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Med formandens øjne
Andet kvartal af 2017 er nu overstået - også med godt resultat. 
Aktiviteterne har igen i år været store med de sædvanlige ak-
tiviteter. Gl. Torvedag gav anledning til betænkelighed. Dagen 
startede med moderat temperatur og nedbør i store mængder. 
Hen omkring middagstid klarede det op, og vejret holdt sig, 
indtil vi fik pakket sammen. 
Ved sekstiden lukkede himlen igen op for sluserne. Resultatet 
af vore anstrengelser må betegnes som tilfredsstillende. Med-
lemmerne har stadig stor interesse for at låne stuen til egne, 
koner og samlevers højtidsdage. Bestyrelsen besluttede her 
først på året at sænke låneprisen, men med de erfaringer vi nu 
har gjort, må vi desværre gå tilbage til den tidligere lånepris. 

Det træder i kraft fra årsskiftet.

For god orden skyld må jeg lige præcisere, at det er medlemmernes egne lokaler, og det 
er ikke selskabslokaler med de faciliteter, som man måske forventer her. 
Samtidig henleder jeg Jeres opmærksom på, at de som har påtaget sig opgaven med at 
sørge for Marinestuens udlån og for vedligeholdelse er frivilligt, ulønnet arbejde, hvilket 
kræver, at alle I som låner Marinestuen respekterer, påskønner og værdsætter dette.

Bestyrelsen har lavet nogle regler for udlån af vor stue. Tom Frimodt har påtaget sig an-
svaret for denne opgave. Ingen medlemmer kan låne stuen, uden at de har haft et møde 
med Tom, også selvom vedkommende selv har nøgle til stuen eller kender en, som vil 
låse op. Tom Frimodt gennemgår reglerne for udlånet og specielt det, der skal købes 
af foreningen ved benyttelsen af Marinestuen. Vi har konstateret, at der er taget egne 
indkøbte drikkevarer med. Det er bestemt ikke i orden, og bestyrelsen betragter det som 
illoyalt. Det skal hermed indskærpes, at det er lånerens ansvar, at de inviterede gæster 
respekterer omgangstonen med vore naboer med hensyn til parkering og børns leg.

Se det var en ordentlig smøre, men desværre nødvendigt.

Jeg 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 tilsluttet mail-
systemet. Det vil medvirke til at holde portoomkostningerne nede, og en god måde at 
komme i kontakt med hinanden. Jeg vil igen 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 blevet en del af. 

Med venlig hilsen Erik Bodal – formand

Erik Bodal
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Fredag den 23. juni. Sct. Hans. Blev også i år markeret ved en hyggelig fest i forenin-
gens lokaler, 70 deltagere nød kabyssens lækre mad. ”Dittes venner” stod for underhold-
ningen og spillede senere op til dans. Heksen blev afbrændt på bålet, og Niels Marcus-
sen holdt båltalen over emnet ”Vi elsker vort land…..”

Søndag den 16. juli. Svendborg Marineforenings årlige sejltur gik i år til Marstal. Her 
blev vi modtaget og fremragende beværtet af Marstal Marineforening. Efter en god fro-
kost var der tid til at se sig lidt om i Marstal, inden turen tilbage til Svendborg.
Den søværts transport foregik med coasteren ”Caroline S” og museumsskibet ”Viking”.

Lørdag den 29. juli. Caroline S foreningen havde inviteret kor fra det ganske land til 
Shanty festival i Svendborg den 28 – 29 juli. I den forbindelse lagde Svendborg Marine-
forening lokaler til 3 af korene lørdag formiddag: Havfruerne fra Svendborg, Helsingør 
Shantykor og Marstal Småborgerlige Sangforening.

Aldrig før har så mange mennesker været i Marineforeningens lokaler til et arrange-
ment. Og der var virkelig noget at komme efter, de 3 grupper underholdt med seriøse og 
muntre sange og indslag, til stor fornøjelse for de mange tilhørere. 
En forsigtig optælling viste at omkring 150 personer var tilstede i Marinestuen.

Torsdag den 3. august. På Svendborgs ”Gammel Torvedag” var Marineforeningen igen 
på plads med boder med salg af mad og drikke, og informationer om foreningen. Et stort 
publikum var tilstede for at høre Caroline-koret, der underholdt ved Marineforeningens 
stand. På trods af regnbyger blev det en god dag.

Aktiviteter 
siden sidste bladudgivelse



Søndag den 20. august. 
Fregatskydning i skyttehuset i Christiansminde. 
Efter 104 skud var fregatten nedkæmpet, 
med følgende resultat:

Fregatkaptajn: Johnny Ibsen.
Kanonkommandør & Lanternegast: Henning Pehrson.
Topgast: Steen Molnit.
Kanoner & Kadet: Kurt Kaysen.
Sejl Kvartermester: Frede Kristiansen.
Signalgast: Kurt Lindegaard.
Krudtlanger: Jesper Malling.
Bådsmand: Jørgen Ambus. 

Den efterfølgende dameskydning blev vundet af Karin Ibsen med 74 point ud af 75 mulige. 
Stella Fog blev nr, 2 med 72 point og Lene Hansen nr. 3 med 70 point.
Efterfølgende var der skafning og præmieuddeling i Marinestuen.
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Caroline koret på trappen foran Vor Frue Kirke i Svendborg
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Tur til 
Mindelunden

- den 29. august 2017

Undertegnede havde den ære at ledsage og transportere vores gode medlem, Evald 
Brinck, til et stort arrangement i Mindelunden i Ryvangen i anledning af afsløringen af 
et mindesmærke for krigssejlerne fra 2. verdenskrig. Evald havde fået en invitation som 
en af de sidste 3 nulevende krigssejlere. Og en ledsager kunne følge med. 

Jeg havde en bekymring omkring parkering tæt ved indgangen, og den viste sig at være 
velbegrundet. Men for nogen tid siden mødte jeg tidligere direktør i ØK, nuværende ho-
norær formand for Asia House og generalkonsul for Thailand, Carsten Dencker Nielsen. 

Jeg fortalte ham om Evalds negative indstilling til ØK på grund af deres afvisning af 
ham efter hjemkomsten i 1949. Det var Dencker Nielsen ked af at høre og spurgte, om 
der var noget, man kunne gøre for ham nu. Jeg sagde, halvt i spøg: hjælp os til en par-
keringsplads ved Mindelunden.

Nogle dage før turen ringede Dencker og sagde: kom til Asia House i god tid, så får vi 
lidt frokost og kører ud til Mindelunden i taxa. Han skulle naturligvis også selv deltage. 
Så vi parkerede på konsulatets plads lige uden for hoveddøren i Frihavnen. Godt at 
KIA’en var nyvasket. 

Legitimationen til at komme igennem politiafspærringerne ved Mindelunden var Evald 
på bagsædet. Dencker fortalte, at vi kom med æresgæsten – og havde i øvrigt invitatio-
nerne parat. Så vi kørte lige til indgangen. Men det havde ikke været muligt at parkere 
en privat bil i nærheden. 
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Evald blev placeret på 1. stolerække i VIP-teltet, sammen med de 2 andre krigssejlere, 
ministre og ambassadører. Ledsageren måtte et par stolerækker bag ved. Dronningen sad 
under en baldakin ved siden af. 

Efter Dronningens afsløring af Per Arnoldis skulptur, ”Sortladne hav”, blev der lagt 
mange kranse, en af dem af de 3 krigssejlere. Det var vigtigt for Evald, at få lov til at 
være med til at lægge en krans. Der blev holdt fine taler, og navnlig statsministeren hyl-
dede de 3 krigssejlere med navn. Han sagde direkte til Evald: din bog kaldte du ’de skal 
aldrig blive husket’, men det er ikke rigtigt mere. Nu endelig bliver de husket. 
Efter højtideligheden var der reception for de udvalgte. Dronningen sad klar til samtaler, 
og blandt andre fik Evald tildelt taletid. Som bekendt er han svær at stoppe, så ceremo-
nimesteren måtte til sidst trække ham bort med ordene: der er en lang kø. 

Uden for teltet stod TV2 med en fotograf og reporter og ventede på at få et interview 
med Evald. Reporteren stillede et tåbeligt spørgsmål: hvad har du oplevet under krigen. 
De kunne have stået der endnu, men jeg måtte trække ham bort, da der skulle tages et 
gruppebillede af alle veteranerne med Dronningen i midten. Evald naturligvis ved hen-
des højre hånd. Vi blev til sidst transporteret tilbage til Asia House for lidt at drikke og 
en sidste snak med direktøren, som sluttede med at spørge mig: tror du nu, Evald er ØK 
lidt venligere stemt? 

Alt i alt en rigtig god dag, som vi begge vil mindes med glæde. 
Kurt Kaysen

Hele indslaget kan ses på www.dr.dk/tv/se/mindelunden-2017. 
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v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 18 68
www.lundbykiosken.dk
• Kylling m. pommes frites
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafl er... Vi dobler op

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 18 68
www.lundbykiosken.dk
• Kylling m. pommes frites
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafl er... Vi dobler op

Åbent alle dage fra kl. 11. 
Tlf. 62 54 18 68 - www.lundbykiosken.dk
• Pølser / Hotdog
• Burger /Sandwich

• Gammeldags isvafler
• Gigantkugler

•  Kylling  
m. pommes frites
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GENERALFORSAMLING 2018
FINDER STED LØRDAG DEN 10. FEBRUAR 2018 

KL. 16.00 I MARINESTUEN.
Dagsorden følger i næste nummer af bladet.

Kommende aktiviteter 
Når man har skrevet sig på listen til et arrangement 

og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale

Torsdag den 5. oktober kl. 18.00: Kammeratskabsaften for medlemmer. 
Der bliver hygge og god mad. Deltagerpris 125 kr. Påklædning fri. 
Husk tilmelding FØR betaling i Marinestuen eller på hjemmesiden. Betaling lørdage i 
Marinestuen, eller til foreningens konto: reg. no. 3224 konto 3224636393

Torsdag den 26. oktober kl. 19.00: Maritimt foredrag i Marinestuen.

Søndag den 5. november kl. 14.00: Bankospil for medlemmer med ledsagere. 
Mange fine sponsorgevinster og ænder. Husk brikker til bankopladerne. (Se på opslags-
tavlen og på hjemmesiden eller kontakt Bjarne Jensen 62 51 17 94 om det bliver til 
noget) Skriv Jer på listen så vi kan se hvor mange der kommer.

Torsdag den 16. november kl. 18.00: ålespisning, kun for medlemmer. 
Pris 175 kr. Påklædning fri. Sidste tilmelding og betaling lørdag den 11. november.  
Betaling lørdage i Marinestuen, eller til foreningens konto reg. nr. 3224 konto 3224636393.
Bliver kun gennemført hvis vi kan skaffe ål, og til priser vi kan betale.

Torsdag den 30. november kl. 19.00: Maritimt foredrag i Marinestuen.

Lørdag den 2. december kl. 17.00: Julefrokost for medlemmer. Pris 160 kr. 
Påklædning helst uniform. Sidste tilmelding og betaling lørdag den 25. november, i 
Marinestuen eller til foreningens konto reg. nr. 3224 konto 3224636393.

Lørdag den 16. december kl. 11.00: Julegløgg. 3 æbleskiver og et glas gløgg 25 kr. 

Lørdag den 30. december. kl. 11.00: Godt Nytår 2018, vi ønsker hinanden godt nytår 
med en Riga.

Søndag den 31. december: Et evt. Nytårsaften arrangement er endnu ikke på plads.
Se opslag på tavlen i Marinestuen senere.



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

VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b

Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg

www.vvssydfyn.dk
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Vikarkokken
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

Ring og få en snak på: Tlf. 23 60 13 58
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 6. oktober Evald Thomsen 80 år.
11. oktober Niels Aage Henriksen 80 år.
22. oktober Peter Stenfeldt Mathiasen 50 år.
23. oktober Bent Sivertsen 90 år.
28. oktober Jørn Gustafson 60 år.
29. oktober Søren Hansen 75 år.
31. oktober Helge Hansen 70 år.
 4. november Einer Villy Madsen 75 år.
10. november Morten Zinck Mikkelsen 50 år.
14. november Kjeld Bæhring 75 år.
15. november Herluf Johannes Nielsen 85 år.
20. november Gemann Feltheim Gaardholm 75 år.
29. november Erik Baagøe Larsen 65 år.
10. december Finn Nielsen 70 år.
22. december Torben Axelsen 80 år.
27. december Tage Sylvester Eriksen 85 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I 
OKTOBER KVARTAL 2017:

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer 

Ole Birger Larsen, 
Mogens Torben Pedersen
Jørgen Philip Rasmussen

Erling Bothe
Jens Børge Jensen

gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

John Høeg Broholm
Charlotte Margrethe Andersen

Jesper Andersen
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Marineforeningen 
- på Facebook!

Siden 21. april 2017 har Marineforeningen haft en lukket gruppe på facebook. 
- Jamen er det nu også nødvendigt! har flere udtrykt.

Det korte svar er: Nej! Marineforeningen vil fortsætte uanset om der er en facebook-
gruppe eller ej! ligesom livet vil fortsætte for os alle uanset om vi har internet eller mo-
biltelefoner eller anden moderne teknik til rådighed. Vi klarede os fint inden vi fik mo-
biltelefoner, men alle har mobiltelefon i dag, fordi vi har indset, at der er fordele ved det.

Facebook-gruppen skal ses som en mulighed for hurtig kommunikation med andre med-
lemmer af Marineforeningen, dels at fremkomme med indlæg og historier, men i lige så 
stor grad at kunne kommentere andres indlæg. 
Det giver ofte nye vinkler og oplysninger, præcis som når vi om lørdagen sidder og 
drøfter alverdens ting i Marinestuen, og de øvrige ved bordet kommer med kommentarer 
mv. Det er således ikke en erstatning for hverken hjemmeside eller Marineforeningens 
kvartalsblad, men i modsætning til disse er facebook et medie, hvor der kan foregå "to-
vejs-kommunikation" og hvor det bliver mindre "officielt og seriøst".

Mange af Marineforeningens medlemmer er måske ikke de oplagte brugere af facebook, 
men tilslutningen har været rigtig god. Ved indgangen til august kom det 33. medlem med 
på gruppen. Flere medlemmer der ikke er på facebook (endnu!) er med via deres "bedre 
halvdele" der ofte er på facebook, og det er en god måde at få adgang og mulighed for 
at deltage. Forhåbentlig fortsætter tilmeldingerne, for jo flere der er med, jo livligere og 
varieret kan det blive, udviklingen lover godt!

Et lille fif; man kan holde siden/gruppen seperat fra andet på facebook ved at gå ind i høj-
re hjørnes pil, og trykke på "følg ikke længere opslag fra gruppen, men forbliv i gruppen" 
- herefter viser gruppen sig i venstre side, og når der er nye opslag kommer et tal frem.
Hvis der er nogen der gerne vil have hjælp til at klare tilmelding, så sig bare til!

Jens Larsen.
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Kabys nyt, oktober 2017
Her er nyt fra kabyssen for oktober, november & december.
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 

Oktober.
Lørdag 7/10. Svensk pølseret m. rugbrød, rødbeder, sennep. 
Lørdag 14/10. Karbonade m. svampe sovs, stegte kartofler, sprød bacon, agurkesalat.
Lørdag 21/10. Sild, Ribbensteg m. rødkål, rugbrød. 
Lørdag 28/10. Sild, Brændende Kærlighed rødbeder, rugbrød.

November.
Lørdag 4 /11. Sild, Æggekage m.sprød bacon, purløg, rugbrød, rødbeder.
Lørdag 11/11. Andelår m. rødkål, rugbrød, svedsker, appelsin skive.
Lørdag 18/11. Sild, Hakkebøf m. spejlæg, rugbrød, rødbeder.
Lørdag 25/11. Sild, Svensk pølseret m. rødbeder, rugbrød.

December.
Lørdag 2/12. 3 tarteletter m. hønsefyld, hakket persille. 
Lørdag 9/12. Sild, Ribbensteg m. rødkål, rugbrød. 
Lørdag 16/12. Æbleskiver og Gløgg.

Specielle ma’ dage: Torsdag den 5. oktober 2017. Kammeratskabs aften.
•  2 slags sild, karrysalat, rugbrød, smør.  
•  Skipper lobescoves m. purløg, rødbeder, sennep, rugbrød. 
•  Ostefad med diverse oste og gammeldags frugtsalat.

Lørdag den 2. december 2017. Julefrokost for medlemmer.
•  Marineret sild, stegte sild, karrysalat, æg & tomat, fiskefileter m. remoulade, røget 

laks m. asparges og mayonnaise.
•  Ribbensteg m. rødkål, lun postej m. bacon og champignon, blodpølse m. sirup, æbleflæsk.
•  Tarteletter m. hønsefyld , skinke m. grønlangkål & brunede kartofler. 
•  Ostefad, ris a la mande m. kirsebærsovs, mandel gave, brød, smør & fedt.

Til alle jer fra alle os i kabyssen med ønsket om en god jul og et godt nytår 
Kabyssen holder juleferie fra lørdag 16 december. Vi ses i 2018. 

Pris 30,- kr. 
Ret til ændringer forbeholdes.

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:
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:
Går over til vintertid fra og med den 31. oktober, hvor der startes kl. 15.00

L´hombrespillerne:
Er startet efter ferien, onsdag den 6. september, kl. 15 – 17.

Skyttelavet:
Søndag den 27.august afvikledes den 
årlige skydning mellem følgende skyt-
teforeninger i Svendborg: Svendborg for-
svarsbroderforening, Garderforeningen 
for Svendborg og omegn, Flyvevåbnets 
Soldaterforening afd. 72, Svendborg 
Marineforenings Skyttelav, Svendborg 
Borgerlige Skyttelaug.

VI VANDT !!!!!
Fra Marineforeningens Skyttelav stillede 
vi med 8 skytter, som kæmpede sig til en 
førsteplads på 100 meter banen, for første 
gang i den tid at vi har deltaget i denne kapskydning. 
Vi tog vandrepokalen hjem med et gennemsnit på 62,6 for de 5 bedste skytter, foran 
Svendborg Forsvarsbroderforening med 62,2 point.
Steen Molnit tog føringen over de 45 skytter med 71 point i den individuelle skydning, 
og vandt dermed vandrepokalen for bedste skytte. 
Steen Molnit tog også præmien for bedste stikskud
Henning Pehrson kom på en stærk andenplads med 68 point.
Kenneth Nielsen fra forsvarsbrødrene var nr. 3 med 67 point.

Det var et vel tilrettelagt arrangement som sædvanligt med dejligt smørrebrød og 
diverse drikkevarer til.

Første skydning i sæsonen startede i Taasingehallen onsdag den 6. september kl. 
19.00. Alle er velkomne.

Erik O. Thomsen,
formand, Svendborg Marineforenings Skyttelav
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Leje af Marineforeningens lokaler
Marineforeningens bestyrelse har på et møde den 27. juni 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

Boghjørnet: For flaget og Danmark 

N.B. Bogen kan kun købes hos University Press, ved at benytte følgende link: 
www.universitypress.dk/shop/for-flaget-og-3586p.html

Slaget på Reden 2. april 1801, Sejren i Køge Bugt 1. juli 1677, bombardementet af 
København og tabet af flåden i 1807, sejren ved Helgoland 9. maj 1864, flådens sænk-
ning 29. august 1943, antipirateri-operationer ved Afrika i 2008. Søværnets historie er 
rig på sejre og nederlag. Søværnet er det ældste af forsvarets tre værn, og kunne i 2010 
markere 500-året for dets grundlæggelse. Søværnet er også det mest traditionsrige værn, 
og historierne om flådens mange sejre og nederlag har altid spillet en central rolle i 
flådens virke og været et centralt element i skabelsen af Søværnets helt særlige identitet.

Her gennemgår marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup flådens historie, 
dag for dag, og bogen giver alle med interesse for Søværnets – og Danmarks – histo-
rie en nem og tilgængelig oversigt over dansk søkrigshistorie. 
For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år er gennemillustreret 
med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har 
været offentliggjort. Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, har 
skrevet forordet.

Forfatter Søren Nørby og Jakob Seerup  
Udgivelsesår: 2017 
Sprog: Dansk 
Sideantal: 240
ISBN: 978-87-7147-179-3 
Udgivelsesdato: 28-03-17
Kategori: Militærhistorie.

Pris: 300 kr.  Forsvarsakademiet / JM.



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

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

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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CAREPOINT
Volkswagen Svendborg
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tlf. 62 22 15 05

TONNY MADSEN
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/S

Bådtransport
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kørsel

62 22 14 14
www.tonny-madsen.dk

e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk
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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


