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Med formandens øjne
Sommeren er nu gået på held, og vi kan se tilbage på en
periode, hvor vejret har vist sig fra den bedste side. Vi havde
en god sommersejltur til Faaborg med Viking og Caroline
S. Som sædvanligt blev vi behandlet på bedste måde med
god mad og hyggeligt samvær hos kammeraterne i Faaborg.
Til periodens øvrige arrangementer har der været god opbakning.

Erik Bodal

Udviklingen i medlemstilgangen er stabil, og vi er nu 380
medlemmer. Tilgangen må bl.a. tilskrives den store positive presseomtale i forbindelse med vort 100-års jubilæum.
Velkommen til alle de nye medlemmer. Jeg håber, I vil føle
jer godt tilpas og gøre brug af de aktivitetstilbud, som er med
til at styrke sammenholdet i vor forening.

Den store tilgang af nye medlemmer, jeres trofaste fremmøde i Marinestuen om lørdagen og tilslutningen til arrangementerne gør, at Marinestuen til tider er så godt besøgt,
at det kniber med pladsen. Nogle arrangementer må der sættes max. deltagerantal
på. Det kan selvfølgelig virke negativt på den, som går forgæves eller ikke kan få en
siddeplads om lørdagen. Jeg håber på, at I vil have lidt tålmodighed, da der ikke er
nogen let løsning på pladsforholdene i vor Marinestue. Bestyrelsen arbejder på at løse
pladsproblemet, og I vil blive orienteret, når der er nyt i sagen.
Nu tager vi fat på sidste kvartal af 2014 med alle de aktiviteter, som vi sædvanligt
tilbyder i efteråret. Der er lagt program for de maritime foredrag her hen over vintermånederne. Selv om der har været mange tilbud her i jubilæumsåret, håber jeg på, at
alle vil medvirke til at afslutte jubilæumsåret på værdig vis ved at støtte op om julekoncerten på Svendborg Teater lørdag den 13. december 2014 kl. 19.30. Her er der lagt op
til en oplevelse med Carolinekor, Havfruerne, Jesper Lundgaard og Lisbeth Kjærulf.
Salg af billetter er annonceret andet sted i bladet. Bak op om arrangementet og benyt
lejligheden til at komme i julestemning sammen med gode venner.
Den store udfordring, som vi har arbejdet med de seneste par år med at finde afløsning
af vor trofaste redaktør Henning Pehrson, er nu løst. En stor tak for det store arbejde du
har udført Henning og velkommen til vor nye redaktør Kurt Løve Kølle. Vi glæder os
til et godt og forhåbentligt langt samarbejde med dig Kurt som redaktør, velkommen.
Med disse ord vil jeg slutte for denne gang og tak til jer alle for, at I medvirker til et så
godt miljø, der skaber en god stemning i Marinestuen og tiltrækker nye medlemmer.
Formand
Erik Bodal
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v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

TeamVikarkokken

Hold aldrig fest uden et godt ma’ tilbud
fra byens næsthurtigste kok.
		

Alt i kolde og varme retter til fornuftige priser. Udlejning af kokke og servicemedarbejdere
til hjælp til din næste fest. Ring/mail blot 23601358 / 20835429 vikarkokken@mail.dk
www.Vikarkokken-Svendborg.dk - Lad os få en go’ ma’ forbindelse.


Gratis kok i 3 timer til din næste fes
t

Hilsen Walther-Team Vikarkokken

Digitaltryk
Pia
Lorenzen
– af tryksager i små oplag.

GRAFIKER
Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet
og på samme papirkvaliteter som offsettryk.
Postkort, foldere, flyers,
visitkort og meget andet – ring og spørg...
pl@mark-storm.dk
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
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Vi siger farvel

- til markant jubi-år

Den 13. december er vores forening vært for
Jesper Lundgaards specielle julekoncert. Køb
billetterne nu. Der bliver sat et effektfuldt
punktum for Svendborg Marineforenings første 100 år. Det sker lørdag den 13. december kl.
19.30 i Svendborg Teater.
Der er julekoncert for foreningens medlemmer,
og det bliver en ikke helt almindelig julekoncert, fordi indholdet af denne aften er designet
til Marineforeningens medlemmer af sang- og
revystjernen Jesper Lundgaard, der tilmed
medbringer en ganske fremragende gæstesolist. Jesper Lundgaard har skabt en flot tradition i Svendborg med sine julekoncerter, og nu
handler det om Svendborg Marineforenings
egne medlemmer, der kan se frem til en usædvanlig oplevelse lørdag den 13. december.

Jesper Lundgaard har designet en speciel julekoncert for Svendborg Marineforenings medlemmer lørdag den 13.
december kl. 19.30

Rammen er det smukke Svendborg Teater, hvor der dén aften skabes en julekoncert, der
ligger ud over det almindelige. Aftenen vil nemlig få en yderst festlig optakt. Når vores
formand Erik Bodal har budt velkommen, går Carolinekoret og vort nært beslægtede Havfruekor på scenen, hvor de vil synge for os.
Herefter skaber Jesper Lundgaard resten af aftenens
indhold sammen med sit velspillende orkester. Jesper
Lundgaard har en gæstesolist. Ingen ringere end Lisbeth Kjærulf - en dejlig pige med en pragtfuld stemme.
Jesper Lundgaard Speciel deles i to afdelinger, og foreningen er i pausen vært ved en forfriskning. Det er
let at sikre sig billetsalget til dette arrangement, som
slutter et yderst begivenhedsrigt jubilæumsår af. Det er
Annelise Hovmand tlf. 62 22 77 94 - mobil 26 40 16 00
og Ulla Marcussen tlf. 75 50 44 54 - mobil 20 29 89 54,
der forestår billet salget. De træffes hver lørdag i Marinestuen første gang fra lørdag den 4. oktober.
Vær opmærksom på, at billetterne, der koster 245 kr. pr.
stk. sælges efter først-til-mølle-princippet.

Gæstesolist Lisbeth Kjærulff

På godt gensyn i Svendborg Teater
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Søndag d. 15. juni: Valdemarsdag. Tre medlemmer i uniform mødte denne dag op i
Den Fynske Landsby for fra Danmarks-Samfundet at modtage et nyt flag til foreningen. Den gamle redaktør deltog som fotograf og blev imponeret over arrangementets
størrelse og højtidelighed. De 150 – 200 andre tilhørere var dog ikke alle mødt op for
at se vore tre prægtige medlemmer få udleveret flaget, idet et lille halvt dusin andre
foreninger fik overrakt hver en fane!
Mandag den 23. juni
- blev heksen sendt til Bloksbjerg.
Der var mødt ca. 80 festklædte og glade
medlemmer op til Sankt Hans aftens
spisning og bålafbrænding ved Marineforeningen. Aftenen indledtes med fællesspisning i Maritimt Center, hvor Walther
Storm havde brugt sine kreative evner på
at frembringe en dejlig menu, som blev
ledsaget af den gode jubilæumsvin. Da
mørket faldt på, blev bålet tændt, og Midsommervisen sunget. Jens Møller Madsen
holdt båltalen. JMM talte om, hvor let det
var at være kritiske overfor dette eller hint.
I stedet for at kritisere andre skulle man
prøve at tale positivt, for så frembragte
det altid bedre resultater og gladere mennesker. Derefter spillede Dittes Venner op
til dans, så de mange kalorier, der i aftenens løb var blevet indtaget, kunne blive
forbrændt. Et virkeligt godt arrangement,
som aktivitetsudvalget havde planlagt, og
som efterhånden kan siges at være en fast
tradition i Marineforeningen.
Søndag den 13. juli var der arrangeret sejltur til Faaborg med coasteren Caroline S af
Svendborg og Svendborg Museums sejlskib Viking. 36 personer mødtes i Marinestuen allerede kl. 07.45 for at starte på den smukke sejltur til Faaborg. Vel fremme i Faaborg blev
vi mødt af medlemmer fra Faaborg Marineforening, som sørgede for, at vi ikke led nogen
former for nød under opholdet. Faaborg Marineforening var som sædvanlig gode værter.
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Torsdag den 7. august var der traditionen tro ”Gammel Torvedag” i Svendborg. Marineforeningen havde opstillet en bod, hvor der blev informeret om foreningens arbejde
og aktiviteter. Heldigvis var der mange mennesker forbi vor bod, og da der ligeledes
kunne købes mad og øl, var der mange, som blev og hørte om foreningens arbejde.
Koret fra coasteren Caroline S underholdt de mange mennesker, som kom forbi. Alt i
alt et arrangement, som foreningen kan være stolt af.
Søndag den 17. august: Fregatskydning i Skyttehuset i Christiansminde.
Efter skafning i Marinestuen sattes kursen med ”Palnatoke” igennem storm og regn
mod Skyttehuset i Christiansminde. Her foregik påmønstringen i den danske fregat
uden problemer, og så gik turen mod den svenske fregat. Denne fregat blev nedkæmpet
i løbet af et par timer. Som kaptajn på den danske fregat udnævntes Jesper Malling,
fordi han ramte svenskernes krudtkammer.
Herefter bestod besætningen af:
Kanonkommandør: Jørgen Hansen,
Topgast: Torben Axelsen
Kanonér: Børge J. Madsen,
Sejlkvartermester: Bjarne Jensen
Signalgast: Jørgen Hansen,
Krudtlanger: Frede Kristiansen
Bådsmand: Henning Larsen,
Lanternergast: Niels Marcussen
Krudtkammer: Fregatkaptajn Jesper Malling,
Og endelig blev Finn Nielsen hyret som Kadet.
Dameskydningen blev vundet af Helle Larsen (39 Point) efterfulgt af Gerda Jensen (38
point) og Lene Hansen (34 point).
Efter veloverstået kamp returnerede ”Palnatoke” med de udkørte skytter til Marinestuen,
hvor en velfortjent frokost ventede. Den nye besætning blev hyldet på tilbørlig vis af den
beundrende skare, og under store klapsalver fik hver af dem udleveret en flaske vin.
Lasse Hessel havde sponsoreret ”Palnatoke”, som blev ført af Birger.
Henning Pehrson

Avertissement:
Efter mange år på posten som redaktør af dette agtværdige blad har
”den gamle redaktør” besluttet at overgive styringen til en
”ny redaktør”, nemlig Kurt Løve Kølle.
Med dette skridt mener jeg at have sikret, at bladet fortsat bliver et blad,
som lever op til vore intelligente, flotte, hårfagre, meget vidende og
beskedne medlemmers retmæssige krav til et medlemsblad.
Henning Pehrson
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Kommende aktiviteter
Torsdag den 2. oktober kl. 18:00. Kammeratskabsaften. Der spises stegt ål. Kun for
medlemmer. Pris 175,00 kr. Påklædning fri. Senest tilmelding den 27. september.
Søndag den 26. oktober kl. 13:00. Bankospil. For medlemmer med ledsagere.
Medbring selv brikker til at lægge på pladerne.
Tirsdag den 28. oktober kl. 18:00. Ost og øl. Kun for medlemmer. Pris 25.00 kr.
Påklædning fri.
Torsdag den. 13. november kl. 19:00. Årsmøde i Aktivitetsudvalget. Kun for
medlemmer. Kom med gode forslag til nye aktiviteter.
Lørdag den 6. december 17:00 Julefrokost for medlemmer. Påklædning helst
uniform. Pris 125,00 kr.
Lørdag den 20. december. Julegløgg. Se opslagstavlen.
Onsdag den 31. december. Godt nytår. Se opslagstavlen.
Lørdag den 14. februar 2015 kl. 16:00. Generalforsamling.

Rantzausminde
Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg

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

Runde fødselsdage
i April oktober:
5. okt.:
7. okt.:
8. okt.:
11. okt.:
20. okt.:
27. okt.:
1. nov.:
2. nov.:
7. nov.:
28. nov.:
28. nov.:
2. dec.:
3. dec.:
20. dec.:
20. dec.:
28. dec.:

Henrik Wittenberg
85 år
Ove Nielsen 		75 år
Kurt Larsen 		70 år
Ebbe Toghøj		75 år
John Pedersen
75 år
Gull P. B. Andersen
65 år
Poul Veber		70 år
Kjeld Jæger		75 år
Kurt Løve Kølle
65 år
Niels A. Bindner
75 år
Mogens L. Felle
70 år
Torben T. Jensen
60 år
Carl A. Nielsen
75 år
Charsten R. Karger
60 år
Gert Stegmann
70 år
Kurt Christian Jensen
70 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke

Velkommen
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Johnny Holbech Ibsen
Poul Larsen
Jens Børge Jensen.
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Støt vore annoncører

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Aasiaatvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf. 6222 1010

•
•
•
•
•
•

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

Marchen til krigergravene

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
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Sensommerudflugt
- til Nordsjælland 2. til 4. september.
Tirsdag d. 2. september kl. 7.00 startede 51 deltagere i marineforeningens årlige tur
til et fremmed og ukendt sted i danernes rige. I hvert fald ukendt for undertegnede.
Efter et pit-stop ved Nyborg, hvor morgenmaden og medicinen blev udleveret
og indtaget, fortsattes turen til Gniben, som flere af deltagerne tidligere havde
besøgt for at lære at skyde med kanoner. Det er det, som vi andre har folk til at
gøre. Det er et yndet udflugtsmål, fik vi at vide. Et ældre tysk ægtepar var f.eks.
gået ind i kantinen, hvor de bestilte kaffe og kage. De blev pænt underrettet om,
at stedet var militært område, hvor de ikke havde nogen adgang. Oplysninger om
kanonernes effektivitet kan gratis hentes på den russiske ambassade!
Frokosten blev indtaget i Nykøbing Sjællands Marineforening. Med tankerne på
de 3 kg. forøgelse af mit omfang, som Bornholmerturen sidste år medførte, gik jeg
mere forsigtig til værks denne gang, selv om mulighederne for endnu en forøgelse
absolut var til stede. Dejlige mennesker. Efter indlogering og aftensmad på hotellet
i Vedbæk gik turen om aftenen til Hørsholm/Rungsted Marineforening. 2 etager
og mange mindre rum. Nogle kunne sidde forneden og tale sammen, mens andre
kunne gå op ad en stejl trappe til baren. Her var der anbragt et stort grønt bord,
hvor der straks blev udkæmpet en dyst mellem de lokale og så os. Spillet var noget
med 2 hvide og 1 sort kugle, og man skulle prøve at vælte 5 pinde, der stod i vejen
midt på bordet. Underligt nok blev de sure, når den sorte kugle vælte pindene.
Dag 2 blev tilbragt i Helsingør. Vi ankom for tidligt, og derfor gik vi en tur
rundt om slottet, inden vi gik i det nye Søfartsmuseum. Interessant, men nok
mest for mænnerne. Frokosten blev indtaget i Naverhulen. Den bestod af
kineserkartofler og kød i mørke. Vældig god. Vores vært underholdt og fortalte
om det at være naver. På en yderst underholdende måde. Han mente selv, at han
kunne fortsætte i 4 timer. Nogle af os blev på stedet og deltog i harmonikaspil
og sang. Andre gik på Teknisk Museum og kiggede på gamle ting og sager,
medens vore koner gik på indkøb eller bare rundvisning i byen. Aftensmaden
på hotellet hedder sikkert noget meget fint på italiensk. Forretten bestod af en
skive røget laks med noget grønt noget nedenunder og nogle grønsager ved siden
af. Hovedretten var et stykke ung-hane med noget grønt noget ved siden af. Det
hele var garneret med noget, der lignede løgringe, men som ikke smagte af noget
som helst. Og det var det! Ingen kartofler! Hvordan skal en ung og energisk
mand, som jeg kunne blive mæt af så lidt?
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Efter aftensmaden kørte vi til Lyngby Marineforening, der er beliggende
på Sorgenfri Slot. Formanden bød velkommen og fortalte om foreningen.
Aktivitetsniveauet blandt de menige medlemmer er meget lavt. Formanden
er kun formand, fordi ingen andre ville være det. Sådan går det, når der er for
mange nydere og ingen ydere.
3. dag: Turen gik via motorvej med køkørsel til Den blå Planet på Amager. Vi
studerede med interesse de mange sære fisk, der bare flød rundt uden at lave
noget. Mange af dem kiggede ud på os for at studere os. På hvilken side af
ruderne er de klogeste? Turen gik videre til Holmen, hvor Tamburkorpset viste
os den ære at holde en lille koncert for os. De er bare gode!
Frokosten indtog vi i Københavns Marineforening, der er beliggende i den
gamle Tele-tut. Som altid skal man tænke på kalorierne, når man spiser i en
marineforening, og det gjaldt absolut også her. Skønt. Delt op i 3 hold, fik
vi en 2 timers rundvisning på Peder Skram. Meget spændende, men også en
påmindelse om, at man ikke længere er 17 år gammel. De lejdere!
Hjemturen gik uden problemer og vi ankom Svendborg kl. 2030.
Stor tak til arrangørerne for en veltilrettelagt og gennemført tur.
Vi er klar til at skrive os på listen til næste tur.
Henning Pehrson

NAttergalen
Sig mig, hvorfor kalder
du egentlig din kone
”Nattergal”.
Er hun god til at synge?
Næe, men hun bli´r så gal
når jeg kommer hjem
ud på natten.
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VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b
Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg
www.vvssydfyn.dk

Den nationale flagdag
Borgmester Lars Erik Hornemanns tale den 5. september 2014 ved markeringen
af den nationale flagdag for Danmarks udsendte.
Assistenskirkegården i Svendborg.
Det er en forholdsvis ny tradition. Det er nemlig kun 6. gang, at vi på denne
dag hædrer vore soldater, politifolk, beredskabsfolk¸ sundhedspersonale eller
andre, der har været udsendt i internationale indsatsområder for Danmark.
Og ikke mindst mindes de, der betalte med livet.
Flagdagen er en god anledning til at udtrykke anerkendelse for den
fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendt yder og har
ydet i en række af verdens konfliktområder.
De fleste ved, at vi har haft en mission i Afghanistan. En utrolig vigtig
mission og en mission, som vi kom til at betale en høj pris for.
Og alligevel så var det blot en af de mange missioner, som vi har haft i de
forgangne år. Vi har nemlig udsendt danskere til mange andre brændpunkter
i verden. Der har således været danskere udsendt til: Mali, Det Indiske
Ocean, Adenbugten, Syrien, Korea, Liberia, Middelhavet, Mellemøsten og
Sudan.
Når listen har været så lang, så siger det næsten også sig selv, at vi har haft
udsendt rigtig mange folk. Hæren, flåden og flyvevåbnet udsendte ca. 2.500
mand. Hertil kommer politifolk, beredskabsfolk og sundhedspersonale.
Formålet med vores missioner har været mange og forskelligartede. Vi har
bl.a. skulle opbygge de afghanske sikkerhedsstyrker, leveret flytransport for
FN, transporteret kemiske stoffer ud af Syrien, bidraget til kampen mod
pirateri, patruljere og overvåge med hensyn til forebyggelse at terror, forestå
konfliktløsning, og meget andet.
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Når man ser listen over geografiske brændpunkter, hvor vi var til stede, på
antallet af udsendte og på de mange forskelligartede formål, kan man roligt
konkludere, at vi – forholdsmæssigt – har ydet en kæmpeindsats for det
internationale samfund.
Det er derfor også nærliggende at overveje, hvorfor et så lille land som
Danmark yder en så stor indsats. Nytter det virkeligt? Gør vi en forskel?
Jeg er ikke selv i tvivl.
Når vi sejler kemiske stoffer ud af Syrien og fjerner-styrets kemiske
våbenarsenaler, så gør vi en forskel. Når vi bekæmper pirateri ud for
Somalias kyst, gør vi en forskel. Ligesom vi har gjort en positiv forskel på
alle de andre missioner. For de tusinde af kurdiske Yazidier, der er flygtet
fra Islamisk Stat, og nu er fanget på et bjerg i det nordlige Irak, gør det en
forskel, at internationale samfund – og Danmark – ikke kikker bort. Jo, det
nytter. Det sidste er, at vi nu deltager i en international koalition med hjælp
til transport og humanitær hjælp.
Vi skal naturligvis ikke bilde os selv ind, at vi – lille Danmark – kan redde
verden. Men det må ikke blive en undskyldning for ikke at tage aktivt
medansvar. Vi er ganske vist et lille land. Men netop derfor er vi selv sårbare.
Og vi er dybt afhængige af andre. Og dybt afhængige af andres solidaritet.
Hvis der er ting, som vi danskere kan lære af historien, må der være det.
Men solidaritet er ikke noget man får foræret – blot fordi man er et lille land
og sårbart land. Det er noget man gør sig fortjent til. Det er hårdt arbejde,
der desværre kan kræve ofre og afsavn. Det kan være farligt, og dem der
deltager kan komme til at betale den højeste pris af alt, med deres liv.
Der er netop derfor, at vi skylder alle vores udsendte og deres familier en stor
tak. Igennem de mange missioner har de været med til at sikre, at Danmark
har ydet en fornem indsats for det internationale samfund. En indsats,
der cementerer vores placering, som en troværdig alliancepartner i alle de
sammenhæng, som vi indgår i. Og det er helt afgørende for vores udenrigs-og
sikkerhedspolitik. Så det er ikke noget, som vi kun gør for andres skyld. Det
er i høj grad også for Danmarks egen skyld. Jeg er stolt af det ansvar, vi som
land påptager os og aktivt vælger at bidrage til Natos og FNs samarbejde.
En stor tak til alle de udsendte: De gør, at vi alle kan rette ryggen
Også en tak til alle de faldne i disse missioner. Ære være deres minde.
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Kortspillerne meddeler:

Kurt Kaysen meddeler, at når dette blad udkommer, er kortspillet allerede startet igen.
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.

Lancier:

Det er igen lykkedes at få danseinstruktør Nina Dinesen til at prøve at lære os at danse
lancier. Er man et par eller alene, helt ny eller lidt øvet er her chancen for at få nogle
fornøjelige timer sammen. Der skal min. tilmeldes 12 par (3 Quadriller) og gerne 16 par.
Tilmelding på listen i marinestuen. Der danses om søndagen fra 15:00 i nov. jan. feb.
marts. Oplysning om tid og sted ved Jonna og Finn Ellyt tlf. 40184180

Kabyssen meddeler:

at Ove Frich er udnævnt til 1. kok i kabyssen,som stedfortræder for Sous Chef Jørgen
Lund og Hovmester Walther Storm. Kabyssen tilbyder lun lørdags frokost:
11/10: lun fiskefilet-remoulade-brød-smør
25/10: frikadelle-rødkål-brød-smør
15/11: biksemad med spejlæg-rødbede-rugbrød
29/11: ribbensteg-rødkål-brød-smør
12/12: lun leverpostej-champignon-bacon-rødbede-smør-brød
Alle lørdage enheds pris 15.00 kr. pr gast
Derefter er der julelukket i kabyssen om lørdagen indtil januar 2015
Hilsen Walther-Hovmester

Skyttelavet meddeler:

Første skydning den 24. september kl.19:00 i Tåsingehallen.

Travaljeroningen:

Travaljeroningen fortsætter hver tirsdag fra kl. 16.00 til senest 17.30.
Når sommertiden slutter, er det en time tidligere.
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Volkswagen.

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).
20.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-.
7,- 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.

Madsen

A/S

Tonny

Forhandlerfelt

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

