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Med formandens øjne
Medens vi sidder og nyder varmen fra det dejlige sommervejr,
som vi alle er udsat for, kan vi glæde os over, at de traditionsrige mindehøjtideligheder er vel overstået. 4. maj i Sct. Nicolaj
Kirke med efterfølgende sammenkomst i Marinestuen, Mindehøjtideligheden i Sct. Jørgens Park, den 5. maj med efterfølgende sammenkomst i sognegården med et forfriskende indslag af
Carolinekoret og Kristi Himmelfartsmarchen 10. maj. Der skal
lyde en stor tak til alle, der har deltaget.
Desværre har vi mistet en del af af vore medlemmer, som trofast
er mødt op år efter år, og umiddelbart mangler der erstatning for
Erik Bodal
disse. Jeg opfordrer Jer alle til at overveje, om ikke I kunne have
interesse i at deltage, for at sikre at disse traditioner skal fastholdes i fremtiden. Det årlige
sendemandsmøde, som i år blev afholdt i Køge i St. Bededagsferien, blev en god oplevelse,
og vi kunne tage hjem med nogle erfaringer, som vi kan gøre brug af om 2 år, når vi skal
være vært for Sendemandsmøde 2020.
På Sendemandsmødet blev det besluttet, at grundlaget for tildelingen af fremdriftsskruen
fremover skal være nettto tilgangen af medlemmer i lokalafdelingen.
Vor trofaste næstformand Bjarne Jensen blev hyldet med et skjold, for at have været en del
af Svendborg Marineforenings bestyrelse ubrudt i 25 år. En stor tak til Bjarne for alt det
arbejde, som han har udført i bestyrelsen gennem alle de år.

Bjarne Jensen, blev hyldet for 25 år i bestyrelsen.
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Som noget nyt har vi genoptaget en gammel tradition med en udflugt Grundlovsdag. Den
er planlagt til at gå til Ebeltoft, hvor vi skal besøge særudstillingen ved Fregatten Jylland.
Efterfølgende har vi aftalt frokost i Ebeltoft Marineforening.
Jubilarstævnet på Holmen bliver afholdt 26. august. Listen over de 25 der har jubilæum
kan ses i sidste blad. Vi sørger for transporten, således prisen for medlemmer af Svendborg
Marineforening bliver kr. 300,-, som det koster at deltage i stævnet. Reserver dagen og mød
gamle kammerater fra søværnet ved en hyggelig sammenkomst.
Som fast indlæg mangler vi stadig mailadresser og telefonnumre på mange medlemmer, og
vil hermed igen opfordre Jer til at sende en mail, hvis I på det seneste har fået ny mailadresse, mobil nr. eller er blevet nytilsluttet mailsystemet. Det vil medvirke til, at holde portoomkostningerne nede, og en god måde at komme i kontakt med hinanden på. Ved sidste udsendelse på mail fik vi mange retur med forkert mailadresse. Fotoarkivet på hjemmesiden
er nu oppe på 110 medlemmer, men der mangler billeder af mange af Jer. Prøv at kigge i
gemmerne og se, om der ikke dukker et billede op af Jer, som vil pynte på vor hjemmeside.
Jeg vil slutte af med at opfordre Jer alle til at tænke på, hvor meget glæde et medlemsskab
af Svendborg Marineforening kan give, og hvilket fællesskab I er en del af.
God sommer til Jer alle.
Med venlig hilsen Erik Bodal

Lundby Kiosken ApS
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Torsdag den 22. marts:
Marinestuen var fyldt til foredraget om
”Heering Kirses” forlis i Stillehavet. Skibets andenmester Ole Steen Andersen og
hans kone Karin, var begge forhyret på
skibet der var på rejse fra Manzanillo til
Tokyo, ved forliset i december 1971.
De fortalte begge en øjenvidne beretning
om oplevelsen. ”Heering Kirse” lå til sidst
med en slagside på 45 grader.
Der var kun 2 redningsbåde. Den ene blev
Ole og Karin ”Heering Kirse”
knust af bølgerne, og den anden kunne ikke
søsættes på grund af krængningen. Tilbage var kun et par flåder som var i dårlig stand. De
fortalte om oplevelsen som skibbruden i dårligt redningsudstyr, drivende rundt midt i Stillehavet, uden at vide om og hvornår de ville blive fundet. Efter flere dage blev de samlet op
af et norsk skib og sat i land i Japan. 4 andre besætningsmedlemmer omkom ved forliset.
Torsdag den 19. april: Kammeratskabsaften. Selv om gule ærter med flæsk og pølse og
andet tilbehør normalt er vintermad, var der god afsætning på denne lækre menu, torsdag
den 19. april, der blev årets første sommerdag. 40 medlemmer hyggede sig og sluttede
aftenen med pandekager med syltetøj.
Torsdag den 26. april:
Sæsonens sidste maritime foredrag havde
samlet 20 deltagere til et besøg på Svendborg Søfartsskole. Aftenen startede med
spisning i Marinestuen, hvorefter man forhalede til Søfartsskolen, hvor forstander
Jens Frederiksen tog imod. Jens fortalte
om skolens historie, og hvad skolen tilbyder de unge mennesker, der måtte have lyst
til en maritim uddannelse.
Skolen tilbyder uddannelse som skibsassistenter, ligesom man har HF-søfartsuddannelsen. Efter en kaffepause var der lejlighed
til at bese skolens lokaler og værksteder.
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Lørdag den 28. april: En delegation fra Svendborg deltog i det årlige sendemandsmøde,
der denne gang blev afholdt i Køge. Samtlige sendemænd deltog i en march gennem byen,
anført af Søværnets Tamburkorps, forud for mødet. I forbindelse med sendemandsmødet
fik Bjarne Jensen overrakt Marineforeningens skjold, for 25 års uafbrudt medlemskab af
bestyrelsen i Svendborg.
Fredag den 4. maj. Efter mindegudstjenesten i Sct. Nikolai kirke, var der sammenkomst
i Marinestuen. I den forbindelse fik Marineforeningen overrakt et billede og en model af
Fregatten Jylland, af vort medlem Evald Brinck.
Lørdag den 5. maj. I det smukkeste forårsvejr var mange deltagere mødt til mindehøjtideligheden i Sct. Jørgens park. Efter kransenedlæggelsen talte biskop emeritus Kresten Drejergaard. Han nævnte blandt andet at
frihed ikke er en selvfølge, og at der derfor
fortsat er grund til at markere Danmarks befrielse, den 4 og 5. maj.
Torsdag den 10. maj. Kristi Himmelfartsdag. Ved den traditionsrige march til krigergravene på Assistens kirkegård, var Marineforeningen igen repræsenteret med flaget og et
stort antal medlemmer.
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Torsdag den 24. maj. Med stor hjælp fra vort medlem Rasmus Lohse, der ellers tilbringer
sit arbejdsliv ved Arktisk Kommando i Nuuk, kunne vi denne dag invitere til grønlandsk
aften. En lækker forret med laks, hovedretten var moskusoksesteg med tilbehør, og pandekager med is til afslutning. Efter spisningen fik vi et kursus i hvordan man laver grønlandsk
kaffe, ligesom der var mulighed for at smage denne specialitet. En hyggelig aften og tak til
Rasmus og folkene i kabyssen.
Lørdag den 26. maj. Ved Marineforeningens Æresformand, HKH Kronprinsens 50 års
fødselsdag, var Svendborg afdeling repræsenteret i den flag - & faneborg der var opstillet på
Kongens Nytorv i København, i forbindelse med karetturen. Fra Svendborg deltog Gunnar
Markussen og Ib Hansen.
Fødselsdagen blev markeret i marinestuen med en Riga-balsam.
Tirsdag den 5. juni. Var en bus fyldt med medlemmer og ledsagere på besøg ved Fregatten Jylland, hvor der var lejlighed til at bese såvel fregatten som den særlige udstilling af
skibsmodeller m.v. som Marineforeninger fra hele landet har bidraget til. Besøget i Ebeltoft
sluttede med en lækker frokost hos Ebeltoft Marineforening.

Rejseholdet Ebeltoft den 5. juni 2018
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Kommende aktiviteter
Når man har skrevet sig på listen til et arrangement
og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale

Søndag den 8. juli, Kl. 08.00. Årets sejltur med de gode skibe ”Caroline S” og ”Viking”
starter fra Svendborg søndag den 8. juli kl. 8.00 og går i år til Ærøskøbing, hvor vi forventer at ankomme ca, kl. 11.30 Morgenmaden og et lille glas indtages under sejladsen. Turen er kun for medlemmer. Påklædning fri. Prisen for sejlturen, morgenmad og
skafning i Ærøskøbing Marineforening er samlet kr. 225,00 Da det er begrænset hvor
mange der kan / må være ombord, kan der kun tilmeldes personligt på listen på opslagstavlen i Marinestuen. Listen opsættes lørdag den 16. juni, og så gælder ”først til mølle”
Efter tilmelding kan betales på reg. nr. 3224 konto nr. 3224636393
Torsdag den 2. august. Svendborg Marineforening deltager som vanligt i Gl. Torvedag, med boder med salg af øl, vand og vin. Ligesom Caroline-koret vil underholde. Da der er mange opgaver
der skal løses i løbet af dagen, må foreningens medlemmer der vil hjælpe, gerne skrive sig på den
ophængte arbejdsplan i Marinestuen, eller kontakte Bjarne Jensen.
Søndag den 19. august. Fregatskydning i skyttehuset i Christiansminde. Skydningen er for
alle medlemmer af Marineforeningen. Påklædning helst uniform. Der mødes i skyttehuset kl.
9.00, hvor der er morgenkaffe inden skydningen starter. Ægtefæller / ledsagere kan tilmeldes
dameskydningen og spisningen. Når skydningen er afsluttet, er der spisning og præmieuddeling i Marinestuen, kl. 14.00 Tilmelding senest lørdag den 4. august, på liste på opslagstavlen
eller til Bjarne Jensen. Betaling foregår i Skyttehuset.
Lørdag den 25. august. Flådestation Korsør holder åbent hus, hvor alle er velkommen til at
se, og høre om Søværnets mange forskellige opgaver og besøge skibene og værkstederne. Der
er åbent fra 10.00 til 16.00, og gratis adgang. Mad og drikke kan købes.
Søndag den 26. august. Jubilarstævnet på Holmen. Der sendes brev ud til jubilarerne, der
bliver buskørsel fra Svendborg Marineforening til Holmen og retur. Nærmere oplysning og
tilmelding ved henvendelse til formanden eller kassereren.
Onsdag den 5. september. Flagdag for Danmarks udsendte. 
Arrangementet vil blive annonceret i dagbladene og i marinestuen.
Torsdag den 6. september Kl. 18.00. Foreningsmiddag for medlemmer med kone, ledsager eller enlige til fælles hygge og god mad. Deltagerpris kr. 125,00. Påklædning helst uniform. Tilmelding og betaling senest lørdag den 25. august, til Bjarne Jensen i Marinestuen, eller ved indbetaling
efter tilmelding, til foreningens konto Reg. nr. 3224 konto nr. 3224636393
Torsdag den 19. september Kl. 18.00. Pudseaften.
Torsdag den 27. september Kl. 19.00. Sæsonens første maritime foredrag. Program følger senere.
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RUNDE FØDSELSDAGE I
JULI KVARTAL 2018:
6. juli
13. juli
28. juli
9. august
11. august
17. august
1. september
3. september
5. september
8. september
18. september

Torben Poulsen
Jens Neergaard Eggert
Erik Trolle Schultz
Helge Sørensen
Flemming Pedersen
Kim Schnedler Jacobsen
Poul Ravn Agergaard
Erik Eigil Østa
Palle E. B. Palsgaard
Svend Erik Flege
Erik Anders Nielsen

75 år.
65 år.
85 år.
70 år.
80 år.
40 år.
75 år.
70 år.
75 år.
80 år.
70 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:

Ole Steen Andersen
Just Frederiksen
Bent Aage Andersen

Hans Henrik Rasmussen,
Thomas Damgaard Jensen
Flemming Børge Eriksen.

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer
Mogens Delbing, Pauli Nielsen,
Tove Sørensen og Kristian Lund.
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE
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Leje afMarineforenings lokaler.
Leje eller lån af Marineforeningens lokaler, til medlemmernes egne arrangementer, skal altid
først aftales med banjermester Tom Frimodt, som også oplyser om priser og betingelser.

Tom træffes på Tlf. 20 13 51 70.
Ønsker om andre arrangementer skal forelægges for bestyrelsen.
Svendborg Marineforening - Bestyrelsen.

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Formanden vil gerne have a
jour ført medlemskartoteket
- og sikre at det er den rigtige mail adresse og telefon nr. der står.

Kuopiovej 14, 5700 Svendborg

DK

© SVENDBORG SYNSHAL
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BILSYN OG NUMMERPLADER

Tlf. 62 22 95 00

PLADER

Så det vil være en god ide at sende en mail til formanden erik@bodalenergi.dk
- også selv om du ikke har fået ny mail adresse.

Vikarkokken

Ring og få

en sn

Tlf. 23 60 13ak på:
58
Altid oppe på grydelapperne med Sydfyns bedste priser.
Gratis kok ved min. 30 personer og min. 2 retters menu eller buffet.

Jeg anbefaler mine kvikke piger til at hjælper dig med borddækning, opvasken og alt det andet, til timeløn
Walther Storm Hovmester i Svendborg Marineforening.
Vikarkokken • Krebsen 21 • Rantzausminde, 5700 Svendborg • vikarkokken@mail.dk • CVR nr. 84993816

Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg
tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185
info@svendborg-motor.dk
www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS
• Dørtelefon
• Adgangskontrol
• Videoovervågning
• Låsesystemer
• Tyverisikring
• Dørautomatik

Kulinarisk oplevelse i
hjertet af Svendborg

Restaurant Krinsens hjerte banker for den gode
oplevelse, madglæde og velsmag.
Se menukort på hotel-svendborg.dk

Karl-Johann Nadolny
Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk
En del af Odense Låseservice

Åbningstider:
Frokost: kl. 12.00 - 15.00
Aften: kl. 18.00 - 21.30
Søndag: lukket

Bestil bord på 6217 6203
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

11

Marineforeningens
– facade ud mod Færgevej!
Da vi overtog ejendommen, var forhaven
beplantet med træer og
buske – og en hel del
ukrudt. Første opgave
var at få ryddet bevoksningen og renset og
planeret jorden.
Hertil stillede Jørgen
Skovgaard
maskinkraft, og et hold medlemmer leverede muskelkraft.
Vi havde hørt, at Museet havde en stak skærver liggende i gården
mellem bygningerne.
De var håndhugget af
kampesten om sommeren i åbningstiden, når en medarbejder illuderede Jens Vejmand, som
stod bag skærmen med en klud om hånden og forvandlede de hårde sten til brød, som Jeppe
Aakjær beskriver det. Disse skærver måtte vi afhente gratis. Jørgen Skovgaard stillede en
container op uden for gården, og nogle energiske medlemmer kørte i trillebør 3 – 4 tons sten
ud i containeren, som siden blev tømt ud i forhaven.
Et anker måtte der til at signalere Marinehus, og også der kunne Museet hjælpe. Man havde
et fint gammelt stokanker liggende, som vi måtte låne. Det mangler af ukendt grund den ene
halvdel af stokken. Men vi tænkte, at det lægges der ikke mærke til, hvis det hviler på en
stor sten. En sådan sten lå der i haven bag Erik Thomsens hus på Thurø. Igen måtte Jørgen
af sted med en kranbil fra Tonny Madsen og svinge stenen ud over Eriks hus.
Marineforeningen havde siden 1984 sammen med Havnen passet en mine, som stod ved
Jessens Mole. Den var en gave fra Søværnets Minevæsen i Korsør givet i forbindelse med
Svendborg Marineforenings 70 års jubilæum og indrettet som minebøsse for indsamling til
legater til unge under søfartsuddannelse. Minefonden fik et grundbeløb af Danske Bank og
Marineforeningen. Men tiden er løbet fra både indkomst og formål, så minen blev flyttet her
til forhaven som dekoration, og fondens midler tildelt skoleskibet Georg Stage.
Fra den gamle marinestue i Pakhuset medtog vi den ene af flagstængerne, som stod ved
hovedindgangen, for at kunne føre en marineforeningsstander ved forsiden af huset. Til
Dannebrog har vi jo den store flagstang på parkeringspladsen. Til færdiggørelse af facaden
blev der sat et flot skilt op ved etageadskillelsen Svendborg Marineforening, så ingen kan
være i tvivl om, hvem der bor her.
KK.
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Kabys nyt, juli kvartal, 2018.
Kabyssen friske gaster tryller igen med gryder, potter og pander fra lørdag den 18. august,
efter en behagelig sommerferie.
Kom og få en go’ ma’ oplevelse for kun 30.00 kr. hver lørdag fra kl. 11.30 – 13.00
Prøv det førend din nabo. RET TIL ÆNDRINGER AF MENUEN FORBEHOLDES.
Menu til lørdage:
Lørdag 18/8:	Pariserbøf m. hakket løg-reven peberrod-rødbeder i tern, capers,
rå ægge blomme.
Lørdag 25/8:	Hakkebøf m. ½ stegt tomat, ærter, stegte kartofler, og Bearnaise sovs.
Lørdag 1/9:	3 frikadeller m. kold kartoffel salat og frisk agurke salat.
Lørdag 8/9:	Jørgen Lunds berømte æggekage m. bacon, tomat, agurk, rugbrød,
purløg, sennep.
Lørdag 15/9:	Fiske stjerneskud m. kogt og stegt fiskefilet, rejer, asparges,
citronskive, dilddressing.
Lørdag 22/9:	3 tarteletter m. hønsekød, asparges og hakket frisk persille.
Lørdag 29/9:	Schnitzel(Svin) m. ærter, braskartofler, smørsovs, ”Dreng”
m. benfri sild, capers og høvlet peberrod.
Ekstra ma’ dage: Fregat skydning søndag 19 august 2018
Menu: Sild, Skipper Labskovs m. tilbehør, Gl. ost m. tilbehør, brie ost.
Forenings aften torsdag 6 september 2018
Menu: Kold Hønse salat, anrettet på frisk ananas og salatbund, m. sprød bacon
Schnitzel af svinemørbrad m. ærter og perleløg, braskartoffel, skysovs.
”Dreng ”m. capers, peberrod & citronskive.
Pandekager m. is og syltetøj.

Du må være derude: Kabysgasterne mangler nye kollegaer, når de tryller med potter
og pander i hyggelige timer i kabyssen (måske det bedste sted i marineforeningen).
Kan du bare lidt med kogekunsten, hjælper vi dig gerne i gang med resten.
Der vil være en tørnliste der passer med dit liv.
Kik ind og få en go’ ma’ snak med af kabysgasterne eller ring eller mail til
Hovmester Walther Storm: 23 60 13 58. vikarkokken@mail.dk
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Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Mødes fortsat hver tirsdag formiddag kl. 10.00. Her udføres almindeligt nødvendigt rengøringsarbejde. Belønningen er kaffe, rundstykke og socialt samvær. Vi kan godt bruge
flere hænder, så du kan roligt møde op.

Travaljeroerne:
Roerne har nydt det gode vejr på Sundet hidtil, og vi fortsætter med at ro hele sommeren
hver tirsdag eftermiddag fra kl. 16 til lidt over 17. Der må gerne komme nye deltagere,
travaljen er sjældent fyldt op. Kontakt eventuelt en af roerne og få nærmere oplysninger.

L´hombrespillerne:
Kortspillerne holder sommerferie og starter igen onsdag den 12. september kl. 14.00.
Der spilles fortsat L`hombre i Marinestuen, og vi ser gerne nye deltagere.

Rejseudvalget:
Til dem der skal med på turen til Bremen i september, skal vi gøre opmærksom på at
restbeløbet skal være indbetalt til foreningens konto, senest 1. august.

Kabys & Bargruppen: Har haft deres årlige fælles udflugt til Ærø:
Torsdag 3 maj mødte der 18 friske Gaster nogle med livsledsager op til afgang med
Ærø Færgen, med afgang 9.05, hvor hyggen allerede blev sat i gang, efter ankomsten til
Ærøkøbing, hvor vi blev budt velkommen af Formand Jan Christensen fra Ærøkøbings
Marineforening. Han fulgte os til Flaske-Peters Hus, som Ærøkøbings Marineforening
har overtaget vedligeholdelsen og driften af, det blev til en rigtig god rundvisning af Jan,
der har stor viden om muset. Omkring kl 12.00 fælles skafning i deres Marinestue m.
god mad og hyggelige stunder med gasterne fra Ærøkøbings Marineforening.
Efter en god indtagelse af mad og diverse lokale drikke, var der afgang igen til Svendborg
med færgen sidst på eftermiddagen, med glade og tilfredse gaster med en god dags oplevelser. En stor tak til Formand Jan Christensen fra Ærøkøbings Marineforening, for en
god rundvisning og hyggeligt samvær. Vi kommer igen i maj 2019.
Hilsen Walther-Hovmester, Svendborg Marineforening og alle gasterne.

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk
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Skyttelavet:
1. Landsskyttestævnet 2018 blev afholdt af Nyborg under vanskelige vejrforhold på
Nyborg havn. Jørn Ladegaard fik stævnet på plads, så alle deltagere fik en plads i
teltet med mad og drikke og underholdning.
2. Skyderesultater: der deltog 19 skyttelav i stævnet. Nyborg vandt med 912 point,
med Esbjerg og Kerteminde på 2. og 3. plads. Svendborg nåede en 8. plads med 876
point. Bedste holdskytte fra Svendborg var Steen Molnit med 181 point imod vinder
Jørn Mortensen, Ebeltoft med 189 point af 200 mulige.
3. Hjemmebaneskydning 2017/2018: Svendborg på en 12. plads med 1768 point mod
vinder Esbjerg med 1853 point. Bedste holdskytte fra Svendborg var Steen Molnit
med 366 point på en 8. plads.
4. Landsmødet i Nyborg: 19 ud af 21 lav deltog i Landsmødet. Bestyrelsen blev genvalgt, ny suppleant er Jørn Ladegaard (Nyborg).
Ud af 4 indkomne forslag fra de fynske lav blev kun et forslag vedtaget: Fra 2018/2019
skydesæson må et hold til konkurrence skydning nu bestå af 4 skytter i stedet for som
hidtil 5 skytter. Dette gælder også Hjemmebaneskydning.
Kontingentet til landskontoret blev hævet til kr. 400,00 pr. lav.
Landsmøde 2019 finder sted i Esbjerg i forbindelse med Landsskyttestævnet, som
Esbjerg er vært for d. 16-17 marts 2019. I 2020 er det Grenå, 2021 Næstved, 2022
Brøndby og 2023 Randers.
Erik O. Thomsen, formand, Svendborg Marineforenings Skyttelav

Boghjørnet:
Piratjæger, Forlaget People's Press har udgivet en bog om den danske piratindsats.
Bogen er skrevet af journalist Søren Baastrup, der på bedste vis gengiver kaptajnløjtnant
Henrik Monggaard Christensens beretning om sin karriere i Søværnet med hovedvægt
på sin tid som taktisk koordinator under de danske missioner mod somaliske sørøvere ud
for Somalia. Henrik Monggaard Christensen giver i bogen sin beretning om den danske
piratindsats oplevet fra forsædet i en Lynx helikopter.
Her kommer han rundt om missionerne med Søværnets frømænd
og om tilfangetagelse af pirater samt autentiske fortællinger om
flere gidseldramaer, der pågik i perioden. Piratjæger, bag om
den danske piratindsats indeholder også en række flotte
fotosider, der underbygger fortællerens spændende
beretning. Bogen er på 272 sider med mange foto.
Hardcoveromslag.
Vejledende pris 249,95 kr.
ISBN 978-87-7180-212-2
Set på nettet til ca. 200,00 kr.
Kilde: ”Under dannebrog” / JM.
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mfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og
riser baseret på fast rente, inkl. moms, servicesamt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring,
erafgift (driftsomkostninger).
0.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-.
,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,kskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved
30,3 km/l. CO2 udslip 87-139 g/km. (direktiv
Bilerne er vist med ekstraudstyr.

VOLKSWAGEN
SVENDBORG
Englandsvej 1
tlf. 62 22 15 05

Forhandlerfelt

Polo til omgående levering.
Ønsker du at komme hurtig ud at køre i en Polo, har Volkswagen gode
nyheder. Vi har fx et stort parti af den populære Polo 1,4 l 85 hk Comfortline
med 5 døre, som kan leveres omgående fra kr. 194.300,- (så længe lager
haves)!
Du kan også privatlease denne Polo fra kr. 2.349,- om måneden*, så
behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter.
Kig ind hos os og hør mere om fordelene ved privatleasing eller klik ind
på: volkswagen.dk/privatleasing

Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe

Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

Alle fortjener en Volkswagen.
* Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og
reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceog reparationsaftale samt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring,
brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger).
Engangsydelse: kr. 20.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-.
Polo fås fra kr. 151.597,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,ekskl. moms. Priser ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved
blandet kørsel 16,9 - 30,3 km/l. CO2 udslip 87-139 g/km. (direktiv
80/1268/EØF).
Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Rantzausminde
Forhandlerfelt

Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 99 78 ·

MADSEN

A/S

TONNY

Åben alle dage mellem 8 og 20

Bådtransport
Kranopgaver
Vognmandskørsel

62 22 14 14

www.tonny-madsen.dk
e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

FRITRANSApS
Transport

Krebsen 17,
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 51 70

