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Med formandens øjne
Fredag, den 25. september er skrevet ind i kalenderen som en
historisk dag for Svendborg Marineforening.
Her indviede vi vort eget hus med stor tilslutning af egne medlemmer, naboer og gæster ude fra. Gode venner fra andre afdelinger lagde vejen forbi. Dagen startede med en march med
sækkepibespiller Lars Foldager i front.

Erik Bodal

Marinestuen er med få undtagelser indrettet og udsmykket på bedste vis. Medlemmerne møder op og glæder sig over, at vi nu har fået
god plads. Interessen for kabyssens tryllerier er også stor. Hvis den
interesse fortsætter, underbygger det Svendborg Marineforenings
behov for mere plads, hvilket var grundlaget for flytningen.

Der arbejdes aktivt med de udendørs arealer. Indretning af parkeringsplads på græsplænen
og nødvendig belysning som sikrer, at vi kan orientere os i de mørke timer. Det skulle
gerne falde på plads inden for overskuelig fremtid.
Vi har i bestyrelsen drøftet behovet for at oprette endnu et udvalg “Hus- og haveudvalget”.
Her mangler vi en person, som vil påtage sig ansvaret for pasning af de ydre arealer. Vi
søger derfor et medlem, som vil stå for opgaven og nogle medlemmer, som vil gå ind og
påtage sig arbejdet med den daglige pasning året rundt.
Her hvor jul og nytår står for døren, er det også tiden, hvor der gøres status for året, som nu
er ved at rinde ud. Da vi tog hul på året 2015, var vi godt klar over, at det ville blive et travlt
år med overtagelse af egen ejendom. Det var derfor også med nogen betænkelighed, at vi
gik i gang med opgaven. Alle disse betænkeligheder er godt og grundigt gjort til skamme.
Alle afdelingens medlemmer skal være stolte af, at vi i fællesskab er i stand til at løfte en
sådan opgave. Det er overraskende at se det sammenhold, der har været udvist hos alle de,
som aktivt har ydet et arbejde for foreningen.
Jeg vil gerne rette en stor tak for indsatsen. Resultatet er jo til at få øje på.
En stor tak til A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond Til almene Formål
som forærede Svendborg Marineforening det økonomiske grundlag for køb af eget hus.
Ligeledes en stor tak til dem, som har givet foreningen møbler, vaskemaskine og meget
mere. Det sparer foreningen for mange udgifter. Der skal også lyde en tak til alle de, som
trofast deltager i vore foredrag den sidste torsdag i hver af de 6 vintermåneder. Der ses
mange nye ansigter, hvilket medvirker til en positiv medlemstilgang.
Ved sendemandsmødet i Brøndby her i foråret, kunne vi igen og for femte år i træk tage
fremdriftsskruen med hjem. Denne hæder er resultatet af en aktiv afdeling, hvor vi alle er
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ambassadører for et godt kammeratskab, hvor vi alle bidrager til, at nye medlemmer føler
sig velkommen. Det skal vi alle være være stolte af.
En stor tak skal også lyde til vore annoncører, som trofast sikrer driften af vort medlemsblad. Husk at støtte annoncørerne, de støtter os.
Der skal ligeledes lyder en stor tak til alle vore piger, som aktivt tager del i de praktiske
opgaver i foreningen, samt alle de, som giver os mulighed for at bruge tid på det arbejde,
som er nødvendigt for Svendborg Marineforenings drift.
Jeg vil slutte af med at ønske alle medlemmer, familie og venner en rigtig god jul og et
godt og lykkebringende nytår, samt en stor tak for det år som vi snart er ude af.
Med venlig hilsen
Erik Bodal

Kære Gaster.

Er du ude og oppe på grydelapperne, nyder at lave go`ma`til andre end dig selv
og vil være med i hyggeligt fællesskab med gasterne i kabyssen. Du behøver
ikke at være kok, vi hjælper dig i gang. Vi laver mad til de øvrige gaster, let
frokost på lørdage, mad til julefrokoster og øvrige arrangementer. Det kan være
2 -3 retters menuer.
Kom og se hvordan kabyssen arbejder.
Vi holder åben kabysdag, lørdag den 23. januar. Fra 12.00 til 13.00.
Måske det lige er noget for dig, kontakt hovmester
Walter Storm: Tlf. 23601358 vikarkokken@mail.dk

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 / 20835426 vikarkokken@mail.dk
www.Vikarkokken-Svendborg.dk - Lad os få en go’ ma’ forbindelse.
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Gratis kok i 3 timer til din næste fes
t

Hilsen Walther-Team Vikarkokken

Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Fredag den 25. september: Så blev det dagen
hvor vi kunne indvie vort nye Marinehus på
Færgevej 5. Medlemmerne mødtes kl. 11.00 i
den gamle Marinestue på havnen.
Efter kanonsalut og nedtagning af vimplen
marcheredes gennem byen med flag, faner og
sækkepibespiller i spidsen til Færgevej. Her var
lejlighed til at bese de nye lokaler, inden eftermiddagens reception med indbudte gæster. Ved
receptionen talte foreningens formand Erik Bodal, Arkitekt Peter Poulsen fra A. P. Møller Fonden, Marineforeningens landsformand Jens Ole
Løje Jensen og Svendborgs borgmester Lars Erik
Hornemann. De mange fremmødte havde også
betænkt foreningen med en lang række flotte
gaver, som vi siger mange tak for.

Klar til marchen fra den gamle Marinestue.

Søndag den 27. september. Efterårsturen havde overskriften ”Verdens bedste mindretal” og
gik til historiske steder i Sønderjylland og Slesvig. Man besøgte Skamlingsbanken og Knivsbjerg
inden frokosten på Ballebro Færgekro. Senere et besøg på A.P. Møllerskolen i Slesvig, og ankomst til kursuscentret Christianslyst, der var overnatningssted på hele turen. De næste dage besøgtes Dybbøl, Dannevirke og Flensborg. Under hele turen var der møder med og orientering af
repræsentanter for såvel det Danske som det Tyske mindretal på begge sider af grænsen. På hjemturen besøgtes Graasten slot, Multimediehuset i Aabenraa og Aabenraa Marineforening der stod
for frokosten. Turleder var Jens Møller Madsen som igen kan se tilbage på en vel tilrettelagt tur.
Torsdag den 29. oktober. Maritimt foredrag. Næsten 100 tilhørere var mødt for at høre
Kaptajn Søren H. Hansen fortælle om sin tid på containerskibet ”Clementine Mærsk”, og
om hvordan et så teknologisk avanceret skib virker og fungerer, og hvorledes man holder
styr på op til 6.600 containere.
Tirsdag den 12. november. Kammeratskabsaften med spisning. Marinestuen var fyldt af medlemmer til denne hyggeaften hvor kabyssen serverede stegte ål i rigelige mængder med nødvendigt tilbehør. Derudover sørgede Willy med harmonikaen for underholdning og fællessang.
Torsdag den 26. november. Årets sidste maritime foredrag. Niels Valdersdorf Jensen fra
Svendborg museum fortalte om det Sydfynske Øhavs historie set fra vandsiden.
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Kommende aktiviteter
Torsdag den 31. december. Kl. 11.00 Godt Nytår i Marinestuen.
Torsdag den 31. december. Kl. 17.00 Nytårsarrangement i Marinestuen,
se opslagstavlen.
Lørdag den 2. januar. Kl. 11.00 Nytårsmønstring. Kun for medlemmer. Påklædning: helst uniform.
Torsdag den 28. januar. Kl. 19.00 Maritimt foredrag: Carsten Winther fortæller
om Danmark-Ekspeditionen 1906 – 08 til Nordøstgrønland.
Torsdag den 4. februar. Kl. 18.00 Pudseaften i Marinestuen. Påklædning fri.
Lørdag den 13. februar. Kl. 16.00 Ordinær generalforsamling i Marinestuen.
Efter generalforsamlingen er der spisning. Tilmelding til spisning, se opslagstavlen. Kun for medlemmer, påklædning helst uniform.
Torsdag den 25. februar. Kl. 19.00 Maritimt foredrag: Søren Søgård fortæller om
ØK`s skibsfart i 100 år.
Torsdag den 10. marts. Kl. 18.00 Foreningsmiddag for medlemmer med ledsager.
Påklædning: helst uniform. Betaling og tilmelding til Bjarne Jensen, lørdage i Marinestuen, eller direkte til foreningens konto: Reg. Nr. 3224. Konto 3224636393.
Torsdag den 31. marts. Kl. 19.00 Maritimt foredrag: John Gitz Holler:
”Fra Hansekogge til Containerskibe”, om Østersøens maritime historie.
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Indkaldelse til

generalforsamling
Lørdag den 13. februar 2016 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:
Erik Bodal, Walter Storm og 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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Runde fødselsdage
i Januar Kvartal:
3. Januar
6. Januar
7. Januar
9. Januar
12. Januar
15. Januar
19. Januar
21. Januar
6. Februar
8. Februar
10. Februar
12. Februar
14. Februar
18. Februar
1. Marts
5. Marts
15. Marts
18. Marts
22. Marts
23. Marts
24. Marts
27. Marts
27. Marts
27. Marts
28. Marts
29. Marts
31. Marts

Søren Meyer
Jørgen H. Frederiksen
Bent Nielsen
Peder G. Sørensen.
Jørgen Kromann
Dorte Olbæk Hansen
Henning Køhler Johansen
Ole C. Jørgensen
Jens E.H. Larsen
Knud Erik Møller
Henning Ibsen Hansen
Frank H. Christiansen
Lone Jerk
Kristian Lund
Walter Schmidt
Ib Vinth
Hans Mæng
Mogens Delbing
Henning Juul Eriksen
Kaj E. Sørensen
Mogens Nielsen
Leif Reinholdt Jensen
Jens V. H. Frederiksen
Thorkild Jessen
Ole Schiøtt
Gert Lind Hansen
Ove Frisch

50 år.
80 år.
75 år.
80 år.
70 år.
50 år.
70 år.
70 år.
70 år.
70 år.
60 år.
70 år.
70 år.
75 år.
85 år.
80 år.
80 år.
85 år.
70 år.
65 år.
75 år.
80 år.
50 år.
60 år.
70 år.
75 år.
75 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

Velkommen
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Steen Jensen.
Bjarne Bekker.
Erik Lundgaard Olsen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiruder
Butiksruder
Spejle
Glasskader
Brusedøre
Sikringsglas
Sikkerhedsglas
Glashylder
Din glasopgave

DØGNVAGT

Gudbjerg
Glas Glarmester
Stender
62 21 16 31

Ørbækvej261
261-- 5892
Ørbækvej
5892Gudbjerg
Gudbjerg
info@glarmester-stender.dk
henning@gudbjerg-glas.dk

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

•
•
•
•
•
•

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

Hjælp
søges
- til fejning og
snerydning ved
og omkring vores
Marineforening.
Kontakt Finn Nielsen.

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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Interessante historier bag marinestuens

Skibsmodeller

I marinestuen har vi adskillige skibsmodeller , som der ligger interessante historier bag. De 2 største skibe, A.P. Møller tankskibet M/T Regina Mærsk
og ØK’s fragt-og passagerskib M/S Falstria, kommer fra Navigatørernes Hus i
København. Både Danmarks Skibsførerforening og Dansk Styrmandsforening
havde kontorer i huset i Havnegade. Hos skibsførerne stod modellen af Falstria
og hos styrmændene Regina Mærsk. Da foreningerne fusionerede til Dansk
Navigatørforening i 1992 og flyttede sammen, blev der ikke plads til at have alle
deres sammenbragte modeller stående i de nye lokaler.
Jeg var i bestyrelsen for skibsførerforeningen og kom med over i DANA. Under
et besøg på kontoret så jeg, at de førnævnte modeller stod i et arkivrum. Jeg
foreslog da, at de kom til Svendborg. Vi havde endnu ingen marinestue, men arbejdede på at få det.
DANA’s bestyrelse
var positiv over for
ideen, men rederierne skulle overtales.
Det var sådan, at
de ville vide, hvor
de modeller, som de
havde skænket/udlånt, befandt sig.
Mærsk ville først
have ”deres” model
tilbage, men det viste A.P. Møller tankskibet ”Regina Mærsk” og ØK’s ”Falstria”
sig, at Styrmandsforeningen havde papir på, at den var givet som gave. Så den blev givet videre til
Svendborg Marineforening som gave, og det sidder der et certifikat på ved siden
af montren. Med ØK gik overdragelsen let, da jeg havde et argument, som de
accepterede: jeg var 2. styrmand om bord på den sidste rejse før salg og ophugning i 1964. Det er muligt nogen i ØK har fortrudt bortgivelsen, for jeg har hørt,
at lignende modeller af de berømte hvide 4-mastere uden skorsten senere blev
solgt på auktioner for flere hundrede tusinde kroner.
De første år, indtil vi fik egen marinestue i Klostret i 1996, stod modellerne
mest hjemme i kælderen. Men nogle gange var de udstillet. Bl.a. i Svendborg
Sparekasses vinduer og i Føtex’ forhal i forbindelse med en maritim udstilling
og større hvervekampagne til Marineforeningen.

Kurt Kaysen.
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Boghjørnet: ”Sessa’s sidste rejse”
Georg Røn har netop udgivet bogen `Sessas sidste rejse`, der er en autentisk beretning om, hvordan en dansk styrmand overlevede 3 uger på en lille flåde mellem
Island og Grønland i august 1941. J. Lauritzens s/s Sessa blev sænket af en tysk
u-båd U 38 om natten den 17. august, og skibet sank øjeblikkeligt.
Kun 6 ud af 27 besætningsmedlemmer nåede
væk fra skibet og reddede sig op på en flåde, af
dem overlevede kun 3, de 19 døgn der gik før
de blev opdaget og reddet af den amerikanske
destroyer USS Lansdale.
Styrmand Henrik Bjerregaard, som var eneste
overlevende danske besætningsmedlem fortsatte
senere i konvojsejladserne på Nordatlanten, og
efter krigen som skibsfører for J .Lauritzen.
Forfatteren sejlede som radiotelegrafist sammen
med Bjerregaard i en periode på 3 år, og her fik
han hændelsesforløbet fortalt lidt efter lidt, og
noterede efterfølgende ned hvad han havde hørt.
Ved kontakt til kaptajnens efterladte familie
kom han i besiddelse af uvurderligt materiale
samlet af kaptajnen selv. Der er således fuld
dokumentation for ægtheden.
Bogen er således en autentisk beretning om en dramatisk hændelse i Nordatlanten
under 2. verdenskrig. Den er fint skrevet og rigt illustreret og dokumenteret.
” I skal ikke blive glemt” sagde statsminister Stauning i begyndelse af krigen til de
danske søfolk, der valgte at sejle i allieret tjeneste. Det blev de nu alligevel, i den
brede offentlighed, efter krigen. Georg Røn glemte dem aldrig.
`Sessas sidste rejse` er med til at bevare mindet.
Bogen koster 165 kr. og kan bestilles direkte hos forfatteren på mail: cq@mail.tele.dk
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Kabyssen meddeler:
Gasterne i kabyssen vil gerne prøve noget nyt i 2016, vi kan det vi vil Brunch lørdage med det helt store Brunch bord med næsten alt hvad maven kan begære, der er
også plads til en “lille” en fra vores flotte Bar. Der vil være hyggemusik med Poul
Ellehammer og hans gæstemusikere, som underholder imens brunchen nydes. Buffeter
i Hellige dage f.eks. Påskefrokost-Pinsefrokost o.s.v, til sommer bliver grillen kørt i
stilling med mange spænde ma’ events f.eks. stor pande med Spansk Paella og meget
andet. Det er derfor nødvendigt med flere pris niveauer, nogle vil mene nu ka’ de ikke
få nok i kabyssen men der skal også “kød” på bordet så at sige. Til glæde for de fleste,
derfor vil kabyssen gerne byde op til en ny og spændende sæson 2016-Velbekomme.
Hilsen Hovmester
Walther Storm.
Kabyssens Menuplan:
De muntre kabysgaster har fremtryllet lækkert madtilbud til dig for de kommende
måneder, til en pris af 25 kr. og 80 kr. for brunch. Kabyssen har lørdags åbent fra 11.30
til sidste bestilling 12.50.
Januar 2016
Lørdag 2/1: Lukket p.g.a. Nytårs mønstring
Lørdag 9/1: Skipper Lobescoves-rødbeder-rugbrød-smør-sennep
Lørdag 16/1: Hakkebøf – blødeløg-rødbeder-2 x½ rugbrøds skiver-smør
Lørdag 23/1: Kabys Kokkens surprise.
Lørdag 23/1: Lørdag’s Brunch fra kl 10.00-12.00-pris 80.00 kr, der er tilmeldingsliste
på opslags tavlensidste tilmelding mandag 25/1-16, min 20 gaster ellers
normal lørdag’s lunret Brunch med kaffe/te-juice-rundstykker-rugbrød-franskbrød-smør-marmelade-marineret sild karrysalat-røget laks/
asparges-Brunch pølser med røræg-postej /bacon/champignon-rødbede
rullepølse/sky/løg ringe-45% skive ost-Amerikanske pandekager med
Ahorn sirup
Lørdag 30/1: Kabys kokkens surprise.
Februar 2016
Lørdag 6/2: 3 tarteletter med hønsefyld og persille
Lørdag 13/2: Lukket p.g.a Generalforsamling i Svendborg Marineforening
Lørdag 20/2: Brunch (som 30/1 : 80,00 Kr. ) tilmeldings liste opslagstavlen, senest
mandag 22/2, min 20 gaster ellers lørdag’s lun ret.
Lørdag 27/2: Karbonade med champignon & creme stegte kartofler & bacon.
Marts 2016
Lørdag 5/3: 4 stk kødboller med ris og karrysovs-mango chutney
Lørdag 12/3: Kabys kokken’s surprise
Lørdag 19/3: Hakkebøf med spejlæg-rødbede-smør-2 x½ skiver rugbrød
Lørdag 26/3: Påske frokost-pris 80.00 kr-tilmeldings liste på opslags tavlen, senest
mandag 21/3-16,min 20 gaster ellers lørdag’s lunret.
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Buffet: Marineret sild-karrysalat-pandestegte rødspættefileter/remoulade-½ æg/rejer/
mayonaise-Kylling /hj. lavet agurkesalat, ribbensteg/rødkål-små frikadeller-Gl.ost/
fedt/sky/rødløg-Kage-brød-smør
OBS: Kabyssen forbeholder sig retten til at ændre menu’erne
Bemærk: Vi holder åben kabys Lørdag den 23. januar fra 12.00 til 13.00. Kom og
se hvordan kabyssen arbejder, og måske kunne du få lyst til at blive kabysgast. Vi har
brug for flere der har lyst til at lave god mad.
Kassereren gør opmærksom på at girokort til kontingentet for 2016
er vedlagt dette blad. Kontingentet er stadig 350 kr. for hele året,
og må være betalt senest 1. februar 2016.

Vedligeholds-og rengøringsfolkene:
Mødes fortsat hver tirsdag formiddag kl. 10. Her udføres almindeligt nødvendigt
rengøringsarbejde. Belønningen er rundstykke, kaffe og socialt samvær.
Vi har stort behov for flere hænder, da der nu er blevet mere at holde rent.
Der vil også blive behov for hænder til udendørsarealerne.
Mød op og giv en håndsrækning til foreningen.

Travaljeroningen:
Travaljelavet går som sædvanlig i gang med forårsklargøring af fartøjerne, når vi er
kommet vel ind i det nye år.
Det vil sige, at de som har tid og lyst mødes et par timer hver tirsdag eftermiddag fra
kl. 15 til lidt arbejde og hyggeligt samvær, begyndende den 19. januar.
Samme sted som sidst: I hallen på Østre havnevej bag ved LO. Bank på porten,
hvis døren er smækket i. Vi får forhåbentlig igen parkeringstilladelser.

L´hombrespillerne:
Fortsætter i Marinestuen hver onsdag eftermiddag fra kl. 15 til 17.
De gamle lover at være rimeligt imødekommende og overbærende med eventuelle
nye, som får lyst til at deltage.
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Skyttelavet:
Distriktsskydning i Nyborg d. 1. november 2015.
Der deltog 4 Fynske skyttelav med deltagelse af 23 skytter, som dystede på Nyborg
Skytteforenings baner søndag d. 1. november.
Traditionen tro løb Nyborg Marineforenings Skyttelav af med sejren.
Resultaterne var som følger: (i parentes +/- i forhold til marts 2015)
- Nyborg, 960 point (-4),
bedste holdskytte Jørn Ladegaard med 197 pt.
- Kerteminde, 916 point (-25),
bedste holdskytte Preben Ernst med 193 pt.
- Svendborg, 910 point (-12),
bedste holdskytte Erik O. Thomsen med 186 pt.
- Faaborg, 874 point (-27),
Bedste holdskytte Rasmus Birklund med 182 pt.
Der var også en ”Sjovskydning”, hvor Nyborg og Kerteminde opnåede flere resultater på 47 og 48 point (af 50 mulige) mod Svendborgs 46 pt. og Faaborgs 44 pt.
Bedste skytter var:
Bent Larsen, Nyborg (48),
Preben Ernst, Kerteminde (48),
Erik O. Thomsen, Svendborg (46)
og Rasmus Birklund, Faaborg (44).
Efter overstået skydning bød Nyborg
på en flot og veltillavet frokostbuffet
inklusive en øl og snaps pr. mand i
deres Marineforeningslokaler på havnen.
Frokosten efterfulgtes af præmieuddeling
og kaffe med hjemmebagte kager.
Stor ros og tak til Nyborg Marineforenings Skyttelav for et godt søndags- arrangement.
Næste Distriktsskydning finder sted søndag d. 6. marts 2016 i Kerteminde.
Erik O. Thomsen, formand.
Svendborg Marineforenings Skyttelav.
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Efterårsturen - Hele selskabet.

Rejseudvalget:
Foreningens udflugt i 2016 bliver en 5 dages tur til det gamle danske land i det
sydlige Sverige. I området ved Kalmar, Karlskrona, Karlshamn, Øland m.v. der er
afgang fra Svendborg, mandag den 8. august og hjemkomst fredag den 12. august.
Deltagerprisen er 3800 kr. pr. person, plus et tillæg på 600 kr. for dem der ønsker
enkeltværelse.
Programmet og tilmeldingsliste vil blive opsat på opslagstavlen den 31. december.

VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b
Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg
www.vvssydfyn.dk
Besøg på A.P. Møller skolen i Slesvig.
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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

