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Med formandens øjne
Når disse linier læses, er det tid til at holde jul og tage hul
på et nyt år. Samtidig er det også en god anledning til at
gøre status.
Afdelingens drift kører fint, og der er god tilslutning til alle arrangementer. De arbejdsopgaver, som løses af medlemmerne,
bliver løst på god og social måde, således sammenholdet i foreningen styrkes. Når vi gør status i vort medlemskartotek, må
vi desværre konstatere en tilbagegang.
Vi har mistet 14 gode medlemmer, som er gået fra borde.
2 medlemmer er overflyttet til andre afdelinger.
Erik Bodal
1 medlem er udmeldt på grund af sygdom.
2 medlemmer er udmeldt grundet flytning. 6 medlemmer er udmeldt efter eget ønske.
10 medlemmer har vi slettet grundet restance.
Selvom der arbejdes målrettet på at hverve nye medlemmer, er det svært at erstatte så
mange. Der er indmeldt 8 nye medlemmer i 2017, og efter årsskiftet har vi 10 nye medlemmer, som skal optages. De der er gået fra borde, og dem der er flyttet, kan vi desværre
ikke gøre noget ved, men dem som melder sig ud og restanderne, arbejder vi målrettet på
at fastholde. Et lille fromt nytårsønske er, at vi alle er opmærksom på egnede emner, som
vi kan optage som medlemmer, og så at vi alle husker hinanden på, at der skal betales
kontingent for det kommende år senest 1. februar.
Vi mangler stadig mailadresser på mange medlemmer, og vil hermed opfordre Jer til at
sende en mail, hvis I på det seneste har fået ny mailadresse eller er blevet ny tilsluttet
mailsystemet. Det vil medvirke til at holde portoomkostningerne nede, og en god måde
at komme i kontakt med hinanden på. Fotoarkivet på hjemmesiden er nu oppe på 134
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.
Det er også tiden at takke vore trofaste annoncører, som medvirker til at sikre økonomien
for vort blad. Husk at støtte vore annoncører – de støtter os.
Tak til alle som på den eller anden måde har hjulpet til i Svendborg Marineforening.
Uden alle Jer ville foreningen ikke kunne fungere. Vi bliver rost for den måde, vi passer
og vedligeholder vor Marinestue. Tak til vore familier som giver os plads til at bruge så
megen tid på Svendborg Marineforening.
Jeg vil slutte af med at ønske Jer alle sammen en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår, og 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.


Med venlig hilsen Erik Bodal formand
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Fra mandag 18. til torsdag den 21. september:
Var 47 medlemmer og ledsagere på en 4 dages tur til det Nordvesttyske. Med base i
Husum besøgtes interessante steder i området. Første stop var på Emil Noldes kunstmuseum. Senere så vi nærmere på hollænderbyen Friedrichstadt, hvor der var sejltur
på kanalerne, og senere rundtur i byen med guide.
Derudover besøgtes Tönning og Eiderdæmningen. En hel dag var afsat til besøget på
øen Föhr, der ligger i Vadehavet. En dansktalende guide var med på en bustur rundt
på øen, og fortalte om øens historie og om livet på øen.
På turens sidste dag var målet Rendsburg, hvor der sluttedes af med frokost på Brückenterasse, lige ved Kielerkanalen.Ud over de mange seværdigheder blev der også tid
til hyggeligt samvær og lidt god mad.

Holger Munchaus (til højre) underholder i Marinestuen
Torsdag den 28. september: Ved sæsonens første maritime foredrag underholdt Holger
Munchaus med ord og billeder om emnet Dansk Coaster Fart.
44 tilhørere fik fornøjelse af hans store viden om emnet.
Torsdag den 5. oktober: Kammeratskabsaften, hvor medlemmerne igen nød kabyssens
lækkerier.
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Jesper Winter (til højre) fortæller om sin tid som helikopterpilot
Torsdag den 26. oktober: Flyvevåbnets rednings- og transporthelikopter, EH 101Merlin, var emnet for aftenens foredrag.
Jesper Winter der selv havde fløjet med de nye helikoptere, fortalte om de mange forskellige opgaver man kom ud for, såvel herhjemme, som i udlandet.

Bunkerne var en del af Atlantvolden der skulle forsvare indsejlingen til Esbjerg
Torsdag den 2. november: 47 medlemmer deltog i rejseudvalgets tur til det nye Tirpitz museum i Blåvand. Efter museumsbesøget var der frokost og hyggeligt samvær i
Esbjerg Marineforening.
Søndag den 5. november:
Bankospil. Omkring 70 deltagere
var mødt til en fornøjelig efter
middag med spil om ænder, stege og
et stort antal sponsor præmier.
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Torsdag den 16. november: Ålespisning.
Et stort antal medlemmer var mødt til denne hyggelige tradition. Kabyssen havde sørget for
ål i rigelige mængder, ledsaget af det nødvendige tilbehør, så det blev en rigtig god aften.
Torsdag den 23. november: Evaluering, Husum turen. 40 deltagere var mødt til hyggeaften, med film og fotos fra turen. Derudover var der sørget for lidt god mad. Endvidere
blev der talt om kommende rejsemål, der er forslag om en tur til Bremen i september
2018, rejseudvalget ser på mulighederne først i det nye år.

Torsdag den 30. november: Årets sidste foredrag var med chefen for Marinehjemmeværnet, Henrik Holck Rasmussen.
Han fortalte om Marinehjemmeværnets opbygning, opgaver og lidt om hvordan fremtiden ser
ud. Foredraget var ledsaget af billeder
der viste mange sider af Marinehjemmeværnet.
De mange tilhørere, hvoraf flere var fra den lokale Hjemmeværnsflotille, fik en interessant aften.

Lørdag den 2. december: Årets julefrokost for medlemmerne blev som vanligt en hyggeaften, hvor deltagerne kunne nyde kabyssens mange juleretter, afsluttende med Ris a
la mande!
6

Kommende aktiviteter
Når man har skrevet sig på listen til et arrangement
og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale

Lørdag den 6. januar kl. 11.00: Nytårsmønstring. Kun for medlemmer.
Påklædning: helst uniform.
Torsdag den 25. januar kl. 19.00: Foredrag i Marinestuen, ved Flotilleadmiral Torben
Mikkelsen. I forbindelse med tjeneste som chef for Søværnets taktiske stab, var Torben
Mikkelsen i spidsen for afhentning af kemiske stoffer i Syrien og senere i Libyen. Ved
disse aktioner var danske enheder med, både civile og militære.
Torsdag den 1. februar kl. 18.00 Pudseaften.
Lørdag den 10. februar: Kl. 16.00: Ordinær generalforsamling i Marinestuen.
Efter generalforsamlingen er der torskespisning, alternativt kan der serveres en kødret.
Tilmelding til spisning senest lørdag den 27. januar til Bjarne Jensen, eller ved at indbetale 160 kr. til foreningens konto, reg. nr. 3224 konto 324 636393.
Kun for medlemmer. Påklædning: helst uniform.
Torsdag den 22. februar kl. 19.00: Foredrag i Marinestuen, ved Asger Nørlund Christensen, der fortæller om den sejlende kulturarv: de sidste træskibe.
Torsdag den 8. marts kl. 18.00: Foreningsmiddag for medlemmer med ledsager.
Påklædning helst uniform. Tilmelding og betaling, 125 kr., til Bjarne Jensen, lørdage
i Marinestuen, eller direkte til foreningens konto: reg. nr. 3224 konto 3224 636393.
Torsdag den 22. marts kl. 19.00: Foredrag i Marinestuen, Ole Steen Andersen beretter
om Heering Kirses forlis i december 1971. Ole Steen Andersen var sammen med sin
kone forhyret på skibet ved forliset.

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41
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Leje af Marineforeningens lokaler
Marineforeningens bestyrelse har besluttet følgende:
Lejen for Svendborg Marineforenings lokaler ændres pr. 1. januar 2018
fra kr. 500,- til kr. 1.500,- pr. arrangement.
Begrundelsen for denne ændring, er en efterkalkulation af de arrangementer,
som er gennemført med en lejepris på kr. 500,Der skal stadig indbetales et depositum på kr. 1.500,Svendborg Marineforening.
Bestyrelsen

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf.Kiosken
62 54 18 68
Lundby
ApS
Sundbrovej 96 www.lundbykiosken.dk
· Tåsinge · 5700 Svendborg

•18
Kylling
Åbent62
alle54
dage
fra kl.
Tlf.
6811.m. pommes frites

/ Hotdog
Tlf. 62 54 18 68•- Pølser
www.lundbykiosken.dk
www.lundbykiosken.dk
/ Hotdog • Burger
isvafler • Kylling
/ Sandwich
•• Pølser
Kylling
m. pommes• Gammeldags
frites
m. pommes frites
• Burger /Sandwich
• Gigantkugler
• Gammeldags isvafler... Vi dobler op
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafler... Vi dobler op
v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk
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RUNDE FØDSELSDAGE I
JANUAR KVARTAL 2018:
1. januar
3. januar
6. januar
20. januar
28. januar
20. februar
21. februar
26. februar
13. marts
16. marts
17. marts
18. marts

Svend Aarrebo Møller
Bjarne Henning Jensen
Jim Mollerup
John Langelund
Leif Nielsen
Allan Jørgensen
Niels Møller
Poul Verner Jørgensen
Ove Heitmann
Karl-Johan Nadolny
Niels Rasmussen
Erik Worm Mortensen

75 år.
70 år.
80 år.
75 år.
80 år.
75 år.
60 år.
85 år.
85 år.
60 år.
80 år.
75 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Nicolai Andersen
Lars Udengaard
Søren Bjørn Søgaard

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vort medlem
Fritz Otto Nadolny
gået fra borde.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
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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

Karl-Johann Nadolny
Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk
En del af Odense Låseservice
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HUSK:
Kontingentet for 2018

KR. 350,skal være indbetalt
til foreningens konto.
Senest den 1. februar 2018.

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
Lørdag den 10. februar 2018. Kl. 16.00
i Marinestuen Færgevej 5. Svendborg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag.
5. Indkomne forslag. Forslag afleveres skriftligt til formanden
Senest 2 uger inden generalforsamlingen.
6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen
På valg er: Formand Erik Bodal
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Walter Storm
Finn Nielsen
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
10. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
11. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.
12. Eventuelt.
Foreningen vil være vært med en øl eller vand.
Med venlig hilsen Erik Bodal, Formand
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Nautiske instrumenter
– sekstanter og oktanter

Indledning til Lærebog i Navigation fra 1903: Navigationen er den Videnskab, der lærer at
finde vej over Havet. Hertil kræves til enhver Tid at kunne bestemme Skibets paaværende
Sted og fra dette finde Vej til et andet Sted, hvis Beliggenhed er bekendt.
Sekstanten, og før den oktanten og andre tidligere vinkelmålingsapparater, var helt nødvendige for at finde sin position på åbent hav eller i luften, og dermed finde frem til sin
destination, før de elektroniske hjælpemidler kom til. Dertil krævedes et kronometer, en
almanak og en udgave af tabeller. Den smarteste tabelsamling var udviklet til flyvere. Ikke
helt nøjagtig, men god nok til de fleste kaptajner. I Marinestuen har vi i øjeblikket ophængt
5 sekstanter og 1 oktant, som alle er skænket af medlemmer eller deres efterladte. En mere
er der ved at blive lavet ophæng til. Vi har desværre ikke oplysninger om, hvor alle kommer
fra. Men i 2005 donerede Gunnar Marcussen en fin gammel sekstant. Og den seneste vi har
modtaget er efter navigationslærer Hvidkjær. Vi tager gerne imod flere til udsmykning. Man
kan sælge dem på auktion, men får ikke særlig meget for dem.
Undertegnede har bidraget med sin gamle tyske ubådssekstant af mærket Plath. Den var
krigsbytte og var til salg i Hull i 1959 hos det kendte firma med nautisk udstyr, Cooke &
Son. De skulle have samme pris for den brugte tyske som en ny af det fine engelske mærke,
Kelvin Hughes, på grund af den erkendt bedre Plath prismekvalitet. Dengang havde en ”
rigtig” styrmand og kaptajn sin egen sekstant, så han ikke skulle nøjes med skibets måske
dårligere instrument eller skulle skifte indstillinger før brug. I øvrigt kunne der ”i gamle
dage” være brug for 3 stykker, når både kaptajn, overstyrmand og 3. styrmand stillede op
på broen for at finde middagsbredden. Det var mest en gammel tradition og et show for passagererne, for 3. styrmand kunne naturligvis sagtens måle solens højde alene.
Så brug af sekstanten var et vigtigt fag for en navigatør at lære. Nu hører man fra en navigationsskole, at eleverne ikke længere skal bruge tid på at sætte sig ind i disse forældede
kundskaber, fordi det er meget usandsynligt, at alle satellitterne falder ned på en gang. Men
jeg har oplevet på et chartret koreansk skib, at GPS’en holdt op med at fungere midt ude i
Stillehavet, og vi havde kun den ene. De unge koreanske styrmænd fandt en sekstant frem,
men fik aldrig en brugbar position ud af anstrengelserne. Så var det godt, at den gamle skipper havde sin Plath og kunne huske at bruge den.
Kurt Kaysen
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Kabys nyt, januar kvartal, 2018.
Her er nyt fra kabyssen for januar, februar & marts:
Kabyssen friske gaster tryller med gryder, potter og pander hver lørdag. fra kl 11.30-13.00.
Kom og få en go’ ma’ oplevelse for kun 30.00 kr. incl. moms, skat og afgifter.
Prøv det førend din nabo. RET TIL ÆNDRINGER AF MENUEN FORBEHOLDES.
Januar.
Lørdag 6/1.
Lørdag 13/1.
Lørdag 20/1.
Lørdag 27/1.

Hakkebøf med spejlæg,bløde løg, rødbeder, 2 stk. rugbrød og smør.
2 stk. fiskefileter med remoulade, citron, 2 stk. rugbrød og smør.
3 tarteletter med hønsefyld og hakket persille.
Kabyskokkens surprise.

Februar.
Lørdag 3/2.	Karbonade med stegt bacon, svampesovs og stegte kartofler.
Lørdag 10/2.	Kabyssen er lukket p.g.a. generalforsamling.
Lørdag 17/2.	1 mørbradbøf med løg og champignon, agurkesalat, 2 stk. rugbrød og smør.
Lørdag 24/2.	2 skiver ribbensteg med rødkål, appelsinskiver, 2 stk. rugbrød og smør.
Marts,
Lørdag 3/3.
Lørdag 10/3.
Lørdag 17/3.
Lørdag 24/3.
Lørdag 31/3.

Kabyskokkens surprise.
Hakkebøf med spejlæg, bløde løg, rødbeder, 2 stk. rugbrød og smør.
Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød.
3 tarteletter med hønsefyld og hakket persille.
2 skiver ribbensteg med rødkål, appelsinskiver, 2 stk. rugbrød og smør.

Specielle ma´dage:
Torsdag 1/2.	Pudseaften. Menu: Sild med brød, Hakkebøf med bløde løg, rødbeder, rugbrød og smør.
Lørdag 10/2.	Efter generalforsamlingen: Kogt torsk med bacon tern, hakket rødbeder, peberrod, hakket kogt æg. Smørsovs, kogte kartofler, sennepsovs og ekstra sennep.
Dessert: Portionsæblekage med ribsgele og flødeskum.
Til ikke fiskespisere: Schnitzel af svinemørbrad med ærter, brasede kartofler
og smørsovs.
Torsdag 8/3.

 oreningsmiddag. Menu: Røget laks med fløde spinat, asparges og brød.
F
Svinekam stegt som vildt med brune og hvide kartofler, tyttebær, waldorff
salat, vildtsovs, syltede agurker.
Dessert: Is med frugtsalat, flødeskum og chokolade.
Walter Storm. Hovmester.

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 tørn
liste 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:

Fortsætter ufortrødent hver tirsdag formiddag kl. 10.00, (døren er dog åben fra 9,30).
Her udføres almindeligt nødvendigt rengøringsarbejde. Belønningen er rundstykke,
kaffe og socialt samvær.
Vi kan stadig bruge flere hænder, da der er meget at holde rent og vedligeholde.

Travaljeroerne:

Bådelauget holder vinterferie.
Travaljen er taget på land og sat ind i hallen.
Vi går i gang med forårsklargøring den første
tirsdag i marts måned og forventer at begynde
roning til påske.

L´hombrespillerne:

Fortsætter deres hyggelige møder hver onsdag eftermiddag, undtagen måske 3. juledag.

Rejseudvalget:

Mødes i januar for planlægning af årets rejsemål.

Skyttelavet:

Nyborg Marineforenings Skyttelav var vært til efterårets Distriktsskydning d.5. nov.
2017 imellem Fåborg, Kerteminde, Svendborg og Nyborg.
Resultaterne:
• Nyborg vandt med 775 point.
• Fåborg på en stærk 2. plads med 749 point.
• Kerteminde blev nr. 3 med 729 point.
• Svendborg sluttede med 723 point.
Bedste Svendborg skytte var Frede Kristiansen med 190 point.
Bedste skytte overalt var Preben Ernst med 197 point.
En ny skyttestilling med albue-og gaffelstøtte kaldet "FRI" og godkendt af DGI blev
afprøvet. I et hold på 4-5 skytter må den ene således skyde i "FRI" stilling, mens de
andre på holdet skyder i "Veteran" stilling.
Det giver mulighed for at flere skytter kan deltage i skyttestævner end det ellers har
været tilfældet.
Vi fire Fynske skyttelav vil forsøge at få det indført på landsplan.
Tak til Nyborg for et godt arrangement med en efterfølgende fin frokost.
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Kommende Aktiviteter:

• Skydeundervisning i Nyborg Skytteforening d.13.1.2018 kl. 0900 med efterfølgende frokost i Nyborgs Marinestue. Tilmeldingsliste i Hallen.
• Distiktsskydning i Kerteminde d. 4. marts 2018.
• Landsskyttestævne i Nyborg d. 17/18 marts 2018.
Med Venlig Hilsen Erik O. Thomsen,
formand, Svendborg Marineforenings Skyttelav

Boghjørnet:
Merlin, oplevelser på danske vinger.
Er en flot bog skrevet af Thomas
Kristensen og Henning Kristensen og
udgivet på Politikens forlag.
Danmarks redningshelikopter og de mennesker, der betjener den, spiller en livsvigtig rolle
i både ind- og udland. Denne bog giver et unikt
indblik i de dramatiske missioner, helikopteren og
dennes besætninger er involveret i.
Bogen indeholder historier fra flere end 50 kvinder og mænd, piloter, læger, klarmeldere, reddere, teknikere, systemoperatører m.v. der til daglig arbejder med flyvevåbnets troppetransport- og redningshelikopter, Merlin. Alle bidrager med deres
egne oplevelser om missioner, fra en redningsaktion i Præstø Fjord, til en havareret
helikopter i Afghanistan. Bogen giver således et unikt indblik i arbejdet på ”den
flyvende skadestue” og er rigt illustreret med fantastiske fotografier.
Forfatternes honorar går ubeskåret til støtte for civilt og militært personel, som har
pådraget sig fysiske eller psykiske skader under udsendelse i internationale missioner.
Set i boghandelen til 350 kr.
Bogen blev kort omtalt ved vor foredragsaften den 26. oktober.
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.

CAREPOINT

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

