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er en kammeratskabsforening, der vil styrke 

nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN
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Med formandens øjne
Svendborg Marineforenings 101. 
generalforsamling, den 14. februar 2015.

Efter flaghejsning bød formand Erik Bodal velkommen.
Følgende medlemmer blev tildelt ærestegn for trofast med-
lemskab af foreningen:
 
Bent Sivertsen, 65-år. Børge Bent Husted, 40-år. 
Bent Eigil Hansen, alm. 25 år. Jørgen Haagen Frederiksen, 
25-år. Poul Erik Nielsen, 25-år.
Titlen som Årets Mariner gives til Tom Frimodt, der har 
påtaget sig opgaver til gavn for foreningen, og derigennem 
skabt respekt omkring Svendborg Marineforening. 

Vi har lige gennemlevet et forrygende 100-års jubilæumsår. For et par år siden traf vi 
i bestyrelsen en beslutning om at gøre 2014 til et jubilæumsår med aktiviteter løbende 
gennem hele året. Omdrejningspunktet skulle selvfølgelig være den 7. marts 2014. 
Der blev lavet en udstilling om Svendborg Havn og Svendborg Marineforening i 
100 år på Svendborg Bibliotek. Dette var et samarbejde mellem Marineforeningen 
og Svendborg Museum. Udstillingen blev åbnet 7. marts af Svendborgs Borgmester 
Lars Erik Hornemann og Tamburkorpset. Indvielse af Flagbastion på Nokken hvor 
Tamburkorpset spillede. Der blev inviteret til 100-års reception her i Maritimt Center 
og Marinestuen for medlemmer og inviterede gæster. Der kom ca. 450 gæster.
320 medlemmer var inviteret til Gallamiddag lørdag den 8. marts 2014 på Svendborg 
Erhvervsskole. Der blev lavet en særforestilling for marineforeningens medlemmer, 
ledsagere og inviterede gæster til Rottefælderevyen den 3. juni. Gæsterne samledes i 
Krøyers Pakhus til spisning og socialt samvær.

Der blev lavet en efterårstur til Sjælland i september måned 2014. 
Året blev afsluttet med en Julekoncert på Svendborg Teater den 13. december 2014, 
hvor Havfruerne og Carolinekoret indledte en god og hyggelig koncert med Jesper 
Lundgaard og Lisbeth Kjærulf. Ca. 320 deltagere.

Marinestuen Havnepladsen 2B har nu været i brug i 5 år
Vi kan konstatere, at det store fremmøde bevirker, at stuen jævnligt er fyldt, hvilket 
medfører, at medlemmer vælger at gå igen. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, 
når vi lægger vægt på det sociale samvær ved arrangementerne i Marinestuen. Derfor 
indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling søndag den 26. oktober 
2014 i Maritimt Center med det ene formål at få medlemmerne til at give bestyrelsen 
mandat til at arbejde med køb af en større ejendom.
Slopkisten varetages på en god og kompetent måde. De artikler,  der er et løbende salg 
i, er på lager, samtidigt med, at det forsøges at have så få midler bundet i varelageret. 

Erik Bodal
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Alt i kolde og varme retter til fornuftige priser. Udlejning af kokke og servicemedarbejdere 
til hjælp til din næste fest. Ring/mail blot 23601358 / 20835426 vikarkokken@mail.dk

www.Vikarkokken-Svendborg.dk - Lad os få en go’ ma’ forbindelse. 

 Hilsen Walther-Team Vikarkokken

TeamVikarkokken     Hold aldrig fest uden et godt ma’ tilbud 

  fra byens næsthurtigste kok. 

Gratis kok i 3 timer til din næste fest

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

Samarbejdet mellem Folkeligt Oplysningsforbund, Maritimt Center og 
Marineforeningen fungerer fint, og deltagerantallet er stigende. Foredrag nr. 100 er 
fastsat til torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Marinestuen, hvor Søren Stidsholt 
Nielsen fortæller om hans oplevelser på skoleskibet ”Sedov”.
Travaljelavet og L’hombre er faste ugentlige aktiviteter. Der er en fast skare af aktive 
deltagere, og der skal meget til, før der aflyses. Svendborg Marineforening har i dag 
et samlet antal betalende medlemmer på 384.Tilgangen af nye medlemmer har i det 
forløbne år været stor. Medlemstallet var 370 ved sidste generalforsamling. Resultatet 
af bestyrelsens beslutning om, at alle, der har aftjent deres værnepligt under orlogs-
flaget, kan blive medlem gratis her i jubilæumsåret, viser nu sit værd. Afdelingen har 
fået 31 nye medlemmer heraf 26, som har aftjent deres værnepligt under orlogsflaget.

Igen i år er der lavet en medlemsstatistik, som viser og analyserer medlemssammen-
sætningen. Aldersfordelingen viser en overvægt af medlemmer mellem 70 og 79 år.
Der er 78% af medlemmerne, som er over 60 år.
Der er 13% af medlemmerne, som er mellem 50 og 59 år.
Der er 9% af medlemmerne, som er under 50 år.
Siden sidste generalforsamling har vi mistet: Aksel Hango Jensen, der døde den 20. 
august 2014.   Æret være Aksels minde.
Foreningens organisation kører stabilt og fungerer godt i de enkelte udvalg. Der bliver 
dog stadig udført et stort stykke arbejde af for få forskellige medlemmer. En opgave, 
som der er blevet arbejdet meget med, var afløsning på to væsentlige poster, nemlig en 
redaktør til vort medlemsblad og en webmaster. Disse to poster er nu placeret på nye 
hænder. Kurt Løve Kølle som bladredaktør og Niels Fog-Petersen som webmaster.
Jeg vil igen appellere  til jer alle sammen om at deltage i løsning af de praktiske opga-
ver, som viser sig i årets løb, samt de opgaver, der skal løses i forbindelse med driften 
af Marinestuen. 
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Vi mangler stadig medlemmer, som vil påtage sig opgaver  til de forskellige arrange-
menter. En gruppe, som vi måske ikke altid tænker på, er vore piger. Til dem skal der 
lyde en stor tak for, at de tillader os alle sammen at bruge så meget tid på Foreningen. 
Formanden sluttede med at takke alle, der hjælper med til at skabe de gode rammer 
for Marineforeningens arbejde.
Valg til bestyrelsen. Da Freddy Damgaard ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen, 
blev Dorthe Olbæk Hansen valgt til bestyrelsesmedlem, og som ny suppleant valgtes 
Kurt Løve Kølle

Efter generalforsamlingen serverede Walther en gang torsk i Marinestuen, og i den 
forbindelse blev der fortalt mange spændende historier.
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Aktiviteter 
siden sidste bladudgivelse

Den 6. december 2014 var der julefrokost for medlemmer. Ca. 65 medlemmer var 
mødt op for at nyde kabyssens lækkerier.

Lørdag den 13. december 2014 blev der sat et markant punktum for et begivenheds-
rigt år i Svendborg Marineforening, da medlemmer samt familie og venner var inviteret 
til julekoncert på Svendborg Teater.
Sang- og revystjernen Jesper Lundgaard havde tilrettelagt en julekoncert, som var spe-
cielt designet til Marineforeningens medlemmer. Jesper Lundgaard havde medbragt sit 
orkester samt en fremragende gæstesolist, Lisbeth Kjærulff. 
Efter at formanden Erik Bodal havde budt de mange gæster velkommen, startede af-
tenens underholdning med, at de to lokale sømandskor, Havfruerne under ledelse af 
Margit Løve Kølle, og Caroline S. koret under ledelse af Steen Klausen, hver sang tre 
sømandssange. 

Den 31. december 2014: Nytårsfest. Der deltog 38 personer i Marineforeningens Nyt-
årsfest. De fremmødte havde en hyggelig aften, og der blev serveret god mad og Mari-
neforeningens jubilæumsvin.  

Lørdag den 3. januar 2015 var der som sædvanlig nytårsmønstring. Hele Marinestuen 
var fyldt med medlemmer, og der måtte hentes ekstra stole ned fra loftet. Formanden 
gennemgik året begivenheder og takkede alle, der havde ydet en indsats for foreningen 
igennem året.
Derefter blev salutkanonen affyret, og vi kunne nu se, at den var blevet bedre til at 
afgive skud. Der kom et flot brag, som kunne høres over hele havnen.

Torsdag den 29. januar var der foredrag ved Ingolf Zeuch, der fortalte om en anderle-
des arbejdsplads om bord på nogle af verdens største containerskibe. 

Torsdag den 5. februar var ca. 20 energiske medlemmer mødt op til pudseaften i for-
eningen. Der blev lagt utrolig stor energi i arbejdet, og mange af rariteterne blev pudset 
flere gange, inden de to skrappe kontrollanter var tilfredse med resultatet.

Lørdag den 14. februar var der ordinær generalforsamling. Se omtale andet sted i 
bladet.

Torsdag den 26. februar var der igen foredrag; denne gang ved Gunnar Steenberg, 
som fortalte om Danmark som slavenation.
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Kommende aktiviteter

Torsdag d. 16. april kl. 18:00. Kammeratskabsaften i marinestuen. Hyggelig aften 
med underholdning. Kun for medlemmer. Pris 100,00 kr. som kan indbetales på 
konto 3224-3224636393, eller i Marinestuen til Bjarne H. Jensen. Sidste tilmelding 
og indbetalingsfrist er lørdag den 4. april. Påklædning fri.

Torsdag d. 30. april kl. 19:00. Foredrag ved Jimmy Gehring og virksomhedsbesøg 
på SH Group. SH Group har udviklet sig fra at være en lille virksomhed til at være 
et stort, landskendt og internationalt firma i konstant udvikling. SH Group speciali-
serer sig indenfor udvikling, produktion og servicering af hydrauliske og mekaniske 
systemer, indenfor offshore, marine og industrisektorerne. SH Group startede i 1974 
og beskæftiger nu mere end 300 medarbejdere. Tilmelding til Maritimt Center på tlf. 
6375 9490 eller e-mail: maritimtcenter@udviklingfyn.dk 

Tirsdag d. 23. juni kl. 18:00. Sankt Hans aften /Sommerfest i marinestuen. Walther 
vil fremtrylle en overdådig grillbuffet med en lille flaske vin pr. person, og ”Dittes 
venner” vil spille op til dans. Bålet tændes ca. kl. 21:00. Pris 150,00 kr. som kan ind-
betales på konto 3224-3224636393, eller i Marinestuen til Bjarne H. Jensen. Sidste 
tilmelding og indbetalingsfrist er lørdag den 13. juni. Påklædning fri.

Errare humanum est, ignoscere divinum.

Digitaltryk 
– af tryksager i små oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet og på samme papirkvaliteter som offsettryk.
Postkort, foldere, flyers, visitkort og meget andet – ring og spørg...

Mark & Storm Grafisk A/S
Korsvangen 15 | 5750 Ringe | Tel. 62 62 22 77

www.mark-storm.dk

Korsvangen 15 · 5750 Ringe
Telefon 6262 2277· www.mark-storm.dk

Pia Lorenzen
GRAFIKER

pl@mark-storm.dk



8

Mindesmærket
i Nyhavn

Kurt Kaysen repræsenterede Svendborg Marineforening ved højtideligheden den 24. 
december 2014 ved mindesmærket for omkomne søfolk under 2. Verdenskrig i Nyhavn. 

Kort efter 2. Verdenskrigs afslutning blev der i 1945 rejst et trækors for enden af 
Nyhavns kanal i København til minde om de ca. 1.600 danske søfolk, som omkom 
under krigen.

I 1951 blev det nuværende anker opstillet. Pengene til renoveringen af pladsen 
var indkommet ved en landsindsamling. Ankeret er fra ”Fregatten Fyen”, der slut-
tede sin karriere i Søværnet med at blive kaserneskib på Elefantkajen på Nyholm. 
Ankeret i Nyhavn er fra 1857 og vejer knap 2,6 ton.

Hver juleaftensdag afholdes et arrangement på stedet med deltagelse af flere 
Marineforeningsafdelinger med flag. Holmens Kirkes sømandsprovst Ejgil Bank 
Olesen forrettede mindetalen., og der bliver lagt kranse ved ankeret.
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31. mar. Arne Christensen 80 år
 1. apr. Niels Fog-Petersen 70 år
 6. apr. Eskild P. Kristensen 50 år
10. apr. Jørgen P. Rasmussen 90 år
19. apr. Vagn M. Christensen 70 år
23. apr. Dorte Clausen 50 år
25. apr. Ane-Marie V. M. Larsen 65 år
28. apr. Hans Jørgen Groth 70 år
30. apr. Frank Neergaard Bjerg 70 år
 7. maj Ib Erik Hansen 70 år
 8. maj  Jørgen Bech  75 år
22. maj Frank Hansen 65 år
28. maj Anders Ove Frahm 65 år
 1. jun. Palle Mærsk-Møller 80 år
 5. jun. Kim Bue Drost 65 år
 6. jun. Ejler Nielsen  80 år
 9. jun. Flemming B. Pedersen 70 år
13. jun. Claus Vestergaard 70 år
18. jun. Fritz Otto Nadolny 85 år

19. jun. Henning Blåby 70 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke

Runde Fødselsdage 
i apRil KvaRtal:
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Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Aasiaatvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf. 6222 1010

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
 Rødeledsvej 57 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk

En del af Odense Låseservice

Støt vore annoncører

Den 16. april 2015 
fylder Hendes 

Majestæt Dronning 
Margrethe 75 år.
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Torpedosigte
Tidligere formand, skibsfører Kurt Kaysen, 

fortæller om Svendborg Marineforenings effekter.

Desværre er der mange af foreningens gamle effekter, som vi ikke kender 
historien bag. Vi ved ikke, hvor de kommer fra, og hvornår, og der er rariteter, vi 
ikke kender brugen af.  Der er ikke nedskrevet fortegnelser over tingene, medens 
medlemmer, som havde modtaget dem, levede.  Nogle oplysninger vil muligvis 
kunne findes i de gamle protokoller.
På et tidspunkt blev det forsøgt at registrere alle effekterne i et museumskartotek. 
Et par bestyrelsesmedlemmer skulle under vejledning af en museumsmedarbejder 
i gang med arbejdet. Men det stoppede hurtigt, vist nok fordi registreringen 
fandtes for omfattende og detaljeret.
De effekter, vi har modtaget de sidste 20 år, har jeg noteret lidt om, og kan måske 
huske lidt, så jeg vil fremover forsøge at få lavet en liste og kort beskrivelse af de 
vigtigste klenodier.

Et markant apparat, som står på hylden ved siden af patronhylstrene, og som 
der ofte spørges om, er et Torpedosigte. Der ligger en lamineret beskrivelse af, i 
hvilke torpedobåde man anvendte apparatet.
Før man fik elektroniske hjælpemidler, skulle vinklen, hvorunder torpedoen 
skulle affyres, beregnes ved hjælp af indstillinger for eget skibs kurs og fart, 
målets kurs og fart samt torpedoens fart. 
Derfor de mange bevægelige skalaer.
Det nu antikke sindrige apparat, i 
messing, blev pudset op på 
torpedovåbnets værksted 
og givet til admiral Jørgen 
Philip Rasmussen, da han 
gik på pension. Da J.P.R. var 
blevet medlem af Svendborg 
Marineforening, skønt han 
boede i Kgs. Lyngby, forærede han sigtet til 
marinestuen. Vores nu afdøde elektriker 
og altmuligmand, Aage Hansen, 
fremstillede omkring år 2000 en fod 
af messing, så det kan stå udslået på 
en hylde.
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Svendborgmarineforening.dk
Der er måske en del medlemmer der ikke er særlig interesseret 
i at ”gå på nettet.” Man kan sagtens være medlem af en 
forening uden at frekventere hjemmesiden.  Det er blot et 
tilbud eller et serviceorgan, der står alle frit for at benytte. Jeg 
tilstræber, at siden altid er opdateret. For at medlemmerne 
kan få den bedste oplevelse med hjemmesiden, er det også 
vigtigt, at I er aktive. Alle medlemmer er velkommen med 
bemærkninger, henvendelser, historier, erfaringer fra søen 
som gennem hjemmesiden kunne deles med  andre.

Informationer der er tilgængelige på hjemmesiden:
•  Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
•  Foreningens blade - også ældre versioner
•  Arrangementer planlagt i foreningen
•  Medlemsfoto
•  Skyttelaugets aktiviteter
•  Foto serier fra foreningens udflugter og rejser
•  Send gerne forslag til yderligere tilgængelig information

HUSK En hjemmeside er, 
hvad medlemmerne GØR den til,

skriv til: nfp@nielsfog.dk
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En marinesoldat stod i badeværelset og beundrede sit eget 

spejlbillede. Han spændte musklerne og nød sig selv. Alt imens 

han sagde: ”90 kg dynamit, 90 kg dynamit…” 

Det satte hans kone en stopper for, da hun åbnede døren og 

udbrød: ”pas nu hellere på med den korte lunte”.

–––––––––––––––––––––----------------

Kloge ord: 

1. Når folk gror fast, begynder de at brokke sig over bagateller.

2. Hvis det er nul grader udenfor i dag, og det bliver dobbelt 

så koldt i morgen, hvor koldt bliver det så?

VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b

Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg

www.vvssydfyn.dk

under 
dannebrog

 
Danmarks Marineforening med-

deler, at der er indgået en omkost-
ningsnedsættende distributionsaftale 

med Post Danmark. 
Aftalen betyder, at landsbladets ca. 
10.000 postmodtagere fra og med 

februar-nummeret vil modtage tids-
skriftet via Post Danmark-omslaget 

”Med rundt”. 

Enkelte vil dog stadig få
 tidsskriftet i kuvert
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Kortspillerne meddeler: 
Der spilles hver onsdag eftermiddag fra kl. 15 til 17. Vi spiller L’hombre, og eventuelt 
interesserede er velkomne til at møde op, hvad enten de kan spillet i forvejen eller ønsker 
at lære det.

Vedligeholds-og rengøringsfolkene mødes fortsat hver tirsdag formiddag kl. 10, mest for 
at drikke kaffe og ordne verdenssituationen, men også for lidt arbejde.

Kabyssen meddeler: 
 Her er Kabys nyt for april-maj-juni 2015 med lidt godt til ganen hver lørdag i vores hyg-
gelige Marinestue fremtryllet af de muntre kabys gaster. Prisen pr. lun ret er KUN 20,- kr. 
Der serveres følgende retter: 4/4: 2 stk. fiskefrikadeller/remoulade/brød og smør. 11/4: 
Forloren skildpadde/kogt æg/rødbede/brød og sherry. 18/4: Kylling/frisk agurkesalat/ brød 
og smør. 25/4: Lun leverpostej/champignon/bacon/rødbeder/brød og smør. 2/5:  3 tartelet-
ter med hønse/asparges fyld. 9/5: Kabys kokkens surprise. 16/5: Hakkebøf/løg/spejlæg/
brød og smør. 23/5:Skipperlabskovs/purløg/rødbede/rugbrød/smør og sennep. 30/5: 2 stk. 
rødspættefileter/remoulade/rugbrød/citron og smør. 6/6: Kabys kokkens surprise. 13/6: 
Biksemad/rødbede/spejlæg og rugbrød. 20/6: 2 stk. paneret flæsk/stuvet kål/rødbede og 
rugbrød. 27/6: Kabys kokkens surprise. Kabys- holdet går på  sommerferie i juli og august 
og ønsker alle gaster i Svendborg Marineforening  en god sommer. Vi ses i september 
2015. Sommer hilsen Hovmester Walther Storm og alle hans muntre Kabys gaster.

Boghjørnet: Henning Rose anmelder
Til den yderste grænse af Svend Albrechtsen
Ideen er så indlysende, at det må undre, at ingen har tænkt på det før. En bog om de store 
maritime opdagelsesrejser set med en sømands øjne og suppleret med den nyeste viden om 
klima, vejr og vind gennem tiderne. Svend Albrechtsen inddeler sin bog i fire hovedafsnit: 
I første afsnit får man hovedtrækkene af klimaets udvikling de sidste 1000 år, vindforhold, 
strømforhold samt udviklingen inden for skibsbygning og navigation. Dette afsnit kunne 
let have udviklet sig til tør, akademisk gennemgang, men forfatteren formår at gøre stoffet 
levende, interessant og tilgængeligt. Sømænd vil hurtigt finde sig hjemme i terminologien 
og landkrabber, som jeg, vil ikke have svært ved at følge med. De efterfølgende tre hoved-
afsnit beskæftiger sig med tre tidsperioder. Initialperioden år 1000 - 1350, hvor forfatteren 
beskriver vikingernes færden og udviklingen i Nordatlanten og Østersøen. Perioden 1350 
- 1850 beskriver de store opdagelsesrejser og den gradvise kommercielle udnyttelse af 
verdenshavene. Det tredje afsnit beskriver de arktiske og antarktiske opdagelsesrejser og 
de sidste sejlskibsruter mellem Europa og Fjernøsten. 
I alle afsnittene er der også en beskrivelse af de aktører, opdagelsesrejsende, som var 
hovedmændene i disse togter. Der er en klar linje tilbage til klimaudvikling samt den tek-
nologiske udvikling inden for skibsbygning og navigation. 
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Forfatteren påviser inden for rimelighedens grænser, hvordan disse forhold kan have og 
har haft indflydelse på de aktiviteter, der fandt sted på verdenshavene.
Det er ikke en bog, man læser på en enkelt aften, men det er en bog, som fortjener at blive 
taget ned fra hylden mange gange, fordi der er så mange forskellige indfaldsvinkler til ind-
holdet. Man kan interessere sig for klimaudvikling, vejr og vind, eller man kan interessere 
sig for udviklingen inden for skibsbygning og navigation. Sidst, men ikke mindst, appelle-
rer bogen til drengerøven i os alle. Beskrivelserne af de mange opdagelsesrejsende bringer 
os tilbage til drengeårene, hvor bøger om de store opdagelsesrejser og opdagelsesrejsende 
satte gang i en livlig drengefantasi. 
En enkelt kritik, som formentlig kun rejses af landkrabber. Jeg kunne godt tænke mig en 
udvidet ordforklaring til dækning af nogle af de maritime udtryk.
Jeg kan anbefale læserne at læse epilogen først. Det sætter bogen i relief, og man får en 
klar fornemmelse af forfatterens mening med bogen. Bogen kan varmt anbefales. Ikke kun 
til sømænd, men også til et bredere publikum med interesse for udviklingen på verdensha-
vene. Man vil ikke blive skuffet.

 
Skyttelavet meddeler:
Vagtskifte i Svendborg Marineforenings Skyttelav.
På generalforsamlingen i Marinestuen onsdag den 11. februar 2015 takkede Frede 
Kristiansen af efter 7 år på posten. 
Bestyrelsen havde foreslået Erik 
O. Thomsen som ny formand. Erik 
Thomsen har i forvejen været mange-
årig næstformand. Han blev valgt uden 
modkandidat. Kassereren Steen Molnit 
forsatte sit hverv som kasserer, da det 
blev besluttet at springe over for denne 
gang, da der skulle vælges ny formand.
Af øvrige bestyrelsesmedlemmer blev 
der genvalg til Niels Rasmussen og Gert 
Lind-Hansen, og som foreslået af besty-
relsen blev Frede Kristiansen valgt
Som suppleanter blev Jørgen L. Hansen 
og Arne Lund valgt. Revisorer Jørgen 
Gertz og Jens Mønster blev genvalgt. 
Som revisorsuppleanter blev Finn Holst 
Nielsen valgt.

Travaljeroningen: 
Travaljelauget meddeler, at bådene søsættes til påske, og så kan roningen påbegyndes, når 
Sundet lokker. Travaljeroningen fortsætter hver tirsdag fra kl. 16:00 til senest 17:30. 

Bestyrelsen havde indstillet 
Frede Kristiansen til 
Skyttelavets Hæderstegn, 
og beviset herfor blev 
udleveret:
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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

* Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og 
reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, service- 
og 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.

Alle fortjener en Volkswagen.
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behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter. 
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CAREPOINT
Volkswagen Svendborg

Englandsvej 1
tlf. 62 22 15 05

Tonny Madsen

a
/s

Bådtransport

Kranopgaver

Vognmands-
kørsel

62 22 14 14
www.tonny-madsen.dk

e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

Fritrans
Transport

Krebsen 17, 
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 51 70

aps

Rantzausminde
Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 99 78 · Åben alle dage mellem 8 og 20


