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Med formandens øjne
Den gode danske sommer, som vi lige har gennemlevet, er nu
gået over til normal dansk sensommer med mere omskiftelig
vejr. Sejlturen med Caroline og Viking gik i år til Ærøskøbing.
Tak til Ærøskøbing Marineforening for at vi må komme og hygge os sammen med Jer igen.

Erik Bodal

Gl. Torvedag viste sig fra den pæne side, vejret var med os, og
der var god aktivitet ved vor bod hele dagen.
Fregatskydningen i Skyttehuset i Christiansminde og efterfølgende spisning i Marinestuen var en god og hyggelig oplevelse.
Stort tillykke til den nye fregatkaptajn Niels Marcussen.

Jubilarstævnet på Holmen var en lidt vemodig oplevelse, da det sandsynligvis er sidste
gang, det afholdes på Holmen. 17 medlemmer deltog i stævnet. Den årlige fællesskydning
mellem skytteforeningerne i området blev afviklet på vanlig vis, og Svendborg Marineforenings Skyttelav vendte hjem med en flot fjerde plads.
28. august var Evald Brinck kaldt til København for at hilse på den franske præsident
Macron i anledning af, at Evald er indstillet til at modtage Æreslegionens Medalje.

Den franske Præsident Macron hilser på Evald Brinck.
29. august i Holmens Kirke var Svendborg Marineforening repræsenteret ved Annie og
Hans Harboe-Hansen samt formanden ved en højtidelighed i anledning af 75-året for flådens sænkning. Senere samme dag var der en højtidelighed i Mindelunden i Ryvangen.
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Der var deltagelse fra regeringen, forsvarschefen, søværnet og veteraner fra 1943 samt 42
efterkommere af viceadmiral Vedel.
5. september fejres Den Nationale Flagdag på Assistens Kirkegården med deltagelse af
repræsentanter fra Garder Husarregimentet. Pia Dam formand for Beskæftigelse og Integrationsudvalget holder talen.
6. september modtages HM Dronning Margrete kl. 10.00 ved Honnørkajen. Marineforeningen afgiver “Dansk Løsen” ved Flagbastionen på Nokken.
Vi har i bestyrelsen gjort status for det første halve år. Resultatet viser faldende aktiviteter
og hermed faldende indtægter. Vi har mistet halvdelen af huslejeindtægten på første sal. Vi
har besluttet at øge aktiviteterne bl.a. ved at prøve at fastholde medlemmerne lidt længere
om lørdagen, samtidig foretages der en aktiv indsats for at få fuld lejeindtægt på 1´salen.
Hvis der skulle være nogen, som har gode ideer for aktiviteter, vi kan sætte i gang, så er vi
meget lydhøre.
Som fast indlæg mangler vi stadig mailadresser og telefonnumre på mange medlemmer,
og vil hermed igen opfordre Jer til at sende en mail, hvis I på det seneste har fået ny mailadresse, mobil nr., eller er blevet nytilsluttet mailsystemet. Det vil medvirke til, at holde
portoomkostningerne nede, og en god måde at komme i kontakt med hinanden på. Ved
sidste udsendelse på mail fik vi mange retur med forkert mailadresse.
Fotoarkivet på hjemmesiden er nu oppe på 113 medlemmer, men der mangler billeder af
mange af Jer. Prøv at kigge i gemmerne og se, om der ikke dukker et billede op af Jer, som
vil pynte på vor hjemmeside.
Jeg vil 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 en del af.
Et godt efterår til Jer alle.
Med venlig hilsen
Erik Bodal - Formand
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Onsdag den 6. juni:
Svendborg Marineforening var også repræsenteret i Nyborg ved afsløringen af mindesmærket for byens omkomne søfolk under 2. verdenskrig. Mindesmærket blev afsløret af
Nyborgs borgmester Kenneth Muus, efter taler af blandt andre Evald Brinck.
Lørdag den 23. juni:
Sct. Hans. Der var fuldt
hus i Marinestuen til en
hyggeaften.
Bålet måtte vi undvære,
på grund af afbrændingsforbuddet, men ved hjælp
af god mad fra kabyssen,
og særdeles fin underholdning af vort nye orkester ”Syvsoverne”, blev
det en rigtig god aften.
Søndag den 8. juli:
Den årlige sejltur med ”Viking” og ”Caroline S” gik i år til Ærøskøbing, hvor vore venner
i Marineforeningen havde sørget for hygge og fremragende forplejning.
Onsdag den 1. august:
En gruppe medlemmer fra Marineforeningen var inviteret
på sejltur med Marinehjemmeværnets MHV 810 LUNA.
Der var truffet aftale med flyvevåbnets helikopter om en
redningsøvelse i det Sydfynske øhav. Der fik deltagerne
på nærmeste hold mulighed for at opleve den store helikopter demonstrere redning til søs. Øvelsen foregik i
farvandet mellem Skarø og Ballen.
En stor tak til Marinehjemmeværnet for en god oplevelse.
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Torsdag den 2. august:
Ved den traditionsrige Gammel Torvedag, var Marineforeningen igen i år på plads med
boder. Udover informationer om Marineforeningen var der godt salg af både pølser, øl
og vand i det flotte sommervejr. Caroline koret underholdt et par gange i løbet af dagen,
ved siden af Marineforeningens boder, og tiltrak et stort publikum.
Søndag den 19. august:
Fregatskydning i Skyttehuset i Christiansminde.
Efter 104 skud var kampen mod fregatten slut, med følgende resultat:

Fregatkaptajn
Kanonkommandør
Topgast
Kanoner
Sejlkvartermester

Niels Marcussen
Jim Lindegaard
Johnny Ibsen
Steen Molnit
Niels Rasmussen

Signalgast
Krudtlanger
Bådsmand
Lanternegast
Kadet

Niels Marcussen
Mads Fredeløkke
Mogens Gertz
Gert L. Hansen
Erik Baagøe

Den efterfølgende dameskydning blev vundet af Stella Fog, med Mary Pehrson på 2.
pladsen og Karin Ibsen som nummer 3. Efter skydningen var der frokost og præmieuddeling i Marinestuen.
Søndag den 26. august:
Jubilarstævnet på Holmen. Der var sørget for bustransport for de jubilarer der ønskede at
deltage. Det forlyder at alle havde en god dag på Holmen.
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Kommende aktiviteter
Når man har skrevet sig på listen til et arrangement
og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale
Maritime foredrag:
Torsdag den 27. september, Torsdag den 25. oktober og Torsdag den 29. november.
Alle dage kl. 19.00 i Marineforeningen. Programmet forelå ikke inden deadline for dette blad.
Se nærmere på opslagstavlen, foreningens hjemmeside eller i dagspressen.
Torsdag den 4. oktober kl. 18.00:
Kammeratskabsaften med stegte ål. Kun for medlemmer. Sidste tilmelding og betaling
lørdag den 22. september. Deltagerpris 200,00 kr. Påklædning fri.
Bliver kun gennemført hvis der kan skaffes ål, og til priser der er til at betale.
Husk tilmelding før betaling. Betaling lørdage i Marineforeningen, eller til foreningens
konto, reg. nr. 3224 konto 3224636393.
Søndag den 4. november kl. 14.00:
Bankospil med mange fine sponsorgevinster + Ænder og stege. For medlemmer og ledsagere. Husk brikker til bankopladerne. Dørene åbnes kl. 13.00.
Skriv jer på listen, så vi kan se hvor mange vi bliver.
Lørdag den 1. december kl. 17.00:
Julefrokost for medlemmer. Deltagerpris 180.00 kr. Påklædning helst uniform.
Tilmelding og betaling senest lørdag den 24. november. Husk tilmelding før betaling.
Betaling lørdage i Marinestuen, eller til foreningens konto reg. nr. 3224 konto 3224636393
Lørdag den 15. december kl. 11.00:
Julegløgg i Marinestuen. 3 æbleskiver og et glas gløgg, 25 kr.
Lørdag den 29. december kl. 11.00: Godt nytår 2019.
Vi ønsker hinanden godt nytår med en Riga.
Lørdag den 5. januar kl. 11.00: Nytårsmønstring i Marinestuen.
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RUNDE FØDSELSDAGE I
OKTOBER KVARTAL 2018:
21. oktober
11. november
17. november
24. november
2. december
7. december
13. december
20. december
25. december
26. december
27. december

Jørgen Damgaard Nielsen
Jørgen Klos
Henning Jørn Andersen
Jørgen Lund
Ole Krossteig
Mogens Gertz Pedersen
Jens Jørgen Mønster
Knud Olsen
Leif Rasmussen
Jens Jørgen Nygaard
Peder Verner Knudsen

70 år.
80 år.
70 år.
80 år.
70 år.
75 år.
80 år.
80 år.
70 år.
80 år.
75 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:

Nicolai Andersen
Erling Huusfeldt

Jørgen Torben Fredeløkke
Knud Elmer Hansen

2019

GENERALFORSAMLING
Finder sted lørdag den 9. februar 2019 Kl. 16.00
i Marinestuen Færgevej 5. Svendborg.
Dagsorden følger i næste nummer af bladet.
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Vikarkokken

Ring og få

en sn

Tlf. 23 60 13ak på:
58
Altid oppe på grydelapperne med Sydfyns bedste priser.
Gratis kok ved min. 30 personer og min. 2 retters menu eller buffet.

Jeg anbefaler mine kvikke piger til at hjælper dig med borddækning, opvasken og alt det andet, til timeløn
Walther Storm Hovmester i Svendborg Marineforening.
Vikarkokken • Krebsen 21 • Rantzausminde, 5700 Svendborg • vikarkokken@mail.dk • CVR nr. 84993816

Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg
tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185
info@svendborg-motor.dk
www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS
• Dørtelefon
• Adgangskontrol
• Videoovervågning
• Låsesystemer
• Tyverisikring
• Dørautomatik

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

Formanden
vil gerne have
a jour ført
medlemskartoteket
- og sikre at det er den
rigtige mail adresse og
telefon nr. der står.
Så det vil være en god ide at
sende en mail til formanden
erik@bodalenergi.dk
- også selv om du ikke har
fået ny mail adresse.
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Leje afMarineforenings lokaler.
Leje eller lån af Marineforeningens lokaler, til medlemmernes egne arrangementer, skal altid
først aftales med banjermester Tom Frimodt, som også oplyser om priser og betingelser.

Tom træffes på Tlf. 20 13 51 70.
Ønsker om andre arrangementer skal forelægges for bestyrelsen.
Svendborg Marineforening - Bestyrelsen.

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41
Lundby Kiosken
ApS

Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

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

PLADER

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

Kuopiovej 14, 5700 Svendborg

DK

© SVENDBORG SYNSHAL
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BILSYN OG NUMMERPLADER

Tlf. 62 22 95 00

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

Marineforeningens

møbler

Da Svendborg Marineforening fik sin første egne marinestue i kælderen under Klosteret i 1996, skulle der findes nogle møbler. Der var ikke penge til at købe for, så det blev
gratis brugte møbler forskellige steder fra. Det var så heldigt, at Navigationsskolen
netop skulle have nye kantineborde, så vi fik lov til at arve de gamle, stadig udmærkede
borde med laminatplader. Vores søde hustruer syede blå duge til dem. Stole fandt vi
på Kommunens lager for udskiftede møbler. De var lidt slidte, men brugbare. Et fint
gammelt direktionsbord blev fundet på loftet over Handelsbanken. Bardisk, hylder og
skabe blev dygtigt flikket sammen af medlemmer med stor assistance fra værkstedet på
Mærsk Trænings Center, Teknisk Skole og Seniorværkstederne.
Ved flytningen til Maritimt Centers Pakhus i 2009 skulle der nye møbler til det flotte
lokale. Og nu var der penge til at købe for. Fra møbelfirmaet Østergaard i Ikast blev
der købt 14 borde, heraf 2 stk. med foldbart understel, plus 6 løse plader til at forlænge med. Dertil 74 stole med imiteret læderbetræk, hvoraf 14 er stabelbare. Desuden
et lille rundt bord med 4 armstole. Der blev leveret et bararrangement, som passede
mellem nogle bærende stolper i pakhuset, med køleskuffer og bagvæg med hylder og
spejl. Dertil 7 barstole. Et flot skabsarrangement og garderobeudstyr i samme træsort
fuldendte møbleringen. I 2015 blev alle møblerne flyttet til vores dejlige nuværende
domicil. Bararrangementet voldte problemer, fordi lofthøjden var lidt lavere, men folk
fra fabrikken i Jylland passede det til.
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Det gamle direktionsbord, som havde stået på loftet i Pakhuset, kom igen til ære og
værdighed i Flagstuen. Og meget passende havde Torben Tranberg 8 højryggede stole
tilovers. De matcher bordet perfekt.
Torben havde også mange andre udskiftede møbler på lager. I kælderens store lokale
blev opstillet 4 bogreoler og et arkivskab, samt 3 bøgetræsborde og 12 stole med blåt
betræk. Derfor kalder vi den Blå Stue. Til det mindre lokale fandt vi på Torbens lager
et sammensat ovalt bord med tilhørende 10 stole med rødt betræk. Derfor Rød Stue.
Endelig var der et jalousiskab og et mindre arkivskab til Forstuen med det runde bord,
samt endnu en bogreol til kontoret. I alt en fantastisk flot donation fra Torben.
Til Dutymessen i kælderen kom Bjarne Jensen med et godt teaktræsbord med udtræksplader og 10 dagligstuestole. Desuden fik vi fat i mindre borde til kontor, rengøringsrum og depotrum. Fra Hotel Ærøs depot fik vi lov at hente 2 restaurationsborde, næsten
mage til vores egne. De står i reserve i Blå Stue.
De eneste møbler, som er købt til vores nuværende hus (på et godt tilbud), er havemøblerne, 4 borde og 24 stole. Desuden har vi nylig i en genbrugsbutik fundet en fin
glasmontre, som er opstillet i Blå Stue. Den skal rumme småting fra depotet, f.eks.
askebægre fra Søværnet og forskellige instrumenter, som vi gerne vil vise frem.
Kurt Kaysen

Marineforeningen har arvet et stativ til æresport og
et partytelt, som kan lånes af medlemmerne.
Stativet er af firkantet jernrør og kan justeres i højde og bredde, så det kan passe
ind i enhver døråbning. Teltet er standard plastic partytelt på 3 x 9 meter.
Henvendelse om lån kan ske til Finn Nielsen, eller Kurt Kaysen.
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Kabys nyt, oktober kvartal 2018
Kom og få en go’ ma’ oplevelse for kun 35.00 kr. hver lørdag fra kl. 12.00 – 13.00
Prøv det førend din nabo. RET TIL ÆNDRINGER AF MENUEN FORBEHOLDES.
Menu til lørdage:
Lørdag 6/10:
Hakkebøf med spejlæg og blødeløg, 2 x ½ skive rugbrød, smør.
Lørdag 13 /10: Kabys Kokken tryller??
Lørdag 20/10: 	2 skiver ribbensteg med rødkål, appelsinskive, 2x½ skive rugbrød og smør.
Lørdag 27/10: Skipper Labskovs med rødbede, purløg, rugbrød, smør.
Lørdag 3/11:
3 tarteletter med skinke og stuvet ærter og gulerødder.
Lørdag 10/11:	2 skiver ribbensteg med rødkål, appelsinskive,
2 x ½ skive rugbrød og smør.
Lørdag 17/11: Hakkebøf med spejlæg, rødbeder, 2 x ½ skive rugbrød.
Lørdag 24/11: Kabys Kokken tryller ??
Lørdag 1/12:
Kabyssen er lukket. Der er julefrokost for medlemmer, kl 17.00
Lørdag 8/12:
Hamburgerryg med grønlangkål, sennep og brune kartofler.

Ekstra Ma’ dage:
Torsdag 4 oktober: Åle fest med tilbehør, forskellige oste med brød smør og fedt.
Lørdag 1 december: Julefrokost for medlemmer kl 17.00:
Menu: 2 slags sild, ½ æg m. rejer, røget laks med mayonnaise og asparges, karrysalat, fiskefilet med Remoulade.
Lunt: Stegt medisterpølse, ribbensteg, lun leverpostej m. champignon og bacon, æbleflæsk,
tartelet med hønsefyld, blodpølse med sirup, grønlangkål m. brune kartofler,
Koldt: Sylte med rødbede, og sennep .
Dessert: Ris a la mande med kirsebær sovs. Gammel ost, 45%, skiveost, brød, smør og fedt.
Lørdag den 15. december: 3 æbleskiver med 1 krus gløgg, pris 25,00 kr.
Mandag den 31. december: Nytårsaftensdag, Kransekage og Riga Balsam. kl. 11.00
Kabyssen holder julelukket fra lørdag den 22. december, Åbner igen lørdag den 12. januar
Glædelig jul og et rigtigt godt nytår til alle i Svendborg Marineforening.
Julehilsen fra Walter Storm, Hovmester og hans julenisse gaster.
Kabyssen takker alle, der har nydt vores ma` fra de muntre kabysgaster, til glæde for de fleste.
Vi ses igen i 2019, til nye ma`oplevelser.
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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Kære Gaster
Vi er nogle glade gaster i Svendborg Marineforening som har samme glæde ved at fremstille vores egen kryddersnaps. Er det noget for dig, vil vi meget gerne have dig med, det
er kun medlemmer af Marineforeningen der kan deltage.
Vi holder første info-møde tirsdag den 6. november 2018, i Marinestuen kl. 18,30, hvor vi
to tovholdere informerer om ideen med at begynde en interessegruppe for snapseelskere,
der vil dele sin glæde med andre og udveksle erfaringer med fremstilling af denne herlige
drik. Det er meningen at medbringe egen produktion til smagsprøver, og der vil blive arrangeret ture i naturen for indsamling af planter til produktion af egne snapse.
Er det noget for dig, så kontakt Walter Storm, tlf. 23 60 13 58 vikarkokken@mail.dk
eller Torben Wellan tlf. 60 75 28 53 tow@live.dk

Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Rengøringsfolkene er begyndt at møde lidt tidligere om tirsdagen, så hvis man vil nå at
gøre sig fortjent til kaffe og et rundstykke, bør man møde omkring 09.30.

Travaljeroerne:
Fortsætter roningen om tirsdagen kl. 16.00 Når sommertiden ender begyndes kl. 15.00
Sidste roning ultimo november afsluttes som sædvanlig med æggekagespisning i marinestuen.

L´hombrespillerne:
Kortspillerne er i gang igen efter sommerferien, så der spilles L`hombre i marinestuen
hver onsdag eftermiddag fra kl. 14.00 til kl. 17.00 med en kaffe og kagepause.

Rejseudvalget:
42 medlemmer og ledsagere tager den 10. september til Bremen, på den årlige efterårstur.

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk
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Grønlandstur 2019
Danmarks bedste Grønlandstur i 2019. 14 skønne dage til Vestkysten af Grønland.
Startende i Sisimiut og afsluttende i Ilulissat.
Forventet start den 5. august og slut d. 18. August 2019.
Pris for 2 personer over 65 år vil være ca. 44.000.00 kr. på dobbeltværelse.
Flere måltider inkluderet i prisen.
Yderligere oplysninger fås hos Ole Kølle på 41 82 08 34 el. mail: ok280944@yahoo.dk
Praktiske erfaringer med turen fås hos Formanden for Marineforeningen.
Deadline 1. november 2018.

Boghjørnet:
Vort medlem Jørgen Frederiksen har i samarbejde med Bjarne
Bekker fået udgivet en fin lille bog, ”Mit livs sejlads”. Bogen
beskriver et langt liv til søs, der dog startede med et job som
gartner-lærling. Efter en vintersejlads til Finland, besluttede
han aldrig mere at stå til søs.
Denne beslutning blev dog hurtigt ændret, da der blev mulighed for at sejle til varmere lande. Endvidere omtales de
glade dage i havnene i Østen, dengang da skibene lå i havn
i flere dage og der var tid til hygge i land. Senere fik Jørgen
Frederiksen en lang karriere i Mærsk koncernen, blandt
andet som chef for Mærsk Træningscenter i Svendborg.
Bogen kan købes i boghandelen til 249 kr. eller ved henvendelse til Jørgen Frederiksen.
JM.
15

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.

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

