
kundesiden har der været fuld 
fart på lige fra dag et. Ørskov 
Malerfirma servicerer en bredt 
sammensat kundekreds bestå-
ende af private kunder, og på er-
hvervssiden tegnes en god del af 
aktiviteterne af en boligforening 
og et privat ejendomsselskab.”

Ude og inde  
fra kælder til kvist
”Rent fagligt dækker jeg i kraft 
af min gode uddannelse meget 
bredt. Ørskov Malerfirma løser 
alle opgaver indenfor faget – ude 
og inde, fra kælder til kvist. I 
forbindelse med håndteringen 
af større og længerevarende op-
gaveforløb kan jeg trække på et 
stabilt netværk af gode kolleger 
i alle håndværksfag. I den for-
bindelse sørger jeg for korrekt 
tidsmæssig koordinering af mine 
samarbejdspartneres indsatser 

– eksempelvis ved gulvslibning, 
rengøring og vinduespudsning.” 

Et spændende  
ombygningsprojekt
”Et godt eksempel på en igang-
værende opgave er et større reno-
verings- og ombygningsprojekt i 
Christiansgade i Odense C. Her 
etableres fem luksuslejligheder i 
tre etager i en tidligere trykke-
ribygning. Ørskov Malerfirma 
varetager i samarbejde med et 
spartelfirma alle maleropgaver i 
forbindelse med dette spændende 
projekt. Ørskov Malerfirma står 
for godt håndværk og fleksibel 
kundekommunikation hele ve-
jen igennem et forløb. Vi samler 
på tilfredse kunder og sætter en 
ære i at aflevere vores opgaver 
rettidigt og følge dem ordentligt 
til dørs. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os for mere 
detaljeret info”, slutter Linda 
Ørskov Jensen.



Vi producerer tryksager
med omtanke

Trykkerivej 2  /  6900 Skjern  /  T.  96 800 700  /  grafisk@strandbygaard.dk  /  Tryk på Strandbygaard.dk

Vi ønsker, at vores miljøpolitik 
er en central del

 af vores virksomhedsgrundlag

SINCE 1898

5041 0751
Svanemærket trykkeri
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•   

139,-
Eks. brød og smør

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilvalg:
•  Røde sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Stegte sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 15,-
•  Ferskrøget laks med æggestand . . . . . . . 20,-
•  Røget ål med røræg og purløg  . . . . . . . . 30,-
•  Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,-
•  Blodpølse med kanelsukker og sirup  . . . 10,-

•  Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver 10,-
•  Mørbrad med champignon a la creme 20,-
•  ½ andebryst med appelsinsalat . . . . . . . 30,-
•   ½ æg med rejer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål 

og brunede kartofler  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Eller valg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L u x u s 
julebuffet

Hvide sild med løgringe
Orientalske sild

Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron

½ æg og tomat med hjemmelavet mayonnaise
Lakserulle med rygeostcreme

Orangeglaseret svinekam med hvidkålssalat
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Tartelet med høns i asparges
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Gouda i bjælker og brie

Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, kiks og smør kr. 13,-

Vind: 
3 gevinster á 
10 x 3-retters menu. 

Værdi kr.: 1540,-

Udfyld prik til prik gåden.
Indleveres senest den 20.12.

Skal udfyldes

Navn:

Tlf. nr.

Start / Stop

2 3
4
27

5

6

7
89

10

11

12
13

14

15
16

17
18

19

20
21 22

23

24

25

26
28

29

30
31 40

41

42

43

44

58
59

60

48

47

46

45
57

56

55

54

53
52

51

50

49

32
39

38

33

34

35 37

36

Gælder til 
31. januar 2016

All incl. i 
Ryslinge Forsamlingshus
8 timer 
fra kr.  ..................439,-
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Gælder til 
31. januar 2016

Se vores 
tilvalg på 

hjemmesiden

Gælder til 31. januar 2016

PROFESSIONEL 
KVALITET, 
PROFESSIONEL 
SERVICE
I STARK ved vi, hvad det vil sige at være professionel håndværker, og vi 
ved, hvad det kræver. Derfor har vi gjort det ekstra nemt for dig, når du 
skal handle maling. Du kan finde hele vores RAW sortiment i alle vores 
forretninger, landet over.

Vores sortiment indeholder ikke kun maling, men også alt, hvad du ellers 
skal bruge til projektet – så kan du handle ind et sted.

STARK Odense
Jarlsberggade 10 • 5100 Odense C • Tlf. 6315 6363

NYT
MALER-
CENTER

Lønsomme transportløsninger af høj kvalitet
Fra FKB Trading – Odense

Meiller
• Kvalitetsprodukter  

fra Meiller
• Robuste og driftssikre  

løsninger
• Landsdækkende service
• Spørg på individuelle løsninger

SOR Iberica
• Høj kvalitet fra SOR Iberica
• Kendt for stabilitet og super  

isolering
• Lav egenvægt giver  

optimeret driftsøkonomi
• Ordreproducerende  

– kundetilpassede løsninger

FKB Trading ApS
Tenikvej 57· 5260 Odense S
Tlf. 63 10 60 00
www.fkb-as.dk

Salg: 
Ib Boelslund +45 28 1 42 43
Per Asp +45 30 44 20 32
Ruby +45 22 21 17 38

NYHED! 
FYNCAR maskintrailerAttraktiv pris!

Lønsomme transportløsninger af høj kvalitet
Fra FKB Trading – Odense

Meiller
• Kvalitetsprodukter  

fra Meiller
• Robuste og driftssikre  

løsninger
• Landsdækkende service
• Spørg på individuelle løsninger

SOR Iberica
• Høj kvalitet fra SOR Iberica
• Kendt for stabilitet og super  

isolering
• Lav egenvægt giver  

optimeret driftsøkonomi
• Ordreproducerende  

– kundetilpassede løsninger

FKB Trading ApS
Tenikvej 57· 5260 Odense S
Tlf. 63 10 60 00
www.fkb-as.dk

Salg: 
Ib Boelslund +45 28 1 42 43
Per Asp +45 30 44 20 32
Ruby +45 22 21 17 38

NYHED! 
FYNCAR maskintrailerAttraktiv pris!
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FLEXPAINT · Rolundvej 15B,  · 5260 Odense S ·  Telefon:  31 15 17 60 
 E-mail: dennis@flexpaint.dk  · Web: www.flexpaint.dk

Flexpaint klarer 
lakskaderne på bilen

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

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

Det odenseanske 

firma klarer nemt og 

hurtigt de små  
lakskader på  

samme dag

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

Foder-roer
sælges

Velegnet til vildtfoder.
Kan evt. leveres.

Spiseløgsælges.

AndersVinggaard
26234496

Hus udlejes nær Rudkøbing
Meget rummeligt - 190 m2 - pænt istandsat.
Beliggende ca. 4 km syd for Rudkøbing.

Indeholder : Stueetage : Bryggers, badeværelse, køkken, stue, 2 værelser.
1. sal: Stor stue og soveværelse. Mulighed for ekstra værelse så der i alt bliver

4 soverum. Herudover værksted/garage og pæn nem have.
Alt lyst og pænt. Månedlig husleje kr. 6.000. + forbrug. Depositum Kr. 18.000.

Henvendelse: Niels - Tlf. 5053 3433.

Lejligheder i skønne omgivelser
Rudkøbing, Torvegården

B

Torvegården, Rudkøbing

Dejlige lejligheder på det hyggelige torv i Rudkøbing. Boligerne er
indrettet med entré, hyggeligt køkken med spiseplads, lys stue,
soveværelse med indbyggede skabe samt et stort badeværelse.
Fra stuen er der adgang til enten terrasse eller balkon.
Til hvert lejemål hører desuden et kælderrum. Mulighed
for parkering.

T: 70 23 80 02
W: hdejendomme.dk

80 m2, 2 vær. lejlighed / kr.4.755 kr.pr.md.
Ekskl.. forbrug. Depositum 3 md. husleje.

Se boligerne til næstkommende åbent hus.

Lej en bolig i
Torvegården og få
1 gratis måneds

husleje

Åbent Hus: 27/10 kl. 15:30-16.00 (i nr. 1.1.sal.)

Elektrisk varmerulle
mrk. Vølund, som ny

KUN kr. 500,- afhentet.
Nypris ca. kr. 3.000,-
Tlf. 62 51 18 38
el. 21 40 12 58

Værksted/
Nedlagt landbrug

Værksted el. nedlagt landbrug
med lade søges som lejemål.

Værkstedsbehov på ca.
60 - 75 m2. Evt. med bolig

på 80 - 130 m2.
Månedlig leje i prisniveau:
værksted kr. 1.500 el. værk-
sted og bolig ca. kr. 4.000.

Kun til privat brug.
Søges i området sydøst
FYN er foretrukken.

Træffes på tlf. 21 22 48 84

Annoncesponsor: SPAR HUMBLE

Magleby forsaMlingshus

�����d�r bankospil
��r�d�g d. 29. ������r ��. 19.00

Vi spiller oM:
1-2-3 rækker 30 gavekort á 100 kr.

16 x dansk and á 2800 gr.
På lykkelotteri: 16 x and á 2600 gr.

2 x hel svinekam
På lotteri 10 gavekort á 50 kr. + snaps.
Pulje 1 - 1.900 kr. Pulje 2 - 500 kr.

I PAUSENGIVER VI KAFFEN - HUSK KOP!

VI TAGER ANSVAR FOR HELHEDEN KVALITET TIL TIDEN

Alt indenfor: KLOAK · BETON · MURER · TØMRER · SNEDKER · KØKKEN · BAD
6256 1962 - 6251 1964 - 2022 1962 - tts@tts-langeland.dk - www.tts-langeland.dk

”Vi dækker
hele sydfyn”

TRYGHED - SIKKERHED - GARANTI

TULLEBØLLE VVS & BLIK ApS • LØKKEBY VVS
62 50 13 35

Bygaden 40 | Tullebølle | 5953 Tranekær | www.tullebollevvs.dk | post@tullebollevvs.dk

... ring til VVS-manden i Tullebølle,
- vi udfører alt i VVS-, blik og

kloakarbejde

Tørt brænde sælges
550 kr. pr. rmtr.
Tlf. 21438365

Øe slager

v/ Benjamin Jørgensen | Longelsevej 23 | 5900 Rudkøbing
mail@bj-blik.com | www.bj-blik.com | Tlf. 61 18 05 52

ens blikkens

Gammelt
Håndværk

nye
tider

Dækker
hele sydfyn

Dødsbo og indbo
købes/ryddes

Teak- og
Palisandermøbler,

Porcelæn, stentøj, bestik,
smykker, lamper m.m.

Ring til Peder fra
Hildebert Falcke Antik
på tlf. 28 49 22 32

 Forskelligt købes 

Antikviteter & dødsboer købes
Tlf. 62 51 22 44

Købmandsgården TINGSTEDET
Østergade 16 5900 Rudkøbing

Kongeligt porcelæn • Keramik • Legetøj • Glas • Sølv • Kuriosa
Emaljeskilte • Gl. reklameting • Kunst • Bøger • Småmøbler m.v. Ahlefeldtsgade 29 B • 5900 Rudkøbing

mail: tsc@rorogblik.dk • www.tscrorogblik.dk

Autoriseret Vvs installatør

ør & blik

Carlssons
3086 9662
Tobias S. Carlsson

450 kr.Timeløn
incl. moms & firmabil

OPKØB
AF DØDSBOER
Kræmmerne i Kædeby

Tlf. 23 34 59 03

El-scootere
Du kan købe eller leje
Vi har nye og brugte
Købe: fra ca. 7.500,-

Leje: fra 600 kr. pr. md, incl.
serviceaftale
og vejhjælp.

Ring 4020 4120,
www.fonixkomfort.dk

 Spillegilder 

TOPPRIS
Alt i gl. møbler og

småting, antikviteter og
dødsboer, købes altid til

højeste dagspris.
Frank Hilding
62 22 07 57

Kloak og dræning

• Kloakarbejde
• Nedsivningsanlæg
•Vognmandskørsel

• Mini renseanlæg
• Containerkørsel
• Udgravning
• Planering m.m.
• Udlejning af materiel

Vi udfører:

Entreprenørfirmaet
Arthur Pedersen A/S

Langøvej 19, Rudkøbing, tlf. 62 57 11 96 - 21 22 11 48
www.arthurpedersen.dk

Malerfirmaet
BIRGER CLAUSEN
Ristingevej 113 • Humble

Tlf. 62 57 28 45 • 40 20 87 69
www.malerbirgerclausen.dk

Sydlangelands
Malerforretning
Lønkildevej 11 · Lindelse
62 57 18 08 · 30 69 60 08 · Fax 62 56 21 08

Slamsugning
Højtryksspuling
Hegnsklipning

m.m. udføres.
Skovballe Slamsugning

v/ Leif Hansen
Tlf. 6254 1889 - 2122 9244

 Håndværkere 

Ejendomme/boliger 

 Forskelligt sælges 

Tirsdag den 27. oktober 201530

NGF Nature Energy Holding A/S
Ørbækvej 260 | 5220 Odense SØ | Telefon +45 6315 6415

E-mail info@natureenergy.dk
www.natureenergy.dk

KORUP VVS
Totalrenovering af badeværelser

KALØRVEJ 100, 5200 ODENSE V
Tlf. 65 94 26 38 · Mobil 26 16 51 27UDSTILLING

VVS
BLIK

OLIE OG
NATURGAS
SERVICE

Vand · Varme · Sanitet · Blik · Kobber · Skifer
Jordvarme · Varmepumper · Pillefyr
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BK Tool sætter mere ind på:

Fræseproduktion af emner
BK Tool i Odense beskæf-
tiger sig med konstruk-
tion og fremstilling af 
forme til støbning af 
aluminium-, zink- samt 
plast-emner.

BK Tool ApS · Hans Egedes Vej 15 · 5210 Odense NV  · Tlf. 65 94 40 13 
Kim Christensen: kc@bktool.dk  · Bjarne Moltrup Mogensen: bm@bktool.dk · Web: www.bktool.dk

- Der, hvor mængden af emner 
ikke er stor nok til at kunne bæ-
rer omkostningerne til en form 
eller ikke egner sig til støbning, 
kan vi fremstille emnerne på 
vores 3-5 aksede cnc maskiner. 
Denne  produktion må gerne 
blive større.

- Vi har brug for flere produk-
tions-opgaver med CNC-bear-
bejdning af emner for at udnytte 
vor kapacitet bedre sideløbende 
med, at vi konstruerer forme, 
siger de to indehavere af BK 
Tool, Kim Christensen og Bjarne 
Mogensen. De er uddannet som 
maskinarbejdere/maskintekni-
kere og har mange års erfaring i 
branchen. For tre år siden fik de 
så lyst til at starte eget firma og 
slog sig ned i industrikvarteret 
ved Tarup. Og den beslutning 
har de ikke fortrudt.

Kvalitetsmaskiner
BK Tool har kunder i hele Dan-
mark, som bruger diverse forme 
til støbning af emner, men firma-
et vil også gerne bruge sine nu-
værende kvalitetsfræsemaskiner 
fra Hermle til at serie-producere 
emner på. BK Tool får stadig fle-
re opgaver af den art og leverer 

bl.a. til Universal Robots i Oden-
se. Firmaets maskiner kan klare 
5 akset produktionsfræsning af 
emner op til 600 kg, samt 4 akset 
op til 1000 kg.

Kan løse alle opgaver
BK Tool kan løse de fleste opga-
ver, små og store.
- Selv om vi er et mindre firma, 
er vi ikke for små til at klare det 
meste, og vi får flere nye kunder 
via anbefalinger fra gamle kun-
der, som ved, at de kan stole på, 
at det, vi leverer, er kvalitet.
- Vi vil gerne vokse os større hen 
ad vejen og har plads til at udvide 
maskinparken, efterhånden som 
vi bliver mere kendte. Vi forestil-
ler os, at der i den ene ende af 
værkstedet kunne stå 3-4 ma-
skiner mere og køre produktion, 
samtidig med at vi stadig bibehol-
der formfremstillingen ved siden 
af, siger Kim Christensen.

» Vi hjælper 

gerne med 

at finde den 

helt optimale 

løsning… «

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
1
6
1
5

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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hos os.
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Onlinebooking
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 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
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Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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MED STEMNING 
FRA STØVLELANDET

Der er et par højdepunkter i om-
rådet ved Munkebo. Der er Mun-
kebo Bakke med udkigstårn og 
portalkranen på Lindø. Og så er 
der Munkebo Kro. Den har raget 
op i generationer med vekslende 
kendetegn. Nylig fransk og nu 
med et værtspar, der vil noget 
mere end det.
Siden Iben Egebjerg Germunds-
son og Finn Egebjerg Rasmussen 
for et år siden overtog forpagtnin-
gen, har kokken Finn og konen 
Iben blandet menukortene på en 
anden måde. Nu er der ålegilder, 
mortensaften og vildt fra skov og 

mark. Og forleden var der en vel-
besøgt vinaften med udsøgte vine 
fra støvlelandet Italien.

Fem retter, syv vine
Der var grissinier på bordet, og 
de nærværende tjenere fik god 
afsætning ved de mange borde 
af velkomstdrikken, en økologisk 
Prosecco.
Den efterfølgende fem retters 
menu bestod af grillede jomfru-
hummere, braiserede svinekæber 
med spidskål, oksemørbrad med 
amaronesauce. Derefter fulgte 
pecorino-ost med syltede græs-
kar afsluttende med glaserede 
ferskner med limesorbet.
Dertil et klædeligt udvalg af støv-
lelandets bedste vine, der fik for-
klarende ord med på vejen af Car-
sten Rødsgaard Hansen fra Kjær 
og Sommerfeldt, som både er Kgl. 

Hofleverandør og rigt repræsen-
teret på Munkebo Kro.

Selskaber og konferencer
- Vi har sænket priserne generelt, 
siger Iben Egebjerg Germunds-
son. Det har vi både i restau-
ranten og på hotelsiden. Vi har 
mange selskaber og familiesam-
menkomster fra hele Fyn, og med 
vore 23 værelser appellerer vi 

også stærkt til virksomheder og 
offentlige institutioner fra hele 
landet, der har brug for et eller 
flere af vore veludstyrede konfe-
rencerum. 
- Munkebo Kro ligger i en smuk 
natur, og vi har gode tilkørsels-
forhold, siger Finn Egebjerg 
Rasmussen. Vi vil hele tiden til-
byde et bredt og varieret udbud, 
så vore gæster nyder opholdet og 
tager herfra med et godt indtryk.

Gamle hæderkronede 
Munkebo Kro fik bevist, 
at de kan italiensk for 
både begyndere og for 
viderekomne.

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

VESTFYNS UNDERVOGN S CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

DINITROL O DENSE NV
Telefon 70 25 18 01
Thulevej 19C - 5210 Odense NV

Telefon 70 25 18 01
Thulevej 19C · 5210 Odense NV
info@dinitrolodense.dk
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I forbindelse med Danske Hotellers 
25 års jubilæum tilbyder 
Hotel Vissenbjerg Storkro 

25% RABAT PÅ  
KURSUSDØGN I HELE 2015

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

Normalpris pr. person 1095,-JUBILÆUMSPRIS 82125
Se mere på 

www.vissenbjergstorkro.dk

GÆLDER 

OGSÅ KURSUSDØGN 

I 2016, SOM 

BOOKES SENEST 

31/12-2015
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FESTER & FIRMAARRANGEMENTER:

NU OGSÅ PÅ VANDET
Husbåd som ligger fast  
i Odense Havn

De to brødre Walther Bruntse 
Hansen, der driver Walthers 
Dinner i Odense, og Bo Bruntse 
Lindholm, der driver Odd Fellow 
Logen og Palæet, har indkøbt en 
husbåd, som tidligere har været 
brugt som kulturbåd og cocktail-
bar. 
Båden som ligger fast i Odense 
Havn, kan bruges til udlej-

ning  til familie- og firmafester. 
- Vi arbejder stadig på det en-
delige koncept, og forventer at 
vi er klar til foråret, hvor det er 
meningen, at der skal bygges ter-
rasse foran husbåden, siger Wal-
ther Bruntse Hansen. Det skal 
være en ”hyggebåd” med musik 
og noget godt at spise.
Der er plads til 50 personer ne-
denunder og ovenpå 70 personer, 
som sidder udendørs. 
Indtil videre kan båden lejes 
til forskellige arrangementer, 

herunder også møder, da alt det 
elektroniske er installeret i bå-
den, - og også indrettet med køk-
ken og toiletfaciliteter.
For yderligere information og 
bookning, kontakt os venligst på 
tlf. 31400028, eller send en mail 
på: mail@denfedeand.dk

Den Fede And  •  Finlandkaj  •  5000 Odense C  •  Tlf. 31 40 00 28  •  mail@denfedeand.dk  •  www.denfedeand.dk

Birkely Anlægsgartner A/S · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg · tlf. 65 36 11 63 ·  info@birkely.dk · www.birkely.dk 

Torv, Nyborg

Sydhavnsskolen, Kbh.

Vedligehold, privathave

Birkely Anlægsgartner udfører
• Belægninger
 Indkørsler, terrasser, og gangarealer i klinker, beton- eller granitsten.

• Støttemure og trapper
 I betonsten, kampesten eller granit.

• Græs
 Omlægning af gammel plæne, nysåning, rullegræs eller græspleje.

• Hegn og inventar
 Træhegn, stakitter, pileflet, pergolaer, espalier.

• Driftsopgaver
 Vedligeholdelse giver et flot og præsentabel udeanlæg  
 - både i private hjem, ved virksomheder og på offentlige arealer.

• Træfældning
 Vanskelige træer, topkapning, rodfræsning.

• Beskæring
 Frugttræer, prydbuske, træer, klatreplanter.

• Beplantninger
 Hække, stauder, buske, træer, blomsterløg.

• Taghaver
 Grønne tage: Beplantning samt afvanding som ikke belaster miljøet.

• Snerydning og glatførebekæmpelse
 Vi sørger for snerydning og glatførebekæmpelse i et døgnberedskab  
 i vintermånederne.

BREDGADE 14 · 5485 SKAMBY · TLF. 64 85 12 74

Mølkjær Handel & Byg · Skt. Knuds Gade 37 · 5000 Odense C · Tlf.: 2210 1130 · frank.kontor@gmail.com · www.moelkjaer.dk

ARKITEKT MED NETVÆRK OG HÅNDVÆRK

Først blev Frank Ankjær uddan-
net tømrer, og blev i 1982 arki-
tekt. Med den bagage etablerede 
han sig som selvstændig i 1990. 
Det var ikke specielt nybyggeri, 
han satsede på. Han ville hellere 
være med til at forny og forbedre 
den eksisterende boligmasse.
- Med en håndværksmæssig bag-
grund synes jeg, at jeg både kan 
rådgive og udføre ombygnings-
projekter, siger Frank Ankjær. 

Jeg fandt hurtigt en kundekreds 
i privatsektoren. Det er i tidens 
løb blevet til mange opgaver med 
at modernisere boliger og ejen-
domme for familier og for private 
ejendomsselskaber.

Netværk af 
håndværksmestre
Arkitekten Frank Ankjær har 
ikke interesseret sig så meget for 

licitationer. Han vil hellere kon-
centrere sig om en direkte dialog 
med bygherren og finde løsnin-
ger og priser på opgaverne.
- Jeg har min søn Kasper Ankjær 
med i virksomheden. Han er li-
gesom jeg uddannet tømrer, si-
ger Frank Ankjær. Det giver os 
direkte kontakt i projektet. Til 
at forestå større opgaver har vi 
et netværk af håndværksmestre, 
som så kan operere i vores sel-
skab Mølkjær Handel & Byg. Der 
kan vi sammen håndtere en stor 
omsætning ved hjælp af underle-
verandører.
- Det vil sige, at vi kan tage to-
talentrepriser og forestå alle 
faser i byggestyringen. Det har 
vi afprøvet mange gange, og det 
har været en drivkraft i samar-
bejdet.
- Vi har ikke besvær med at skaf-
fe os nye kunder, siger Frank 
Ankjær. Privatkunderne er en 
del af vores netværk og hjælper 
til med at fortælle, hvem der har 
stået for udvidelsen eller moder-
niseringen af villaen, og for er-
hvervskundernes vedkommende 
er de både trofaste og anbefaler 
os gerne til andre.

Arkitekt Frank Ankjær 
tegner og bygger om, 
og han styrer byg-
geprojekter over hele 
landet for private og 
erhvervsvirksomheder.
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BREDGADE 14 · 5485 SKAMBY · TLF. 64 85 12 74
Finns Autoservice / Mekonomen · Grønnevangen 56, Snestrup · 5210 Odense NV · Tlf.: 66 16 48 05
E-mail: finnsauto@tdcadsl.dk · Web: www.finnsautoservice.dk

Med tryk på GOD SERVICE

Finns Autoservice i Snestrup 
har mange lokale kunder. Fak-
tisk er anden generation godt på 
vej. Når disse kunder afleverer 
deres nye eller gamle bil til ser-
vice, så gør de det trygt.
Finn Andersen har haft virk-
somheden i det vestlige Odense 
siden 1990. Han blev udlært 
automekaniker ved V. Holm 
Jensen i 1975. I dag er han er 
tilknyttet Mekonomen, som både 
har vejhjælp og en kvik levering 
af reservedele fire gange om da-
gen.
- Det kan godt være, at man kan 
se på et par bremseklodser, om 
de skal skiftes, siger Finn An-
dersen. Når jeg kommer til det 

punkt i servicetjekket, så bruger 
jeg ikke kun synet. Jeg bruger 
værkøjet og adskiller og sam-
ler igen. Så kan jeg stå ved ser-
viceeftersynet.

Vigtig kundekontakt
For Finn Andersen er kunde-
kontakten vigtig. Moderne biler 
har længere mellem serviceef-
tersynene end, da han begyndte 
i branchen. - Jeg ser vore kunder 
til servicetjek og holder service-
bogen ajour, så garantien holder, 
siger Finn Andersen. Vi ser også 
kunderne et par gange om året, 
når der skal skiftes fra sommer- 
til vinterdæk.
- Vi har også en lille halv snes 
brugte biler til salg, siger Finn 
Andersen. Jeg har ingen faste 
leverandører, men er altid klar 
til at snakke med gamle kunder, 
som hellere vil sælge til mig end 
lade den af mig godt kendte bil 
indgå i en byttehandel.

	  

Finn Andersen klargør så den 
brugte bil og sætter den til 
salg med de gældende garanti 
og et håndslag.

For Finn Andersen - inde-
haver af Finns Autoservice 
i Snestrup - har udtrykket 
service en særlig værdi.

Mølkjær Handel & Byg · Skt. Knuds Gade 37 · 5000 Odense C · Tlf.: 2210 1130 · frank.kontor@gmail.com · www.moelkjaer.dk

ARKITEKT MED NETVÆRK OG HÅNDVÆRK

Først blev Frank Ankjær uddan-
net tømrer, og blev i 1982 arki-
tekt. Med den bagage etablerede 
han sig som selvstændig i 1990. 
Det var ikke specielt nybyggeri, 
han satsede på. Han ville hellere 
være med til at forny og forbedre 
den eksisterende boligmasse.
- Med en håndværksmæssig bag-
grund synes jeg, at jeg både kan 
rådgive og udføre ombygnings-
projekter, siger Frank Ankjær. 

Jeg fandt hurtigt en kundekreds 
i privatsektoren. Det er i tidens 
løb blevet til mange opgaver med 
at modernisere boliger og ejen-
domme for familier og for private 
ejendomsselskaber.

Netværk af 
håndværksmestre
Arkitekten Frank Ankjær har 
ikke interesseret sig så meget for 

licitationer. Han vil hellere kon-
centrere sig om en direkte dialog 
med bygherren og finde løsnin-
ger og priser på opgaverne.
- Jeg har min søn Kasper Ankjær 
med i virksomheden. Han er li-
gesom jeg uddannet tømrer, si-
ger Frank Ankjær. Det giver os 
direkte kontakt i projektet. Til 
at forestå større opgaver har vi 
et netværk af håndværksmestre, 
som så kan operere i vores sel-
skab Mølkjær Handel & Byg. Der 
kan vi sammen håndtere en stor 
omsætning ved hjælp af underle-
verandører.
- Det vil sige, at vi kan tage to-
talentrepriser og forestå alle 
faser i byggestyringen. Det har 
vi afprøvet mange gange, og det 
har været en drivkraft i samar-
bejdet.
- Vi har ikke besvær med at skaf-
fe os nye kunder, siger Frank 
Ankjær. Privatkunderne er en 
del af vores netværk og hjælper 
til med at fortælle, hvem der har 
stået for udvidelsen eller moder-
niseringen af villaen, og for er-
hvervskundernes vedkommende 
er de både trofaste og anbefaler 
os gerne til andre.

Arkitekt Frank Ankjær 
tegner og bygger om, 
og han styrer byg-
geprojekter over hele 
landet for private og 
erhvervsvirksomheder.
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Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS

Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS

Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS

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

-  som det passer dig !

Albani Apotek Odense · Albanigade 54F · 5000 Odense C · Tlf.: 66 12 08 63 · Fax: 65 91 31 66
E-mail: albani@apoteket.dk · Web: www.apoteket.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag – torsdag:  

Kl. 09:00 – 17:30

Fredag: 
Kl. 09:00 – 18:00

Lørdag: 
Kl. 09:00 – 13:00

Det centralt beliggende 
Odense-apotek grundlag-
des i år 1900 som byens 
fjerde af slagsen. I star-
ten lå Albani Apotek på 
hjørnet af Hunderupvej 
og Læssøegade. I dag er 
adressen Albanigade 54F. 

”Her fra Albani Apotek, som er 
et af Odenses mindste, betjener 

vi en stor og meget varieret 
kundegruppe”, fortæl-

ler apoteker Kirsten 
Schøsler Lindholm. 
”Vores aktiviteter om-
fatter også apoteks-

udsalg på Folkebo Bu-
tikstorv og Bogensevej 

i Næsby. Derudover kører 
vi flere gange dagligt ud med 
medicin til plejehjem og private 
borgere. Apoteket beskæftiger i 
alt 18 fastansatte medarbejdere 
(farmaceuter, farmakonomer og 
elever) og har farmaceutstude-
rende fra SDU og Købehavn i 
praktik.” 

Engagement, arbejdsglæde 
og høj faglighed
”Albani Apotek servicerer tre 
hovedgrupper; nemlig patienter 
som fortrinsvis aftager recep-

pligtig medicin, kunder til hånd-
købsmedicin og velværeproduk-
ter samt en stor blandet gruppe. 
Med engagement, arbejdsglæde 
og høj faglighed imødekommer 
vi hele kundekredsens behov 
og forventninger – både når det 
gælder produktsortiment og råd-
givning. På sidstnævnte område 
er vores fokus gennem de senere 
år øget markant. Rådgivning og 
besvarelse af spørgsmål fra kun-
derne udgør en stadigt stigende 
del af vores service. Samtidigt 
kender vi vores begrænsninger 
og er meget bevidste om, hvornår 
vi skal anbefale folk at kontakte 
egen læge.” 

Ny og bedre  
adgangsforhold
”Ifølge den ny apotekerlov, som 
officielt har indlemmet os i 
sundhedsvæsenet, skal apote-
kerne have gode adgangsforhold 
for alle. Det er kommunernes 
opgave at sikre dette, og nu er 
der godt nyt til de mange bili-
ster i vores kundekreds. De har 
længe har haft store problemer 

med at komme til og fra apote-
ket på grund af anlægsarbejdet 
med Odenses kommende letbane. 
Pr. 1.12.2015 etableres der kun-
deparkering i gården, hvorved 
adgangsforholdene bedres bety-
deligt, og det er vi meget glade 
for”, slutter Kirsten Schøsler 
Lindholm.
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GLÆD DIG TIL 
JULEFROKOSTEN 
VI GRILLER ALT ANDET 
END RENSDYR

Livemusik 
Spooky spiller i Odense  

Soulstars ltd spiller i Svendborg

Odense l Svendborg l Tlf. 70 11 11 55 

Bowl´n´Fun & The Grill l Odense l Grønløkken 3 l 5000 Odense C

Julebuffet med masser af lækkerier
Julebuffet, dessert og livemusik

Pris kr. 299,-
FRE-LØR

1 bowlingtime, velkomstdrink, snackkurv, stor julebuffet, 
dessert, livemusik, natmad samt drikkevarer ad libitum
(øl, vin og vand fra kl. 17.00)

 Prisen gælder ved 4-6 personer pr. bane 
- ekskl. skoleje

Den ultimative julefrokost inkl. bowling

Pris kr. 599,-
FRE-LØR

Priserne gælder fra d. 20. november og indtil jul

Udvalgte fredage og lørdage i november og december 
sætter vi ekstra gang i festen med god musik

Se det fulde musikprogram på 
thegrill.dk ∙ bowlnfun.dk

     l Svendborg l Nyborgvej 4 l 5700 Svendborg 

Svendborg/Odense - Erhverv Fyn (indrykkes uge 44 2015)
185x265 mm - cmyk
Deadline den 23.10.2015
Thomas Pedersen - annonce@erhverv-fyn.dk



Konica Minolta C280
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Specifikationer:
• 28 sider fuldfarve kopier
• 80 scan til net & mail
• A3
• A4
Er vist med ekstra papir kassette

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

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

A/SGULDFELDT

KoniCA MinoltA/ 
DEvElop C280 

6 års nygaranti

17.416,-
VanVittig pris

nu

vi har købt hele Konica Minolta 
lager af brugte maskiner

Kun 32 StK.

lAgErSAlg. DAnMArK billigStE MASKinE

Danmarks største lagersalg


