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Med formandens øjne
Marinestuen er desværre igen lukket indtil årsskiftet.
Det er dog usikkert, om vi kan åbne igen straks i det nye år.
Det afhænger af restriktionerne fra sundhedsmyndighederne.

Erik Bodal

Når indlægget til årets sidste blad i 2020 skrives, er det tiden at
gøre status for året, der nu snart er gået.
Nytårsmønstringen blev traditionen tro afviklet med pæn deltagelse. Vi har ét medlem med en anciennitet på 70-år og 18 medlemmer med en anciennitet på 25-år. De tilstedeværende jubilarer
fik udleveret deres jubilartegn. Titlen som Årets Mariner 2020
blev tildelt Ib Hansen.

Forårets distriktsmøde skulle have været afholdt i Marstal. Vejret
spillede et puds, der blev meldt storm og hermed aflysning af færgefarten mellem Rudkøbing og Marstal. Der blev truffet en rask beslutning om at flytte mødet
til Svendborg Marinestue, og kabyssen fremstillede æggekage til sultne gaster.
En stor tak til kabyssen, for at løse opgaven med kort varsel.
Generalforsamlingen havde samlet 71 medlemmer, og den blev ligeledes afviklet i god ro
og orden. Der var ingen udskiftninger i bestyrelsen, og der var ingen forslag til behandling.
De maritime foredrag blev afviklet både i januar og februar. Herefter blev resten af sæsonens
foredrag aflyst af hensyn til smittefaren. Først i marts måned havde vi en foreningsmiddag,
hvor 50 medlemmer med ledsagere havde en hyggelig aften sammen med musik og god mad.
Året 2020 skulle have været et travlt år med Sendemandsmøde og mange gode tilbagevendende arrangementer. Mindehøjtidelighederne 4. og 5. maj samt Kristi Himmelfarts-marchen
blev aflyst. Det planlagte Sendemandsmøde 2020 blev udsat til efteråret og herefter aflyst.
Til alle de annoncører, som skabte grundlaget for vort sendemandsmødeblad, vil jeg rette en
stor tak for støtten og samtidig oplyse, at vi sikrer, bladet bliver delt ud til til alle de afdelinger,
som skulle have haft bladet udleveret ved Sendemandsmødet og hermed sikrer reklameværdien for annoncørerne.
Omkring 1. juli blev restriktionerne lempet så meget, at vi kunne gennemføre den planlagte
sejltur til Ærøskøbing. Turen belv gennemført med Caroline, private motorbåde og nogle få
stykker med Ærøfærgerne. Vi havde en dejlig tur med frokost i Ærøskøbing Marineforening.
Tak til Caroline, de private motorbåde og ikke mindst til vore kammerater i Ærøskøbing,
som sørgede for en god frokost. Den traditionelle fregatskydning blev afviklet i Skyttehuset i
Christiansminde. Efter hård kamp mod den svenske fregat, kunne den nye fregatkaptajn Steen
Molnit bære titlen til næste fregatskydning. Tillykke med titlen. Den efterfølgende dameskydning måtte, efter et velanbragt pletskud i kabeltromlen, afvikles under sparsom belysning.
Det årlige jubilarstævne, den 30. august på Holmen, blev aflyst/udsat til næste år. Bestyrelsen blev enige om, at holde Jubilarstævne lokalt i Marinestuen. 18 lokale jubilarer havde sat
hinanden stævne i Marinestuen og havde en hyggelig dag med udlevering af jubilartegn og en
god gang biksemad med spejlæg.

Fortsættes på næste side 
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Den Nationale Flagdag på Assistens Kirkegården ved ”Fønix reden” blev afviklet med
pæn deltagelse. Overlæge Kristian Aagaard
Poulsen OUH holdt talen om sine mange udstationeringer som læge i forsvaret. Sendemandsmøde 2020 var blevet udsat til september, men måtte desværre aflyses. Det afholdt
ikke vore gode kammerater fra Godthåb Marineforening i at aflægge os et besøg. Inden
for Corona-restriktionerne blev der fremstillet god mad, og vi havde en hyggelig fredag
aften med Grønlandsk kaffe.
Lørdag, den 19.september kl. 12.00 havde vi den store glæde at få besøg af vor forsvarsminister Trine Bramsen som gav sig tid at hilse med de enkelte medlemmer og indtage en lørdagstallerken. En stor overraskelse for de tilstedeværende lokale- og Godthåbs-medlemmer.
Vi havde fået stillet et besøg af vort adoptionsskib THETIS i udsigt. Det kunne desværre ikke
lade sig gøre at gennemføre af frygt for smittefaren og blev derfor aflyst.
Årets sidste traditionelle arrangementer i Marinestuen må vi desværre undvære i år.
Rengøring og vedligeholdelse af Marinestuen kører stadig med en lille fast stab af medlemmer (under 10). En stor tak til rengøringsholdet. Marinestuen står ren og fin klar til at modtage
Jer alle sammen, når vi er kommet igennem Corona-krisen. Jeg vil takke vore faste annoncører for, at de trofast bakker vort blad op med annoncer og hermed skaber grundlaget for dette
blad af god kvalitet.
Der skal også lyde en stor tak til vore familier, som giver os plads til at bruge den nødvendig
tid på fællesskabet i Marineforeningen. Uden denne opbakning ville det være svært at have
en forening af denne kvalitet. Til alle Jer medlemmer, som udfører frivilligt arbejde i større
eller mindre omfang, henleder jeg opmærksomhed på, at Svendborg Marineforening er en
kammeratskabsforening, hvor der skal være plads til alle. De opgaver, som for nogle kan
være forbundet med mange arbejdstimer og som kræver en rimelig fysik indebærer også, at
vi konstant opfordrer medlemmerne til at hjælpe til. Når denne hjælp tilbydes fra medlemmer
samt ledsagere, vil jeg opfordre til, at vi ser mulighederne frem for begrænsninger og hermed
tænker på, at det skal være en god oplevelse at komme i Marinestuen i kammeratskabets ånd.
Her i disse ustabile tider vil jeg opfordre jer alle til, at holde Jer ajour med arrangementerne på hjemmesiden og på facebook. Der kan hurtigt ske ændringer ifb.m. bestemmelser
fra regeringen. De medlemmer, som ikke er fortrolig med hjemmeside og facebook, må søge
oplysninger ved personlig kontakt. Vi i bestyrelsen vil gøre en stor indsats for at oplyse,
hvornår der sker ændringer. Men én ting er helt sikkert, vi vil følge sundhedsmyndighedernes
anbefalinger og åbner op så snart, der gives mulighed herfor.
Som afslutning på dette indlæg, vil jeg ønske Jer alle sammen med familier en rigtig god jul
og et godt og lykkebringende nytår med håb om normale tilstande I det kommende år.
Jeg vil igen opfordre Jer alle til at tænke på, hvor meget glæde et medlemskab af Svendborg
Marineforening kan give, og hvilket fællesskab I er en del af.
Kære medlem: Husk nu at betale kontingentet.
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Med venlig hilsen
Erik Bodal - formand

DA DEN GAMLE KOK ER GÅET PÅ PENSION

Lukker Storm's køkken d. 31. dec. 2020
TAK TIL ALLE DER HAR VIST MIG DEN TILLID AT MÅ ARRANGERE JERES FEST I
SVENDBORG MARINEFORENING I MANGE ÅR
Hilsen Walther Storm Hovmester i Svendborg Marineforening - STORMS Køkken

Telefon: 23 60 13 58 • Mail: 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

Lørdag den 19. september.
Forsvarsminister Trine Bramsen skulle have talt på
sendemandsmødet i dag. Da mødet som bekendt blev aflyst,
fik ministeren tid til et besøg i Marinestuen, hvor ministeren
nævnte at hun i høj grad værdsætter Marineforeningernes
positive syn på forsvaret og beredskabet.
Til stede i Marinestuen var, udover en del medlemmer, også
10 kolleger fra Godthåb Marineforening i Nuuk, der var på
besøg i det sydfynske.
Forsvarsminister Trine Bramsen

Torsdag den 15. oktober.
Kammeratskabsaften. Omkring 40 medlemmer var mødt
op til årets ålespisning i Marinestuen. Folkene i kabyssen
havde sørget for stegte ål i rigelige mængder, så ingen
behøvede at gå sultne hjem efter nogle hyggelige timer.
Søndag den 18. oktober.
Efterårets distriktsmøde blev afholdt hos Marstal Marineforening. Der var afbud fra
Middelfart, ellers deltog repræsentanter for alle distriktets afdelinger i mødet.

Desværre har Corona- restriktionerne betydet at det igen har været nødvendigt at
lukke for aktiviteterne i Marinestuen.
Det har betydet at de maritime foredrag i oktober og november måtte aflyses, og at såvel
det planlagte bankospil som julefrokosten for medlemmerne er blevet aflyst.
Det var planlagt at Svendborgs adoptionsskib ”THETIS” ville besøge Svendborg den
13- 15. november. Men dette blev også aflyst.
Marinestuen er lukket, foreløbig frem til 28. februar.
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Kommende aktiviteter
Lørdag den 2. januar 2021. Kl. 11.00 Nytårsmønstring i Marinestuen.
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Torsdag den 28. januar kl. 19.00 Maritimt foredrag i Marinestuen: Martin Stockholm
fortæller om autonome maritime løsninger, og om søopmålings dronen.
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Søndag den 14. februar kl. 16.00 Generalforsamling i SG-hallen, Ryttervej, Svendborg.
Der bliver ingen spisning i forbindelse med generalforsamlingen.

LYS
F
A
Torsdag den 18. februar
kl.
18.00
Pudseaften.
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Torsdag den 25. februar kl. 19.00 Maritimt foredrag i Marinestuen: Poul Kamban taler
om 3 generationer til søs for sejl, damp og diesel.
Torsdag den 11. marts kl. 18.00 Foreningsmiddag. Spisning for medlemmer med kone
/ ledsager, eller enlige medlemmer til fælles hygge og god mad. Vor kok / hovmester vil
fremtrylle en 2 retters middag, deltagerpris kr. 80.00. Menuen er i skrivende stund ikke
fastlagt, men det skal nok blive en dejlig aften. Påklædning: helst uniform. Tilmelding
og betaling senest lørdag den 27. februar.
Betaling kan foretages lørdage til Bjarne Jensen, ved det runde bord, eller ved at indsætte
beløbet på foreningens konto: reg. Nr. 1551 konto nr. 3224636393
Torsdag den 25. marts kl. 19.00 Maritimt foredrag i Marinestuen: Kristian Aagaard
Poulsen fortæller om 30 år som læge i forsvaret. Bl.a.12 missioner med hæren og
søværnet, herunder piratjagt ved Afrikas horn.
I disse tider er det nødvendigt at tage forbehold for om de enkelte arrangementer kan
gennemføres. Nærmere oplysninger kan altid fås hos Formand for aktivitetsudvalget
Bjarne Jensen, der træffes på Telefon 62251794 / Mobil 23345158. Mail: gudbjergauto@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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VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Lene Jensen og Egon B. Sørensen.

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
UDSAT.
Ny indkaldelse kommer i næste nr. af bladet
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 kasserer Niels Marcussen.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Jensen, Jim
Mollerup og Dorte Olbæk Hansen.
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 ved en øl eller vand.
Med venlig hilsen Erik Bodal, formand.
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RUNDE FØDSELSDAGE I
OKTOBER KVARTAL 2020:
6. januar
12. januar
15. januar
19. januar
21. januar
6. februar
6. februar
8. februar
10. februar
14. februar
20. februar
2. marts
15. marts
15. marts
22. marts
23. marts
24. marts
26. marts
27. marts
29. marts
31. marts

Jørgen Haagen Frederiksen
Jørgen Kromann
Bjarne Dan Jensen
Henning Køhler-Johansen
Ole C. Jørgensen
Jens Erik Holm Larsen
Jens Larsen
Knud Erik Møller
Henning Ibsen Hansen
Lone Jerk
Rasmus Lohse
Erik Siig Andersen
Hans S. A. Mæng
Kenneth Lund Madsen
Henning Juul Eriksen
Kaj Erik Sørensen
Mogens Nielsen
Niels Jacob Brahe Stempel
Thorkild Jessen
Gert Lind Hansen
Ove Frich

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

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

DØDE

Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer
Henning Slot Rasmussen, Peder Grove Sørensen og Erik Anders Nielsen

gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Ved begravelser eller bisættelser
Når et medlem af Svendborg Marineforening er gået fra borde,
kan Marinestuen lånes gratis til en mindesammenkomst.
Bestilling hos banjemester Finn Nielsen, Tlf. 28 34 99 21. f.u.nielsen@gmail.com
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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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dlbg.dk

Corona

Ensomhed, isolation, sygdom, depression, apati.
Engang forbandt man Corona med en god cigar eller en mexikansk øl.
I dag forbinder man ordet med ensomhed, isolation, sygdom, depression, apati.
”Det hele kan også være lige meget”.
Nogen af os er så heldige, at vi har en livsledsager at dele problemerne med. Nogen
vi kan dele minderne om et begivenhedsrigt
liv med. – Andre sidder alene med tankerne.
Nogen sidder isoleret på plejehjem, uden tilladelse til besøg.
Marineforeningen er for mange af os rammen om et forpligtende kammeratskab,
men i øjeblikket er foreningen delvis lukket
grundet regeringens restriktioner. Forståeligt
nok. Vi er vel den gruppe, man især søger at
beskytte.
Heldigvis er vi så gamle, at vi erfaringsvis
ved, at solen står op i morgen igen.
Når så ” solen står op”, skal vi måske erindre
os begrebet ” forpligtende kammeratskab”.
Har vi ikke i netop vores forening en særlig
forpligtigelse til at hjælpe os selv og de af
vore kammerater, som sidder alene og måske
har mistet livsgnisten, til igen at glædes over
livets forunderlighed.

Jeg ved godt, at der findes telefonkæder, besøgsvenner og lignende. Skabt af velmenende ældreorganisationer. Men hvem kender
marineforeningens medlemmer bedre end
os selv? Hvem forstår vores barokke humor
bedre end vi? Hvem er bedre til at genskabe
den kontakt, vi har i foreningen.?
Bedre end os, som gennem årene har nydt
gavn af netop dem, som nu sidder alene. Alene i coronaens skygge? Derfor. Når denne
forbandede tid snart er forbi, vil jeg foreslå,
at de, som er enige med mig, mødes en eftermiddag og sammen bryder vore hoveder, for
at finde en måde, hvor vi kan være med til at
støtte dem, som har støtte behov. Måske med
et aftalt besøg, en aftalt telefonsamtale, en
kørsels aftale til arrangementer i foreningen,
eller måske helt andre tiltag, som kan vise, at
Marineforeningen består af mennesker, som
vil livet og kammeratskabet.
En dato for et sådant møde vil komme via
opslag i foreningen, når det igen tillades at
mødes - hvis I finder det er en ide, som er
værd at forfølge.

Jens M. M.

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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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 vagtlister der passer med dit liv.
Kig ind og få en go’ ma’ snak med en af kabysgasterne eller ring eller mail til
Hovmester Walter Storm: Tlf. 23 60 13 58 vikarkokken@mail.dk

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
m. pommes frites
Åbent62
alle 54
dage
fra
kl.68
11.00
Tlf.

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

Lækkert tøj til den lækre kvinde

Gerritsgade 10 5700 Svendborg tel. 21860813
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Invitation til dig
– Dig der sidder med den gode, sjove, spændende historie fra
den maritime verden og de 7 verdenshave i øvrigt:

Vort medlem Rholf Boserup har foræret Marineforeningen
nogle tegninger, fra et langt liv til søs
Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for at høre fra alle såvel tidligere som nuværende
søfarende, rederiansatte, marinere mv. om nogen ville være interesserede i at fortælle
netop din historie fra dengang som nu.
Det kunne eksempelvis, men ikke begrænset til, være en spændende, sjov, måske dramatisk oplevelse, en udfordrende opgave til søs, kort sagt, noget der kunne være interessant
for andre at høre om. Med de historier og beretninger, som kommer ind, vil vi gerne tage
en opfølgende snak med nede i stuen og ad den vej se, om der kunne være grundlag for at
udarbejde et lille 'særtillæg' til vores blad. Kan en historie krydres med billeder er det kun et
endnu større plus.
I opfordres hermed alle til at give det en tanke, husk: der er hverken rigtigt eller forkert, blot
at det kan være til almen interesse og sjov læsning for vore medlemmer mv.
Håber at høre fra jer, og I er meget velkomne at kontakte mig
forlods på tlf. 20 60 01 70 eller henningibsen@hotmail.com
13

Kabys nyt:

januar kvartal 2021.
Der er lukket i kabyssen p.g.a. corona, indtil loven siger vi må åbne igen.
Se på tavlen bag baren, hvornår kabyssen er oppe på grydelapperne igen med et godt
ma`tilbud. Men der er andre nyheder på vej:
Når kabyssen åbner igen, sker der noget nyt. Den første lørdag i måneden, fra kl. 12.15,
efter formandens tale, fremtryller kabyssen en lækker Marine platte med diverse pålæg og
tilbehør, eller varm ret med dessert, til en pris af 40 – 50 kroner. Der vil også hertil blive
dækket festligt op i Marinestuen. Dette er et forsøg, og kræver derfor tilmelding.
En tilmeldingsliste bliver opsat på opslagstavlen.
Øvrige lørdage, med servering kl. 12.15, vil Marineforeningen være vært ved en
”tag selv sild” som arrangeres på anretterbordet ved kabyssen.

Boghjørnet:
Palle O. Christiansen har i samarbejde
med Marstal Søfartsmuseum, udgivet bogen

Med skibet i kroppen.
Her fortælles i tekst og billeder, på 184 sider,
om skibsfarten og lokalmiljøerne i det Sydfynske
Øhav. Bogen viser, hvordan søfart og samfund hænger
sammen, og hvad der i de maritime miljøer, på Sydfyn,
Thurø, Taasinge, Langeland, Ærø og småøerne, var af
betydning for beboerne i deres daglige tilværelse.
Bogen sætter fokus på sejlskibenes og motorsejlernes sidste tid i 1900-tallet og kommer
tæt på menneskene og deres måde at tænke på, både ude og hjemme.
Med skibet i kroppen kan købes hos Marstal Søfartsmuseum, og koster 170,00 kr.
www.marmus.dk
JM.
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Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Rengøringsholdet er i gang igen hver tirsdag formiddag fra ca, kl. 9 til kl. 11, Efter arbejdet er der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljeroerne:

Travaljelauget sluttede sæsonen med den traditionelle æggekagespisning den 24. november i marinestuen (10 personer).
Vi har været ved at overveje, om det var tid til at indstille aktiviteten.
Vi er blevet ældre, der har været naturlig afgang, og mødeprocenten er ofte lav pga. reparationer af alle vores skavanker.
Men på det seneste har 4 – 5 nye medlemmer vist interesse for at deltage i næste sæson, så
vi fortsætter lidt endnu.
Der vil blive kaldt ind til forårsklargøring af fartøjet omkring påske.
God jul til alle. Kurt K.

Slopkisten:

Jørgen Nielsen står for styringen af Svendborg Marineforenings slopkiste. Har du brug for
effekter fra slopkisten, må du kontakte Jørgen Nielsen, Stængelvænget 11. 5700 Svendborg,
i Marinestuen, på tlf. 21 86 15 20, eller på mail: amliepkejn@gmail.com.

Rejseudvalget:
Det var planen at udvalget ville mødes sidst på året. Som verden ser ud lige nu er det
ikke muligt at planlægge rejser og udflugter. Vi har derfor udsat mødet til foråret, hvor
det hele forhåbentlig ser lysere ud.

L´hombrespillerne:
Vi startede igen onsdag den 9. september kl. 14.00 i Marinestuen.
Vi kan sagtens være flere medlemmer, så hvis du har lyst til at være med til dette ”herrespil”, er du velkommen.
Kontakt Frede Kristiansen på tlf. 40 13 11 14.

Skyttelavet:
På grund af Corona situationen er der ikke i øjeblikket nogen aktivitet.

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe
Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

MADSEN

A/S

TONNY

Vi kan løse mange
transport-opgaver
med vores lastbiler
Vi tilbyder transport af materialer
som sten og grus mm. i vores tipsættevogne samt containerkørsel,
ligesom vi råder over to kran-grabbiler, 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!

