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Med formandens øjne
”Hvad var det dog der skete” - den 13. marts i dette år.
Her blev Danmark sat mere eller mindre i stå. Langt de fleste
aktiviteter blev lukket ned – indtil videre -herunder også Svendborg Marineforenings aktiviteter. Marinestuen blev lukket indtil
videre, alle vore faste højtideligheder 4. og 5. maj blev aflyst,
Kristi himmelfartsmarchen blev ligeledes aflyst, og Sendemandsmødet 2020 blev udsat fra St. Bededagsferien til den 18. til 20.
september i år.

Erik Bodal

Den havde vi ikke set komme. Vor hverdag er blevet ændret radikalt, og på nogle områder for ikke at vende tilbage igen.
Selvfølgelig bliver vore aktiviteter i Marineforeningen også påvirket i fremtiden, men nok ikke væsentligt.

Selvom Marinestuen officielt har været lukket, så har der stadig været opsyn med vort hus.
Finn og Kurt har brugt tid på rengøring, fjernet ukrudt i udearealerne og sorteret bøger, vi har
modtaget fra medlemmer, som er gået fra borde. Her vil de bøger af maritim interesse blive
optaget i vort bibliotek. Bøger som ikke har interesse for vort bibliotek vil blive lagt frem i
Marinestuen og tilbudt medlemmerne, således de kan tages med hjem og læses.
Vi var nogle af bestyrelsen som syntes, at det var lidt fattigt ikke at have lys i vinduerne
mandag, den 04. maj, og her havde ni medlemmer sat hinanden stævne til en kop kaffe og en
hjemmelavet æblekage, som Annelise havde tryllet frem.
Vor Landsformand Steen Engstrøm med hustru Lene havde meldt deres ankomst lørdag, den
23. maj for at hilse på. Landsformanden havde været på besøg i Marstal og Ærøskøbing
medbragt jubilæumsskjold i anledning af afdelingernes 75-års jubilæer. En del af bestyrelsen
havde et par fornøjelige timer med landsformanden i Marinestuen, før de tog hjem.
Svendborg Marineforening vil sandsynligvis åbne op igen efter den 8. juni, hvis regeringen
fastholder, at vi må forsamles op til 50 personer. Nærmere orientering på opslagstavlen, hjemmesiden og facebook.
Vi må dog henstille til Jer alle sammen, at det er på betingelse af, at vi overholder og respekterer de regler, som regeringen udstikker, og derfor kan det blive nødvendigt at holde kontrol
med det antal, der lukkes ind i stuen. Vi er nødt til at tilpasse antallet og håber på Jeres forståelse, hvis det bliver nødvendigt at afvise nogen af Jer. Nærmere orientering på opslagstavlen,
hjemmesiden og facebook.
Sct. Hans Aften i Marinestuen er der normalt stor tilslutning til, og derfor vil det sandsynligvis ikke kunne lade sig gøre at afvikle den efter de nugældende regler.

Fortsættes på næste side 
3

Vores sommertur til Ærøskøbing vil sandsynligvis kunne gennemføres, da vi her ikke kommer over grænsen for de 50. Personer. Nærmere orientering på opslagstavlen, hjemmesiden
og facebook.
Gammel Torvedag den første torsdag i august er aflyst.
Fregatskydningen, som er planlagt til den 16. august, forventes afviklet som planlagt i skyttehuset i Christiansminde med efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse i Marinestuen.
Nærmere orientering på opslagstavlen, hjemmesiden og facebook.
Jubilarstævnet på Holmen i København, som er en fast årlig tradition, er i år aflyst på grund af
Coronasmittefaren. Næste år afholdes der til gengæld jubilarstævne for begge år.
Det håber vi, at alle vore lokale jubilarer vil tage til efterretning og deltage i.
Bestyrelsen for Svendborg Marineforening har besluttet at gennemføre et lokalt jubilarstævne
her i vore egne lokaler søndag, den 30. august. Vi har registreret 31 jubilarer under Svendborg
Marineforening. Det skulle glæde os, om alle mødte op og fik udleveret deres jubilartegn.
Prisen for deltagelse er fastsat til kr. 150,- pr. person og indeholder jubilartegn og den traditionelle biksemad med spejlæg.
Til sidst vil jeg nævne sendemandsmødet, hvor vi forventer at de, som allerede har givet tilsagn om at hjælpe til, fastholder tilsagnet.
Her i disse ustabile tider vil jeg
opfordre jer alle om, at holde
Jer ajour med arrangementerne
på opslagstavlen og på hjemmesiden og på facebook.
Der kan hurtigt ske ændringer
ifb.m. bestemmelser fra regeringen. Vi håber, at alle er kommet
vel igennem isolationen her de
sidste par måneder og igen vil
nyde samvær og fællesskab, når
Marinestuen igen åbner op.
Som afslutning på dette indlæg,
vil jeg igen 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.
Med venlig hilsen
Erik Bodal - Formand
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HOLD ALDRIG FEST,

Ring og få

en sn

Tlf. 23 60 13ak på:
58
- uden go' ma', og go'e priser.

FAST TIMELØNN, LAVER DIN FESTMA', OG KØBER IND!

Jeg anbefaler mine kvikke piger til at hjælper dig med borddækning, opvasken og alt det andet, til timeløn
Walther Storm Hovmester i Svendborg Marineforening - STORMS Køkken

Vikarkokken • Krebsen 21 • Rantzausminde, 5700 Svendborg • vikarkokken@mail.dk

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 mailadresse og
telefonnr. 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 mailadresse.
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Torsdag den 5. marts: Der var inviteret til foreningsmiddag i Marinestuen, et halvt
hundrede medlemmer og ledsagere deltog. En god aften med lækker mad fra kabyssen,
og som noget nyt hyggemusik under spisningen ved musiker Preben Vincent Glue.
Senere også musikledsagelse til fællessange og aftenen sluttede med mulighed for dans.
På baggrund af situationen med Corona-virus, blev ovennævnte det sidste arrangement i
Marinestuen indtil videre. Det har også betydet, at en lang række arrangementer er blevet
aflyst, blandt andet mindehøjtidelighederne omkring 4 og 5. maj.
De sidste 3 arrangementer i den maritime foredragsrække blev ligeledes aflyst.
Sendemandsmødet der skulle have været afholdt i Svendborg den 8. – 10. maj, er blevet
flyttet til den 18. – 20. september 2020.
Det årlige jubilarstævne på Holmen i august, er udsat til 2021, og bliver i stedet for
jubilarer fra både 2020 og 2021.
Den planlagte Sct. Hansfest, den 23. juni er aflyst, og der bliver heller ikke nogen Gl.
Torvedag i august i år.
Flagbastion.
Som aftalt med Kommunen / Havnen påtog nogle medlemmer af Marineforeningen sig at
renskrabe og lakere flagmasten, medens den var nedtaget og opbevaret i Ring-Andersens
hal. Arbejdet var færdigt til påske, men uheldigvis blev værftets mobilkran beskadiget,
lige da den skulle bruges til genopsætning af masten.
I skrivende stund afventes stadig reservedele. Derfor har vores flaggruppe desværre ikke
kunnet markere alle de vigtige begivenheder hen over foråret.
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Kommende aktiviteter
Da myndighederne nu har lettet på de mange restriktioner, vil Marinestuen
igen være åben om lørdagen. Første gang lørdag den 13. juni.

Søndag den 12. juli kl. 08.00:
Årets sejltur med ”Caroline S” går til Ærøskøbing. Der serveres morgenmad og et lille glas
undervejs, frokosten indtages hos Ærøskøbing Marineforening. Prisen for sejltur, morgenmad og
frokost er 250,00 kr. Påklædning fri. Da det er begrænset, hvor mange der kan / må være ombord,
kan der kun tilmeldes personligt på listen på opslagstavlen. (ikke tilmelding af andre)
Tilmeldingslisten bliver sat op på opslagstavlen lørdag den 13. juni kl. 10.00
Efter tilmelding kan der betales til Bjarne Jensen, eller til foreningens konto:
Reg. Nr. 1551 konto 3224636393
Der bliver i år kun sejlet med ”Caroline S”, max. 18 personer incl. besætning.
Hvis der er nogle af vore medlemmer, der har et skib, og vil sejle til Ærø, og har plads til flere
ombord, så ring til Bjarne Jensen på Tlf. 62251794, mobil 23345158
Søndag den 16. august Kl. 09.00:
Svendborg Marineforening afholder Fregatskydning i skyttehuset i Christiansminde. Fregatskydning
er for alle medlemmer af Marineforeningen. Ægtefæller / Ledsagere kan deltage i dameskydning
og spisningen. Når skydningen er afsluttet, er der spisning og præmieuddeling i Marineforeningen
kl. ca. 14.00. Tilmelding senest lørdag den 1. august 2020, på listen på opslagstavlen eller til Bjarne
Jensen. Betaling foregår i skyttehuset. Påklædning helst uniform.
Torsdag den 10. september kl. 18.00:
Foreningsmiddag for medlemmer med ægtefælle / ledsager, eller enlige medlemmer til fælles
hygge og god mad. Deltagerprisen er 80.00 Kr. pr. person. Tilmelding og betaling senest lørdag
den 29. august. Betaling kan ske lørdage ved det runde bord til Bjarne Jensen, eller ved at indbetale
til foreningens konto: Reg. Nr. 1551 konto nr. 3224636393
Torsdag den 17. september kl. 18.00: Pudseaften.
Fredag, lørdag, søndag den 18 – 20. september:
Forskellige arrangementer i forbindelse med sendemandsmødet.
I disse tider er det nødvendigt at tage forbehold for, om de enkelte af aktivitetsudvalgets
arrangementer kan gennemføres. Nærmere oplysninger kan altid fås hos formand for
aktivitetsudvalget Bjarne Jensen, der træffes på Telefon 62251794 / Mobil 23345158.
Mail: gudbjerg-auto@mail.tele.dk
Regler for tilmelding til arrangementer, arrangeret af aktivitetsudvalget:
Først tilmelding i Marinestuen eller på hjemmesiden, derefter betales i Marinestuen eller
på nettet, og før sidste frist for tilmelding. Når man har skrevet sig på listen til et arrangement, og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.
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RUNDE FØDSELSDAGE I
JULI KVARTAL 2020:
11. juli
12. august
14. august
17. august
15. september
21. september
30. september

Robert Søndergaard Larsen
Arne Engstrøm
Visti Nagel Pedersen
Jørgen Jørgensen
Gunner Kristian Markussen
Ole Christian Nielsen
Kaj Kruse

65 år.
85 år.
75 år.
70 år.
85 år.
65 år.
70 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

DØDE

Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer
Leif Reinholdt Jensen, Anna Louise von Lindern,
Ole Allerslev og Knud Olsen
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Mindesammenkomst
Ved begravelser eller bisættelser

Når et medlem af Svendborg Marineforening er gået fra borde,
kan Marinestuen lånes gratis til en mindesammenkomst.
Banjermester
Finn Nielsen, Tlf. 28 34 99 21,
f.u.nielsen@gmail.com
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”Da Freden brød ud”
75års minder af Hans Harboe-Hansen
(fortsat fra sidste nummer)

4. maj 1945, efter budskabet om den tyske
kapitulation, mobiliseredes modstandsbevægelsen bl. a. med det formål at sætte vagtstyrker ved tyske forlægninger fra kl. 8 næste morgen, når kapitulationen trådte i kraft.

Forklaring om mit fredelige møde med de
dræbte umiddelbart forinden var for døve
øren, for kort efter begyndte de at skyde gennem viadukten mod den tyske skildvagt ved
lågen på den anden side ind til Frihavnen.

Efter aftale blev jeg afhentet på min bopæl i
Holte for at indgå i Elverhøjs Frihavnskompagni, der sammen med andre modstandsstyrker skulle danne en kæde rundt de mange tyske styrker i Frihavnen. Udstyret med
armbind og maskinpistol blev jeg selv sat på
patrulje på et stykke af Østbanegade, der går
fra Østerport station mod nord langs banelinjen, der har Frihavnen på den anden side.

Andre af Roberts krigere trængte ind i en
etageejendom, hvorfra der var udsyn over
banen ned til et af havnens bassiner, hvor
krydseren Nürnberg lå, og begyndte med deres håndvåben at beskyde krydseren.
Helt andre frihedskæmpere stationeret på
Strandboulevarden, der i det område løber
vest for og parallelt med Østbanegade, havde
af skyderiet fået det indtryk, at det var tyskerne, der var ved at bryde ud af havnen, så de
begyndte et planløst skyderi langs en tværgade
mod Østbanegade. De af Roberts krigere, der
ikke var kravlet op for at bekæmpe Nürnberg,
mente så, at beskydningen fra Strandboulevarden måtte komme fra såkaldte Varulve (fanatiske tyskerhåndlangere, der for en hver pris
ville fortsætte kampen), som faldt dem i ryggen og besvarede lige så planløst ilden.

Alt åndede fred, da alle kirkeklokker kimede
freden ind. På et tidspunkt kom kørende i retning fra Østerport en tysk personbil, som jeg
standsede. Bilens fører fremviste beredvilligt
et dokument, der gav modstandsbevægelsens
tilladelse til, at bilen med i alt fire personer
kunne køre fra hidtidig kaserne til Frihavnen.
Det så tilforladeligt ud, så jeg sagde, at de
kunne dreje ind til havnen gennem en viadukt under banen et par hundrede meter længere fremme. Bilen fortsatte så, og jeg så, at
den tæt ved viadukten blev standset af frihedskæmpere fra et andet der patruljerende
kompagni.
Pludseligt lød der maskinpistolsalver, og
jeg kunne se, at de, der havde standset bilen, fyrede løs på alle i den. Da de standsede
skydningen, gik jeg hen til dem for at få en
forklaring. De tilhørte en enhed fra Amager
benævnt Roberts kompagni og forklarede, at
de mente at have set en af de fire i bilen forsøge at trække sin pistol, hvorfor de havde
åbnet ild og dræbt alle fire.

Ad nævnte tværgade, springende i dækning
fra port til port, frem og tilbage, søgte jeg at
forklare de involverede deres misforståelser,
så efterhånden stilnede kampen mellem de
to parallelgader af. Roberts bekæmpelse af
Nürnberg endte dog først, da skibets chef fik
sendt besked ud om, at hvis skydningen ikke
ophørte, følte han sig nødsaget til at svare
igen med sit svære skyts… Så faldt der tiltrængt ro over kvarteret.
Næste dag skiftede alle vi fra Søværnet til
uniform og rykkede ind i selve Frihavnen.
Søværnet overtog det fulde ansvar for
situationen.
(Slutter i næste nummer.)
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Statsautoriserede revisorer
Torben Tranberg Jensen,
Morten Heitmann og Thomas Kaysen
Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu

Når du har brug for os,
er vi tæt på
– også søn- og helligdage
Anita Grundahl og Morten Bytoft

Den lokale bedemand

®

Valdemarsgade 50, Svendborg Tlf. 6221 9909
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Patrulje med P525 ROTA
v. Dorte Olbæk Hansen

Sidste sommer blev jeg udchecket som VCH
på patruljefartøjet ROTA. Det betyder helt
kort, at jeg må gå selvstændig vagt om bord.
Jeg sejler som navigatør. Da jeg ikke har
aflagt chefprøve, kan jeg sejle (afløse) som
fungerende 3K eller NK. Nogle husker måske at ROTA var den båd, der var forbi Marinestuen da vi havde 100-års jubilæum. Jeg
har haft fornøjelsen af at sejle med ROTA
3 gange nu, med 2 forskellige besætninger.
Denne patrulje var for mit vedkommende 9
dage. Patruljerne er for skibet typisk mellem
14 og 21 dage. Patruljen var i maj måned.
Jeg skal her prøve at fortælle lidt om hvor
alsidig sådan en patrulje kan være i danske
farvande.

Patruljen med ROTA startede med, at skibet
hentede mig i Svendborg. Det var jo nemt.
Herefter var planen at sejle til Ballen på
Samsø med passage af Vestbroen over Storebælt. Ballen ligger tilpas tæt på Rute T, hvor
der måske ville komme noget vi skulle kigge
på næste dag.

Patruljefartøjerne ligger konstant i danske farvande. Der er hele tiden 3 enheder
på vagt. De danske farvande er delt op i 4
områder, det ene er i Nordsøen, de andre er
indenfor Skagen. I løbet af en patrulje kan
man sagtens skifte område, men som udgangspunkt er der en båd i hvert område indenfor Skagen.

Senere på patruljen var vi på vej nordgående
gennem separationen ved Helsingør da vi fik
melding om, at lodsen på et modgående skib
havde kontaktet JRCC for at få et besætningsmedlem evakueret. Manden var faldet
og havde brækket næsen. Vi kunne se skibet,
så det var helt oplagt, at vi hentede manden
med vores gummibåd og fik ham i land.

Lige da vi var ved Ballen, og havde prajet
”på post efter havnemanøvre” fik vi en ny
ordre, og kort efter var vi i stedet på vej mod
Stubbekøbing. På vejen fik vi også frontet
for søsterskibet Diana. Blot et eksempel på,
at tingene skifter utroligt hurtigt derude. Det
blev ikke den eneste gang vi oplevede ”omkring” næsten i havnehullet.
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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

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

/ 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

Lækkert tøj til den lækre kvinde

Gerritsgade 10 5700 Svendborg tel. 21860813
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Vi fik en overliggerdag på Flådestation Frederikshavn. Alle der havde lyst og behov fik
dermed lige testet den fysiske form på cindersbanen ved SG-skolen. Også fysikken
bliver prioriteret højt.

Således gik det til, at vi pludselig måtte
sejle lidt alternativt i trafiksepareringen og
sætte gummibåden midt i det hele. Vi talte
selvfølgelig med Lodsen og VTS Sound, og
da der ikke var andre skibe omkring os lige
der, var det den hurtigste løsning for at få
manden på hospital.
Vi var dårligt kommet fri af Kronborg, da
næste opgave kom. En SAR helikopter havde behov for et skib, som de kunne øve med.
Lige der lå ROTA helt fint, vi havde tid,
og der var masser af plads omkring os, så
vi kunne gå samme kurs længe, vandet var
stille og heloen kom ind og øvede hoist fra
vores agterdæk, mens vi forlagde mod Hals.

Senere var vi med skibet figurant til chefprøve for Knud Rasmussen. Den ene dag
skulle chef-eleven øve slæbning med os.
Vi lå stille i vandet og Knud Rasmussen
lavede opløb på os et par gange inden vi
til sidst også fik slæbetrossen over. Det gik
let og fint, men havet var også stille. Efter
slæbning kom der en ny helo og ville have
os til at slæbe med deres dinghy, så vi fik
også selv øvet slæbning. Der var mere end
30 skibe på reden ud for Skagen, så vi var
også lige en tur ind i mellem skibene for at
vise flaget.
Næste dag, hvor det var alvor med chefprøven, havde søen rejst sig og der var mere
vind, så den første gang jægeren skulle skydes over missede skuddet. Vi kom dog på
slæb, og senere hørte vi at chefprøven var
gået fint og der var udklækket en ny chef.
Efter masser af aktivitet i det Nordjyske
stak vi snuden sydover igen.
En enkelt nat i Grenå og derefter retur til
Øresund området. Min del af patruljen
stoppede i Køge hvor jeg afmønstrede efter at have besøgt alle 3 områder.

Leje afMarineforenings lokaler
Leje eller lån af Marineforeningens lokaler, til medlemmernes egne arrangementer, skal altid
først aftales med banjermester Finn Nielsen, som også oplyser om priser og betingelser.

Finn træffes på Tlf. 28 34 99 21.
Ønsker om andre arrangementer skal forelægges for bestyrelsen.
Svendborg Marineforening - Bestyrelsen.
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Kabysnyt, juli august og september 2020:
Kom og få en go’ ma’ oplevelse for kun 35.00 kr,
næsten hver lørdag fra kl. 12.10 - 12.45.
Kabys gasterne bimler og bamler med gryder og potter for din skyld.

Menu lørdage, pris 35.00 kr. Sildelørdage 10.00 kr.
Åbner igen lørdag 29 august.
Lørdag 29/8:	Silde tallerken med 2 x ½ skiver rugbrød, marineret sild,
½ æg med tomat, brød og smør
Lørdag 5/9:	Silde tallerken med 2 x ½ skiver rugbrød, marineret sild,
½ æg med tomat, brød og smør.
Lørdag 12/9:	Silde tallerken med 2 x ½ skiver rugbrød, marineret sild,
½ æg med tomat, brød og smør.
Lørdag 19/9:	Lukket, på grund af Sendemands møde
Lørdag 26/9:	Biksemad med spejlæg, rugbrød og rødbeder.
Ret til ændringer forbeholdes.

Ekstra ma’dage:
Torsdag 10/9: Foreningsmiddag, kl. 18.00.
Menu:
Portions kold laks, anrettet på tallerken med salat, pyntet med rejer og asparges, brød.
Krydderstegt svinekam med svampesovs, ærter med løg og bacon, stegte gulerødder,
små smørkartofler.
Kaffe /te med småkager.

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 en af kabysgasterne eller ring eller mail til
Hovmester Walther Storm: 23 60 13 58. vikarkokken@mail.dk
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Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Rengøringsholdet går i gang igen hver tirsdag formiddag fra ca, kl. 9.00 til kl. 11.00 når
Marinestuen igen er åben. Efter arbejdet er der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljeroerne:
Efter forårsklargøring, som blev færdig lidt senere end normalt, fordi båden stod udendørs, kom vi ud at ro den 19. maj. Der lægges ud hver tirsdag kl. 16.00 fra bassinet på
Østre Havnevej. Der er plads til flere, så vi ser meget gerne nogle nye medlemmer.

Rejseudvalget:
Den planlagte rejse til Göteborg, den 1 – 4 september er blevet aflyst. Udenrigsministeriet
fraråder alle ikke nødvendige rejser til Sverige. Vi har derfor ikke fundet det forsvarligt at
gennemføre turen.

L´hombrespillerne:
Kortspillerne blev stoppet da Marinestuen lukkede, men forventer at begynde igen i september.

Marinestuen:
Vi har fået 2 fine skibsmodeller af GEORG
STAGE 1 og GEORG STAGE 2 tilbage
efter deres langvarige udlån til Hotel Ærø.
(vi havde ikke rigtig plads til dem hverken
i Klosteret eller i Det Gule Pakhus) Nu står
de på bogreolen i Blå Stue.
Fra boet efter Emanuel Nielsen (Malle)
har vi modtaget 2 malerier, nogle billeder,
et skibsrat og rigtig mange bøger.

Malerierne og et billede af GEORG STAGE er ophængt i trapperummet, og rattet i Blå stue.
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TONNY

Vi kan løse mange
transport-opgaver med
vores lastbiler
Vi tilbyder transport af materialer som
sten og grus mm. i vores tip-sættevogne
samt containerkørsel, ligesom vi råder
over to kran-grab-biler, og vi kan løse
opgaver med specialtransporter ved
hjælp af vores blokvogn.

62 22 14 14

www.tonny-madsen.dk
e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

Støt vores
annoncører
- De støtter os!

