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www.nicusnature.com
4041 8982 - info@nicusnature.com

Flere timer

i denne sæson !

Klub Nicus – Masser af liv omkring vores butik og på
vandet. Kom og vær en del af et aktivt kajakmiljø og få flere
fordele med i købet.

Nicus Nature KajakMagasin – brug mere tid i
kajakken og mindre på at pakke dit udstyr i bilen. Opbevar
din kajak i vandkanten midt i Svendborg og kom hurtigere
på vandet.

Nicus Nature Kurser – Kom godt igang med havka-
jakken - hop med på et af vores kurser for begyndere, er-
farende og alt indimellem - f.eks: • Familiekursus

• Inspirationskursus
• Lær og Lej - kursus

Læs mere påwww.nicusnature.com

påvandet

Letvægts rojakke

m/ mange detaljer

1249,-
Allround rojakke

af god kvalitet

999,-

Herre surfershorts

med neoprenstretch

649,-
Mellemlang surfer-

shorts til damer

499,-

Lækker rotrøje med

UV beskyttelse

499,-

Level Six – kajakgrej i topklasse
Level Six er canadisk og fyrene bag er entusiastiske kajak folk, der ligesom os i

Nicus Nature, har dedikeret deres liv til kajak og surf. Deres viden og erfaring bru-

ger de nu til at udvikle funktionelle produkter i høj kvalitet og med lækkert design.



Da Mads Ziegler var nyudlært som
isenkræmmer inden for værktøj og
beslag, var det naturligt at blive an-
sat i en trælast.

Senere kørte han i fire-fem år på
Sjælland som sælger af værktøj og
beslag, men en guldsmed, der var
ven af familien, fik ham tidligt ind i
smykkebranchen.

I dag er 45-årige Mads Zieglers
titel kreativ direktør for en smykke-
koncern med 80 ansatte i Svendborg
plus cirka 40 medarbejdere i resten
af Danmark og verden.

Han har bl.a. ansvaret for at desig-
ne og markedsføre smykker for det
gamle Svendborg-firma Aagaard og
dets søsterselskab Kranz & Ziegler.

- Det kan jeg selvfølgelig ikke gøre
alene, og jeg er heldig at have en
masse dygtige folk til at hjælpe med
de opgaver.

Kendskab til smykkebranchen fik
Mads Ziegler især gennem daglig
kontakt til fagfolk, da han som ung
blev kørende sælger.

- Jeg fulgte rådet fra vennen af fa-
milien og spurgte ind til guldsmede-
nes fag, når jeg besøgte dem i butik-

kerne. Jeg blev vist rundt og lærte på
den måde en masse om branchen.

Det var medvirkende til, at Mads
Ziegler blev salgschef for andelssel-
skabet Guldsmedenes Indkøbsfor-
ening i 1992, der dengang var Dan-
marks største indkøbsforening med
128 butikker.

Kædechef i Smykkekæden
I 1993 stiftede 50 butikker Smykke-
kæden A/S, hvor Mads Ziegler blev
kædechef med ansvar for indkøb,
kataloger og meget andet.

På messer i Europa og Østen hav-
de Mads Ziegler mødt Holger Jen-
sen, der dengang ejede smykkefir-
maet Aagaard i Svendborg.

- Og en sommerdag i 1997 ringede
Holger Jensen for at høre, om jeg
ville arbejde for Aagaard, hvor jeg
begyndte som salgschef. Hver dag
kørte jeg fra Svendborg til Sjælland
for at besøge butikker.

Mads Ziegler og hans kollega i
Nordjylland, Martin Kranz, fik lyst
til at blive selvstændige sammen,
og smykkefirmaet Kranz & Ziegler
blev en realitet 1. marts 2003.

Den fysiske ramme var et 29 kva-
dratmeter lille tidligere butiksloka-
le, som hørte til Mads Zieglers bolig
i Troense på Tåsinge.

- Ja, det var småt, for efter cirka et
halvt år var vi i alt fem medarbejde-
re. Om vinteren kunne vi dog låne et

Sydfynske smykker
Mads Ziegler er kreativ
direktør for smykke-
firma med 80 ansatte
i Svendborg

Læs mere side 6

Jens J. Aagaard A/S (smykkefir-
maerne Aagaard og Kranz & Zieg-
ler), Ryttervej 59, 5700 Svendborg
www.byaagaard.com
kundeservice@byaagaard.com
www.k-z.dk
shop@kranz-ziegler.dk

Jens J. Aagaard A/S

Firmaet Jens J. Aagaard A/S blev
grundlagt i 1946 i Svendborg af
en mand, der bl.a. importerede
sølvkæder fra Holland, og datte-
ren Lis Aagaard Andersen hjalp i
firmaet allerede som barn.
Som voksen fortsatte hun inden
for smykkebranchen og var ansat
i Odense, da faderen pludselig
blev syg.
Lis Aagaard Andersen blev til-
budt at overtage firmaet, men
det ønskede hun ikke. Medvir-
kende årsag til salget var, at Lis
Aagaard Andersens mand Bo
Andersen dengang var bankchef
og samtidig satsede på en poli-
tisk karriere.
Han blev mangeårig borgme-
ster i Ringe Kommune og senere
også borgmester i Faaborg-Midt-
fyn Kommune, og hun åbnede
ure- og smykkebutikken Bona
Dea i Ringe. Da hun fyldte 60 i
2011, blev forretningen solgt.
Holger Jensen købte for mange
år siden Aagaard-smykkefirmaet i
Svendborg, og han solgte for
fire år siden til en kapitalfond,
men han er fortsat medejer og
medlem af bestyrelsen i Jens J.
Aagaard A/S.

ishus på den anden side af vejen, og
det gav lige lidt ekstra plads.

Efter godt et år flyttede Kranz &
Ziegler til Silvanvænget i Odense.

- Firmaet gik godt. Vi vækstede
hurtigt og kraftigt, men Martin blev
syg og solgte sin andel til mig.

Mads Ziegler solgte senere ande-
len til to investorer, og han kunne
koncentrere sig mere om produkt-
udvikling og afsætning.

Omsætningen steg med 30 til 100
procent årligt. Flere og flere blev an-
sat, og for tre år siden skabte firmaet
smykkeserien Story, som primært
består af armbånd i læder med et
stort udvalg af vedhæng - de såkald-
te charms.

- Vi blev hurtigt markedsledende
på det område, siger Mads Ziegler.

De to investorer, som havde over-
taget Martin Kranz’ andel, havde
undersøgt mulighederne for at sæl-

ge Kranz & Ziegler A/S.

God kemi
- Aagaard i Svendborg var en mu-
lig køber, og jeg blev præsenteret
for Jens, der jo er administrerende
direktør hos Aagaard. Det viste sig
hurtigt, at kemien var i orden. Han
og jeg gik rigtig godt i spænd fra dag
ét. Miljøet er uhøjtideligt, og der er
højt til loftet i firmaet.

Det var af stor betydning for Mads
Ziegler, at oplægget til salg af Kranz
& Ziegler A/S til aktieselskabet Jens
J. Aagaard også indeholdt en mulig-
hed for, at han selv kunne få, hvad
han betegner som en fantastisk stil-
ling, hvor der var mulighed for at
han kunne bidrage inden for de om-
råder, som han brænder for.

- Og det har jeg fået, siger Mads
Ziegler og smiler.

Han er kreativ direktør for kon-
cernen med ansvar for bl.a. at skabe
nye smykker.

Også privat er Mads Ziegler, der
fra Holbæk, faldet godt til på Tå-
singe, hvor han bor med sin familie.

- Jeg er taknemmelig for, at Hol-
ger fik mig hertil i 1997. Vi trives i et
naturskønt område, og børnene går
i en af Danmarks bedste folkeskoler.

Af Steen Højgaard
Foto: JørgenOutzen
sh@fyens.dk, joou@fyens.dk

Mads Ziegler - kreativ direktør - er tilbage i smykkefirmaet i Svendborg. Mads Østerø Hermansen er guldsmed på værkstedet.
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CHARLOTTENLUND, Jægersborg Allé 18
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HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG SERVICE

Før min morfar fik høreapparater, var der
mange ting, som gik tabt i vores samtaler.

Efter min morfar fik høreapparater,
elsker vi at se sport sammen.

”Det er skide godt han gjorde noget ved det.”
Barnebarn Alex V. Thomasen
og Børge Bruun

Gør noget ved det NU!
Ring og bestil tid nu på 70 230 560

*ved bevilling af offentligt tilskud

Bemærk
– fortsat mulighed
for høreapparater

uden egen-
betaling*

Prøv
GRATIS

verdens mindste
høreapparat

GRATIS
høreunder-

søgelse



For guldsmed Mads Østerø Her-
mansen er det ekstra spændende ar-
bejdstimer, når udviklings-afdelin-
gen i smykkekoncernen lægger op
til samarbejde om nye smykker.

Han kan blandt andet bidrage
med viden om, hvordan forskellige
metaller kan anvendes.

- Det er spændende at være med
til at udvikle nye designs, men vi har
også mange reparations-opgaver på
værkstedet. Det er ikke fordi, smyk-
kerne går mere i stykker end andre.
Men der ydes en ualmindelig god
service på smykker fra Aagaard, og
efter mange års brug kan de jo blive
slidte.

Som ansat hos Jens J. Aagaard A/S
siden 2004 oplever Mads Østerø
Hermansen også kvalitet, siger han:

- Og det er uden filter. Jeg siger det
ikke, fordi cheferne ser artiklen, når
den er trykt. Det er en rigtig god ar-
bejdsplads med en god atmosfære,
og hvor alle snakker med alle. Det
gælder også cheferne. De er super-
gode.

30-årige Mads Østerø Hermansen
er opvokset i Tved ved Svendborg,
men da han var 14, flyttede han og
familien til Tåsinge.

Som 17-årig kom han i 1999 i lære
hos Pind J. Design i Rudkøbing og
blev guldsmed i 2003 efter også at
have været på skoleophold i Køben-
havn.

Mads Østerø Hermansen bor i
Svendborg, er gift med Line Her-
mansen og har et barn, samt et på
vej. (sh)

Med til at udvikle

Smykkefirmaet Jens J. Aagaard A/S,
der har 80 ansatte alene i Svend-
borg, har forladt den gamle toldbod
på Jessens Mole i Svendborg og er
flyttet til langt større rammer i de
tidligere AMU-lokaler på Ryttervej.

- Vi ønskede at blive på Sydfyn, for
vi har en fantastisk stab af engagere-
de, loyale og begejstrede medarbej-
dere, og mange har været her længe,
siger Jens R. Møller, der i de seneste
syv år har været administrerende di-
rektør.

Han nævner, at firmaet netop har
haft en 40 års-jubilar og én, som har
været ansat i 25 år og adskillige har
været ansat i 20 år.

For knap fire år siden blev firmaet
solgt til en kapitalfond, og siden er
det gået fra at være en smykkepro-
ducent og en smykkegrossist, der
udelukkende havde fokus på det
danske marked, til også at sælge til
andre dele af Europa og til USA.

- Vi mærker naturligvis også fi-
nanskrisen, og vi har været i den
kedelige situation, at vi har måttet
afskedige nogle af vores gode og
værdsatte medarbejdere.

- Vi har også måttet nedjustere vo-
res forventninger til resultatet af in-
deværende regnskabsår, der slutter

31. maj, siger den administrerende
direktør Jens R. Møller, der bor på
Sydfyn.

Trods de nedjusterede forvent-
ninger, ser han med optimisme på
fremtiden.

Jens R. Møller forventer, at Jens J.
Aagaard A/S ikke bare beholder sin

Naturligt at blive
i Svendborg

Jens R. Møller er adm. dir. i Jens J. Aagaard A/S, der står bag smykkefirmaerne Aagaard og Kranz & Ziegler. Foto: Jørgen outzen

Direktør: Gode medar-
bejdere fastholdt virk-
somhed i Svendborg

Opgaverne er mangeartede for guldsmed Mads Østerø Hermansen.
Foto: Jørgen outzen

De to firmaer i Svendborg netop udsendt tre mil-
lioner kataloger til danske husstande og butikker.

forholdsvis store mar-
kedsandel i Danmark,
men at den måske også
bliver større.

Dertil skal lægges ak-
tiviteterne i udlandet,
hvoraf nogle har været
påvirket af den interna-
tionale finanskrise, men
hvor der også er nye til-
tag på vej.

- Købet af smykkefir-
maet Kranz & Ziegler i
begyndelsen af 2011 er
med til at sikre vores po-
sition og fremtid, vurde-
rer Jens R. Møller.

Udover 80 medarbej-
dere i Svendborg har
koncernen en afdeling
i Randers, hvor cirka 25
ansatte bl.a. producerer
forlovelses- og vielses-
ringe. Desuden er der
syv sælgere i Danmark,
seks sælgere i Storbritan-
nien, fem i Tyskland og
en enkelt i Sverige.

Dertil kommer et ny-
ere datterselskab med

10-15 ansatte ved Boston i det nord-
østlige USA, og Jens J. Aagaard A/S
er medejer af et firma i Thailand,
som producerer en stor del af smyk-
kerne.

Af Steen Højgaard
sh@fyens.dk
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PEUGEOT HAARBY
C. A. Larsen Automobiler A/S
Fåborgvej 9 · 5683 Haarby
Telefon 64 73 12 70 · www.peugeot.dk/haarby

PEUGEOT SVENDBORG
C. A. Larsen Automobiler A/S
Odensevej 108 · 5700 Svendborg
Telefon 62 21 47 74 · www.peugeot.dk/svendborg

PEUGEOT ODENSE NV
C. A. Larsen Automobiler A/S
Hans Egedes Vej 2 A · 5210 Odense NV
Telefon 66 16 48 16 · www.peugeot.dk/odense.nv



Alle kan opleve Svendborg Senior
Scene i en teater-collage i somme-
rens Svendborg Festdage, der i år
har forkælelse som tema.

Siden dannelsen i januar 2011
har Svendborg Senior Scene haft 35
medlemmer, der alle er 50 og der-
over.

- Og foreningen er den eneste af
sin art i Danmark. At være medlem
er både en udfordring og en mulig-
hed for at danne nyt netværk af stor
mental-hygiejnisk værdi.

Det vurderer formanden Hanne
Skaalum, og foreningens kunstneri-
ske leder er Marianne Kjær.

Hun underviser medlemmerne,
der af og til får besøg af kunstnere,
som fortæller om drama og eget liv.

Blandt de besøgende har været
Flemming Jensen, Leif Maibom og
Per Lundsgaard.

-15. april kommer Jan Schou for at
lave work-shop. Derefter øver vi på
teater-collagen til årets Svendborg
Festdage, fortæller Hanne Skaalum.

I det seneste år har medlemmer af
Svendborg Senior Scene medvirket i
flere produktioner.

Det var under Svendborg Fest-
dage, da Svendborg Senior Scene
opførte en teater-collage om kær-
lighed, der var festdagenes emne i
2011.

Senere deltog man i Svendborg
Fritidsteaters Dickens-juleforening

En scene for seniorer
Svendborg Senior
Scene: Vi er unikke i
Danmark

Svendborg Senior Scene, afde-
ling af Svendborg Fritidsteater
www.svendborgteater.dk
Seniorscenen opretter en grup-
pe på Facebook
Seniorscene-formand Hanne
Skaalum: skaalumbastrup@pc.dk

Tove Dam Jensen, Niels Holluf Nielsen og Lone Mikkelsen fra Svendborg Senior Scene, hvor ældre spiller teater. Det er ifølge formanden den eneste af sin art i Danmark.

Hanne Skaalum og Marianne Kjær er henholdsvis formand og instruktør.

”Et Juleeventyr”, og andre med-
lemmer opførte et spil om fattig-
lemmernes jul i 1941 på Svendborg
Fattiggård, som i dag er museum og
skildrer samme emnekreds.

- Spillet om fattiglemmerne blev
så stor en succes, at seniorscenen
senere opførte det ved Svendborg
Kulturforvaltnings fest for frivillige
hjælpere inden for idrætten, fortæl-
ler Hanne Skaalum.

Svendborg Senior Scenes med-
lemmer er i øjeblikket 28 kvinder
og syv mænd, og foreningen opta-
ger gerne flere teater-interesserede,
som er fyldt 50.

Det normale er, at man mødes i
spejlsalen i Borgerforeningen hver
anden søndag i foråret i tre timer fra
klokken 11, og sidste gang bliver 15.
april.

Seniorscenen er en afdeling af

Svendborg Fritidsteater og har
modtaget støtte fra Velux-fonden,
Svendborg Kommunes kulturfond
og fra Svendborg Sparekasse.

Af Steen Højgaard
Foto: Jørgen Outzen
sh@fyens.dk, joou@fyens.dk

I januar fik Svendborg Senior Scene
to nye medlemmer. Det er ægte-
parret Lone Mik-
kelsen og Niels
Holluf Nielsen fra
Nygårdvænget i
Skovsbo nord for
Rantzausminde.
De havde begge
været statister i
”Krigsjul på Fat-
tiggården”på
Forsorgsmuseet
under Svend-
borg Museum.
Parret er ulønne-
de medarbejdere
på museet.
Niels Holluf Niel-
sen, 63 år har i de seneste par år
sunget i Stenstrup
Gospelkor, men siden januar har
både han og Lone Mikkelsen været
blandt de 35 medlemmer af Svend-
borg Senior Scene.
- Det er sjovt og spændende.Vi hyg-
ger os og er sammen med interes-
sante mennesker og lærer en masse
om teater, siger han.

61-årige Lone Mikkelsen nikker.
Hun er uddannet farmakonom og
gik på efterløn i 2010 efter 42 år på
Svendborg Løve Apotek og en be-
lønningsmedalje. Men hun er lige
blevet vikar på Rudkøbing Apotek.
Niels Holluf Nielsen er udlært murer
og bygmester på efterløn.

Begge har boet i Svendborg hele
livet og gået i skole sammen.
Lone Mikkelsen og Niels Holluf Niel-
sen tog realeksamen sammen, og
ved skolejubilæet i 1992 mødtes
de igen. Et halvt år senere havde de
fælles adresse og blev gift i 1997.

Tove Dam Jensen har været med
fra første dag 16. januar 2011.
- Det lød spændende. Især med
Marianne Kjær
som instruktør.
Vi har det sjovt
i seniorscenen
og får forskellige
udfordringer,
indsigt i teater-
virksomhed,
mere kendskab
til forfattere og meget andet.
80-årigeTove Dam Jensen havde i
september 2011 været medlem af
Svendborg Arbejder Sangkor i 25 år
og har 15 års erfaring i at spille revy
og dilettant.
Tove Dam Jensen, der har gjort
rent på Østre Skole og Byhavesko-
len, bor i en lejlighed i Svendborgs
østre bydel.
Hun har kolonihave, går til dans,
yder en ulønnet indsats i det lokal-
historiske arkiv og holder opsyn ved
prøver og eksaminer på handels-
skolen i Svendborg.

Tre seniorer

8 Rundt om Svendborg



SKIFT FRA OLIEFYR TIL PILLEFYR
OPNÅ EN

BESPARELSE P
Å OP TIL

50%

Skal rækværk eller gelændere
være i smedejern?

Skal altaner eller balkoner
være fremstillet i varm-
galvaniseret stål i et design
tilpasset jeres hus?

Ring og få et tilbud!

Vi laver også specialtegnede hestebokse

dere

n

v/Tommy Rytter
Håndværkervangen 5 - 5792 Årslev - Tlf. 28 57 30 91 - Fax 65 97 30 91

Alt i VVS - blik- og smedearbejde
stålkonstruktioner - gelændere - trapper - altaner - reparationer

gasservice/eftersyn - gasinstallationer - installation af pillefyr /brændekedler - reparationer
Servicecenter for Passat Energi. Værkstedsåbent 7-16. Intet er for småt

www.aarslevsmeden.dk

VI HAR 5 ÅRS FØDSELSDAG OG HOLDER DERFOR

ÅBENT HUS DEN 30. MARTS KL. 11.00-17.0
0

HVOR FØLGENDE LEV
ERANDØRER VIL VÆRE TIL STEDE:

Alle er velkommen og der

vil være lidt til gane
n

Vi forhandler bla:
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Af kendere betegnes Nicolai Ilcus
som en af landets mest kyndige og
bedst uddannede, når det gælder
kajakker. I Kullinggade ved Svend-
borg Havn har han sin butik Nicus
Nature.

Nicolai Ilcus står bag den dan-
ske kajak-serie Arrow Kayaks med
foreløbig fem modeller, og som den
første europæer gennemførte han
på et canadisk universitet en guide-
uddannelse inden for eventyrrejser.

Selv vurderer han, at det var en
far-søn-tur til Zimbabwe, som gav
ham lysten til at være i naturen.

I Zimbabwe skød Nicolai Ilcus og
hans far blandt andet zebraer og an-
tiloper, og de oplevede savannen.

Rejsen blev arrangeret af en pro-
fessionel storvildtsjæger, som Nico-
lai Ilcus’ far havde kureret for kræft i
næsen. Turen gav unge Nicolai Ilcus
lyst til flere oplevelser i udlandet.

Da han havde afsluttet 10. klasse,
bekymrede det forældrene, at søn-
nen ikke viste interesse for at fort-
sætte i gymnasiet.

På tobaksfarm i Zimbabwe
Eventyrlysten havde fået overtaget,
og en besked fra storvildtsjægeren
om, at Nicolai Ilcus kunne komme
til Zimbabwe for at arbejde på en
tobaksfarm, fiske og arbejde med
kvæg gjorde udslaget.

Efter syv måneder i den rå natur
var det svært for ham at vænne sig til
forældrenes parcelhuskvarter i Bel-
linge ved Odense. Så Nicolai Ilcus
tog på nye eventyr.

Som 14-årig havde han taget
dykker-certifikat og havde dykket

i hundredvis af timer. Nu blev han
tilbudt at komme med på en ekspe-
dition til Rødehavet ved Israel og
Ægypten. Det var i slutningen af
1980’erne

Bjergskole i Canada
Dengang eksisterede Den Fri Ung-
domsuddannelse, som gav unge ar-
bejdsløse mulighed for selv at ska-
be en uddannelse, og Nicolai Ilcus
lavede en plan med klatre-kursus
på Bornholm, et halvt år på ski-lin-
jen på Skolerne i Oure, et halvt års
bjergskole i Rocky Mountains i Ca-
nada.

Inden hjemrejsen fra Canada
overtalte han rektoren for Thom-
son Rivers University til at tage en
optagelses-samtale med ham, og
som den første europæer blev Nico-
lai Ilcus optaget og fik uddannelsen
godkendt af Statens Uddannelses-
støtte.

- Gennem to år havde jeg de mest
fantastiske oplevelser med blandt
andet bjergbestigning, lavine-red-
ning og havkajak-roning med nogle
af de bedste og mest anerkendte un-
dervisere i verden, fortæller Nicolai
Ilcus, der måtte låne af forældrene
for at betale den kvarte million kro-
ner, som uddannelsen kostede.

Efter universitets-opholdet havde
han valget mellem at arbejde som
bjergguide eller instruktør i havka-
jak.

Han valgte kajakken, og efter nog-
le år med ansvar for frilufts-afdelin-
gen og dermed bl.a. kajak-undervis-
ningen på Skolerne i Oure åbnede
han eget firma i 2001. (sh)

Et liv i det fri
Allerede som knægt var Nicolai Ilcus
begejstret for at være i naturen

Nicolai Ilcus har haft succes, siden
han for 11 år siden blev selvstændig
inden for kajakker.

I de seneste år har butikken og
resten af firmaet haft adresse i Kul-
linggade i Svendborg, og hans eget
kajak-mærke Arrow Kayaks er på vej
med sin sjette model.

Samtidig er produktionen i Thai-
land suppleret med Finland, og
salgssteder spreder sig til hele Euro-
pa for firmaet fra Svendborg, der fi-
redoblede sin omsætning i 2011, og
slutter året med positiv bundlinje.

Forretningens navn er Nicus Na-
ture og ligger ud til Svendborgsund
i Svendborg by, og en væsentlig del
af butikken bruges til kajakker af Ar-
row Kayaks.

- Efter at have solgt andres kajak-
ker i nogle år, savnede jeg en legesyg
kajak til bølge- og brændingssejlads.
Den fandtes ikke på markedet. Der-
for skabte jeg og en ven den første
Arrow-model Play i 2008, fortæller
han.

Produktion iThailand og Finland
Året efter fulgte han sin drøm, trod-
sede finanskrisen og stiftede Nicus
Design Aps, som står bag mærket
Arrow Kayaks, og han fandt en med-
investor til den første produktion.

Efter flere år med produktion i
Thailand har Nicolai Ilcus indledt
samarbejde med en fabrik i Finland,
som også kommer til at producere
den nyeste model.

- Egentlig ville jeg gerne lægge
produktionen i Danmark, men selv

Succes med
kajakker

Nicus Nature, Nicolai Ilcus, Kullings-
gade 29, 5700 Svendborg
www.nicusnature.com
www.arrowkayaks.com
info@nicusnature.com

i forhold til Finland er lønniveauet
dobbelt så højt i Danmark, og med
en produktion herhjemme ville vi
ikke kunne konkurrere på verdens-
markedet. Sådan er det!

I 2011 købte Nicus Design Aps.
42.000 arbejdstimer i Thailand og
5000 i Finland, så selv om der ikke
er mange ansatte i designfirmaet i
Danmark, har ideen skabt mange
arbejdspladser uden for landets
grænser.

- Mit mål er endnu større vækst
med Arrow Kayaks, som har for-
handlere i Norge, Finland, Sverige,
Frankrig og Skotland plus flere ste-
der i Danmark, fortæller han.

Fra begyndelsen har Nicolai Ilcus
ønsket en professionel bestyrelse for
at få kvalificeret med- og modspil.

I bestyrelsen sidder Peter Doche-
dahl, der er sektionchef i Forsvaret,
Erik Aulkær Andersen, virksom-
hedskonsulent, og Ulrik Pihl, med-
ejer og ansat ved asylcentret på Lan-
geland.

Indtil nu har Nicolai Ilcus selv
solgt en del af kajakkerne i forret-
ningen i Svendborg.

Han har to ansatte og et hold af
freelance-instruktører til hjælp,
men han er klar over, at det bli-
ver nødvendigt at overlade mere
af salgsarbejdet til medarbejderne,
hvis han selv skal skabe endnu mere
vækst med kajak-produktionen.

Af Steen Højgaard
sh@fyens.dk

Kajakmærket Arrow Kayaks er
designet i Svendborg.
FOTO: ROLAND PETERSEN

Privat
41-årige
Nicolai
Ilcus kæ-
resteVaida
Petrova, 33
år, (billedet)
er selv en
dygtig kajak-
roer og in-
struktør. Hun
er fra Litauen
og arbejder
også som
instruktør i
Nicus Nature i Svendborg.
Vaida Petrova og Nicolai Ilcus mød-
tes i 2007, mens hun var kajak-in-
struktør på Skolerne i Oure, og i maj
2008 fik parret sønnen Mantas Ilcus.
Den lille familie bor i Svendborg.
FOTO: GEIR HAUKURSSON, FAGFOTOGRAFEN.DK

Nicolai Ilcus blandt kajakker,
han selv får produceret.

FOTO: ROLAND PETERSEN



- hele Sydfyns største trælast og byggecenter

ByggecenterJS
PÅSKEÅBENT

Weber
performer gasgrill
m/gastænding sort

Markedspris
op til 4.099,-

Nu 2.395

Ved køb af denne grill medfølger

et gavekort på et minicruise med

Stena Line Frederikshavn-Oslo

for 2 personer (værdi 690,-)

4 sæt tilbage

Drio badsæt
60 cm
Med spejl
og lampe

Spar 500
1.995,-

Scanbad
UDGÅEDE BADSÆT
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Spar 1600,-

199,-
Pergola
m/bænk
Brunimprægneret

Bayer Garden
Græsfrø 1,8 kg,
rækkeevne 50 m2
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lokale
Spar 1200,-

799,-

Cafesæt
bord + 4 stole
incl. sort parasol

Plus gyngestativ
i træ med 1 gynge

Ikke CE mærket og med små vindridser

Spar 400,-

499,-

Sadolin Pinotex
Superdec 5 ltr
Flere farver

Sadolin Pinotex
Superdec Plus 5 ltr
Flere farver

på alle langskaftede
haveredskaber fra Lysbro
GÆLDER SKÆRTORSDAG,
LANGFREDAG & PÅSKELØRDAG

Pr. m2

5995

RESTPARTI

Blåkorn
Nitrophoska
Forårsgødning 15 kg,
rækkeevne 600 m2

Herregårdssten
Rødmix eller, nougamix
6x14x21 cm

JS Byggecenter
Nyborgvej 2, Svendborg

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 9.00-17.30
Lørdag-søndag 9.00-16.00

www.js.by

Skærtorsdag,
langfredag og
påskelørdag

kl. 9.00 - 16.00
Dog lukket påske-

og 2. påskedag

Rhododendron
Ass. farver

Pr. stk. 59,-
2 stk. 100,-

GÆLDER 2.-11. APRIL

Frugtræer
Flere slags bla.
æble og pærertræer

GÆLDER 2.-11. APRIL

SPAR
20%

Heat Beads
Grillbriketter

Pose á 10 kg

9975

2 poser
149,-

Frit valg pr. stk

99,-
GÆLDER 2.-11. APRIL

GÆLDER 2.-11. APRIL



Når 47-årige Torben Woling ikke
passer sit arbejde med at tappe vin
og spiritus på flasker eller fylde vin
på tre-liters poser, sidder han ofte i
uniform og med hvide handsker bag
rattet i en af sine limousiner.

Udover fuldtidsjobbet på det tidli-
gere Svendborg Vin & Konserves er
han ejer af Limofyn i Gudme, som
har fem ekstra lange luksusbiler og
ni chauffører.

- Jeg nyder at være limousine-
chauffør, for det et altid glade kun-
der, vi kører med, siger han.

Udover mere almindelige op-
gaver som kørsel med konfirman-
der, studenter, brudepar, fødselarer,
jubilarer og nogle, der skal hjem fra
sygehuset for eksempel med tvillin-
ger, har Torben Woling haft opga-
ver, der har givet ham usædvanlige
ekstra-oplevelser.

- Det kan være at køre for nogle,
som bliver løsladt fra fængslet, eller
amerikanske turister, som vil køres
rundt i fire dage med cykler på bag-
klappen, når de ikke selv bruger dem
til at nyde naturen fra.

Shorts med kontanter i
En russisk mangemillionær har også
brugt Limofyn i Gudme.

- Umiddelbart lignede manden
ikke en mangemillionær, men han
havde masser af kontanter i sine
shorts, en t-shirt med tryk på ma-
ven og en kone i lyserødt joggingtøj.
Parret og en tolk blev kørt rundt i to

gange ni timer, husker Torben Wo-
ling. I en limousine er ofte lædersofa
på langs, bar, køleskab, tv og meget
mere.

Der er plads til otte passagerer, og
bilen er ofte forlænget til ni meter.

Bodyguards og dansere
En anden bestilling hos Limofyn
i Gudme bestod i at hente kunder
halvanden time senere i Svendborg.

- Manden, som bestilte, havde
to store bodyguards, to kvindelige
dansere og en mandlig sekretær

med sig. Kunden var vist sanger.
Men jeg fandt aldrig ud af, hvem han
var. Selskabet skulle køres til Kø-
benhavn for at overnatte og siden
flyve til Rusland.

Nogle gange kan drikkepengene
være gode, og i det sidste tilfælde
stak manden Torben Woling et styk-
ke papir i hånden, som viste sig at
være en tusindlap.

Diskretion er en dyd
Oplevelserne for Torben Woling og
hans chauffører er mange. Men di-

skretion er også en dyd i limousine-
branchen.

Man generer ikke nogle ved at
nævne, at Torben Woling også har
været med i tv-udsendelsen Ende-
lig Fredag med Amin Jensen, og at
Søs Fenger blev kørt i en limo fra
Limofyn, da hendes sang om at køre
limousine skulle filmes.

Og Torben Woling og en af hans
køretøjer var med i en norsk rekla-
mefilm for danske herregårde og
slotte, og i den film ser man ham
køre ved Egeskov Slot.

Oplevelser i limousiner
Torben Woling
nyder at være
limousinechauffør,
for bag rattet
sidder glade
kunder

Som lønmodtager tapper Torben Woling vin og spiritus på flasker i Svendborg, men i fritiden driver han sit limousine-firma i Gudme.
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Af Steen Højgaard
Foto: Roland P.
sh@fyens.dk, rope@fyens.dk

Næste år må
Stine Woling
tage erhvervs-
kørekort og
køre fars bil.



I januar 2000 steg Lis og Torben Wo-
ling på et tog i Svendborg for at køre
til Sydtyskland, hvor de havde en af-
tale med en ejer af en limousine.

- I Danmark var en limousine for
dyr dengang. Men i Tyskland havde
jeg fundet en 7,5 meter lang Cadillac
fra 1991. Vi var spændte på, om den
var i en stand, så den kunne køre til
Fyn, men det var den heldigvis.

Den sorte Cadillac skulle dog på et
længere ophold hos en dansk meka-
niker, før den var renoveret og kom
på danske plader i juni 2000, men
det passede med, at Torben Woling
fik bevillingen til erhvervskørsel.

Taxikørekortet havde han al-
lerede taget, og med et lån i huset
var både bilens pris på 78.000 kr. og
istandsættelsen til 80.000 kr. betalt.

- Dengang boede vi i Tved, hvor
jeg byggede en garage på 50 kva-
dratmeter til vognen. Men efter et
halvt år købte jeg en limousine på
8,60 meter for 470.000 kroner, hu-
sker han.

Den tredje løsning
Da Limofyn fik sin limousine num-
mer to, købte Lis og Torben Woling
et andet hus, hvor de byggede en ga-
rage på 108 kvadratmeter. Det var
i Svendborg, men med endnu flere
biler blev det aktuelt at finde en
tredje løsning.

Den fandt parret i Gudme, hvor
Erhvervsparken gav mulighed for at
bygge både parcelhus og en garage
på 240 kvadratmeter.

Også i det tilfælde byggede Tor-
ben Woling så meget som muligt
selv, mens han både passede sit job i
Svendborg og i eget firma.

Lis Woling blev for seks år siden
smidt af en hest og brækkede hoften.
Det medførte, at hun i dag leder ef-
ter et fleksjob.

Men parrets søn Steffan Woling
har været blandt chaufførerne i fir-
maet, siden han fyldte 21 år, som
man skal være for at køre taxi. Ud-
over at være limo-chauffør er Stef-
fan Woling souschef i brugsen i Al-
lested-Vejle.

Torben Woling er spændt på, om
datteren Stine Woling, der er ved
at uddanne sig til social- og sund-
hedshjælper, vil være landets yngste,
kvindelige limochauffør, når hun
fylder 21.

Af Steen Højgaard
sh@fyens.dk

Målet er
at leve af
Limo
Torben Wolings søn er
med i firmaet, og måske
er datteren også på vej

Ejerens børn Stine og Steffan Woling i en af køretøjerne hos Limofyn i Gudme.

Limofyn, Erhvervsparken 6, 5884
Gudme
www.limofyn.dk
limo@limofyn.dk

Privat
47-årigeTorbenWoling er
opvokset i Svendborg. Hans
forældre Ulla og KurtWoling
flyttede siden fra Svendborg til
Stenstrup, hvor de bor i dag.
TorbenWoling har i næsten 26 år
været ansat på den tidligere vin- og
konservesfabrik i Svendborg, som i
dag hedder Altia.Torben
Woling ejer limousinefirmaet
Limofyn i Gudme.

En limousine er en stor
luksuriøs bil, der ofte er
længere end standard-mo-
dellerne.
Mange ”vigtige”perso-
ner - for eksempel royale,
politikere og præsidenter
eller kendte sangere og
skuespillere vælger ofte en
limousine som transport.
Måske fordi det indgy-
der respekt eller udstråler
magt.
Navnet ”limousine”kom-
mer af, at de tidlige model-
ler i profil mindede om den
traditionelle hætte fra pro-
vinsen Limousin i Frankrig.
For at forstå ordet
limousine i sammenhæng
med biler, er ordet limou-
sine en bil, der køres af en
ansat chauffør. Det kan for
den sags skyld være en Fiat
500, om end det typisk er
en luksusbil, så som Merce-
des eller Audi i Europa, hvor
Frankrig dog benytter fran-
ske biler, og i England be-
nyttes engelske biler osv.
Når man hører ordet li-
mousine, så tænker man
ofte på de forlængede mo-
deller. Det er sådan set også
korrekt, men de kaldes for
party-limousiner og/eller
bryllups-limousiner.
I Danmark kræves der til-
ladelse til at drive limousine
som virksomhed.

KILDE:WWW.WIKIPEDIA.ORG

Torben Woling og chaufførerne i Limofyn er altid i uniform og har hvide handsker på, når de
kører limousine.

” Umiddelbart lignede manden
ikke en mangemillionær, men

han havde masser af kontanter i sine
shorts, en t-shirt med tryk på maven og
en kone i lyserødt joggingtøj.
TorbenWoling, limousinechauffør
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Meld dig ind i en rigtig fagforening
Tlf. 70 300 820 · Email sydfyn@3f.dk · www.3f.dk#!$&%$"

Et stabilt arbejdsmarked
bygger på overenskomster

Valdemarsgade 40 .5700 Svendborg
Tlf. 62 21 09 77

OBS! Nu åbent
ALLE hverdage

Klinisk Tandtekniker • Joan Dideriksen

Tandprotese klinikken
Vi laver:
· Tandproteser med individuel
karakteriserede tænder og
”tandkød”

· Proteser med blød bund som
skåner ømme og lave gummer

· Tilpasning og justering af
ældre tandproteser

· Op til 5 års garanti på nye
tandproteser

Ring og bestil tid
til en gratis
og uforpligtende
undersøgelse!

NB!
Overenskomst m/kommunen
og finansiering tilbydes.

Nu mulighed
for UDEBESØG

Med 155 medlemmer har Shop-
ping Svendborg et solidt fundament
blandt de forretningsdrivende i
Svendborg.

- Det er et stort antal medlemmer
i forhold til byens størrelse, og det er
vi selvfølgelig yderst tilfredse med,
siger citychef Mogens Balle.

Foreningen for især detailhand-
lende i Svendborg by forsøger med
citychefens ord at mindske kunder-
nes lyst til at tage til andre byer.

- Det sker ved at tilbyde under-
holdning og andre aktiviteter og op-
levelser. Vores mål er at gøre Svend-
borg så attraktiv, at kunderne måske
kun et par gange om året kører til
Odense for at handle.

Som citychef i Svendborg er det
naturligvis Mogens Balles opgave at
styrke handelen i Svendborg.

- Og det er et faktum, at detailhan-
delen er i krise i øjeblikket. Det er et
emne, som optager medlemmerne
meget. Detailhandelen kæmper
med store udfordringer. Det gælder
også i Svendborg. Der er ingen tvivl
om, at detailhandelen i Svendborg
også har trange vilkår i øjeblikket,
og de handlende kæmper bravt for
at få det hele til at hænge sammen.
Situationen er alvorligere end no-
gensinde.

Sådan er Mogens Balles indtryk.
- Og uden at det skal lyde som en

tiggergang, har jeg en bøn til folk i
Svendborg og omegn.

Mogens Balle appellerer til, at
man køber ind i Svendborg.

- Man skal tænke sig om især i dis-
se tider. Man skal huske at købe ind
i Svendborg, hvis man ønsker at be-
vare en unik handelsby.

Mogens Balle nævner Svendborg-
kvaliteter som forholdsvis mange
specialbutikker sammen med kæ-
deforretninger i en charmerende
bykerne med krogede gågader i et
kuperet terræn med brosten, cafeer,
restauranter, det specielle latiner-
kvarter og nærheden til havnen.

Ja-hatten er taget på
Mogens Balle har noteret sig, at
Odense har proklameret, at kun-
derne i kystbyerne skal trækkes til
Odense.

- Det er man gået i pressen med,
og det vil vi selvfølgelig ikke finde os
i, og det gælder ikke kun Svendborg.
Det gælder også andre kystbyer på
Fyn. Heldigvis er det meget få for-
retninger, som står tomme i Svend-
borgs indre by.

Mogens Balle og Marlene Werns-
dorf, der er også er ansat i Shopping
Svendborg, kan præsentere for-
retningsdrivende, som overvejer at

blive medlem, for en række fordele.
Det er rabat på annoncer og avis-

abonnement, at blive nævnt på
hjemmesiden, gavekort-ordning og
andet.

Derudover varetager Shopping
Svendborg medlemmernes interes-
ser i samarbejdet med kommunen
og andre.

Det gælder for eksempel i spørgs-
mål om parkering i Svendborg.

- Fra andre byer har kunderne nok
vænnet sig til at betale for parkering.
Men Shopping Svendborg foreslår,
at det første kvarters parkering på
de bedste pladser i Svendborg bliver
gratis. Det bør være sådan, at man
kan hente medicin på apoteket uden
at skulle betale for parkering.

På Centrumpladsen bør den før-
ste halve time, og i Voldgade bør den
første time være gratis, hvis det står
til Shopping Svendborg, og betalin-
gen for tiden derefter skal ske ved, at
beløbet trækkes på ens kontokort, så

der betales for den tid, man har par-
keret - hverken mere eller mindre.

Opgaven for Shopping Svend-
borg er ifølge Mogens Balle at byde
alle kunder velkomne.

- Vi skal sørge for, at kunderne får
få så gode forhold som muligt, og i
Shopping Svendborg vil vi gerne
tage ja-hatten på og være en positiv
medspiller i forhold til kommunen
og alle andre.

Af Steen Højgaard
sh@fyens.dk

Handelsliv med oplevelser
Citychef opfordrer
kunder til at købe lokalt
for at bevare Svendborg
som aktiv handelsby

Forholdsvis mange af de handlende i Svendborg er med i Shopping Svendborg. Citychef Mogens Balle opfordrer kunderne til også at bakke op. FOTO: ROLAND P.

Mogens Balle har i de seneste godt
to år været citychef og dermed
daglig leder af Shopping Svendborg,
som er en handelsstandsforening
med i dag 155 medlemmer fra
detailhandel, liberale erhverv og
servicefag i Svendborg by.
51-årige Mogens Balle er også
salgschef for Fyns Amts Avis,
Ugeavisen Svendborg og Øboen på
Langeland.
Han var tilknyttet UGEavisen i
Odense gennem 25 år. På UGEavisen
Odense var Mogens Balle salgschef,
og han er også udlært tømrer.
Mogens Balle er gift med Anette
Balle, og parret har to døtre på
23 og 26 år.

Privat

Shopping Svendborg, Sankt
Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg
www.shopping-svendborg.dk
adm@shopping-svendborg.
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En anderledes bolig - køb byggegrund i

Skal din familie bo i et af Danmarks mest attraktive og spændende boligområder?

Svendborg Kommune er i gang med at skabe en helt ny bydel.

Vi skaber en by, hvor det gode liv kan leves i moderne boliger med tæt kontakt til

landskabet og naturens mange muligheder.

Tæt på vand, skov og by. Tæt på busstation, togstation og motorvej.

Tæt på daginistituioner, skoler og idrætsanlæg.

Tankefuld dit valg.

Læs mere på svendborg.dk/tankefuld

Du kan købe mange typer af grunde
Villagrunde Den bæredygtige murermestervilla

Overkommelig have, bygge i 2 etager med kælder,tagterrasse
Grundpris : 600.000 – 800.000 kr.

Cottaslow Kolonihavehuset i den lille have
For det unge par, de modne voksne, den enlige. Det helt lille hus,

Grundpris: 250.000 – 350.000 kr.

Rækkehuse Moderne bolig i 2-3 etager
Lavenergiboliger og gode naboskaber. Egen have, grønne arealer
Storparceller: grunde med 8-20 boliger

Tæt/lav Bofælleskaber
Dele fællesfaciliteter med hinanden, Individuelle boliger
Storparceller: grunde med 25-50 boliger

Etagehuse Moderne lejlighed med god udsigt
Individuelle lejligheder med altaner. Stor variation i lejligheder
Storparceller: grunde med 30-65 boliger

Punkthuse Central placering i de grønne arealer
Ejerlejligheder og lelelejligheder, med udsigt og altaner
Storparceller: grunde med 20-30 boliger

Brug foråret til at kigge på byggegrund i

Svendborg



Kunder og ejere kan bevæge sig på
300 kvadratmeter i Antik & Skram-
mel i den såkaldte Silvan-bygning i
Jernbanegade i Svendborg.

Tre fyre, som i mange år har haft
hver deres forretning, har lejet den
250 kvadratmeter store kælder og
butikslokalet ovenpå.

Her sælger Frank Hilding, John
Ploug og Lars Pedersen brugte
møbler, service og meget mere.

Samarbejdet blev for alvor ind-
ledt, da de for to og et halvt år siden
fandt sammen i Korsgade 13, hvor
der tidligere havde været motor-
cykel-forretning.

Bygningenersidenrevetned,men
samarbejdet mellem Frank Hilding,
John Ploug og Lars Pedersen havde
fungeret så godt, at det burde fort-
sætte, mente de.

- Og ejeren af Silvan-bygningen
tilbød os at leje den bageste del, hvor
vi har hver vores afdeling og hver
vores moms-nummer. Det er altså

tre butikker under samme tag, for-
tæller 66-årige Frank Hilding.

Tilbud om køb
Men at det er tre forretninger, læg-
ger de fleste kunder ikke mærke til.
Af mærkater på varerne fremgår det
dog, om varen sælges af én, to eller
alle tre bag Antik & Skrammel.

Indehaverne køber møbler og an-
det hver for sig, to eller alle tre alt ef-

ter, hvad de er interesseret i.
- Det fungerer fint, siger Lars Pe-

dersen, der er 46 og fra Øksendrup.
Han har siden 1996 levet af at

købe og sælge, mens Frank Hilding
fra Svendborg har arbejdet med den
slags fuldtids siden 1970.

I mange år besøgte han uopfor-
dret landejendomme for at tilbyde
at købe, men i dag kommer en del
til forretningen i Jernbanegade med

smykker, lamper eller andet, de øn-
sker at afhænde.

Den tredje i kredsen bag Antik &
Skrammel, 70-årige John Ploug, si-
ger:

- Det fungerer rigtig godt med os
og Antik & Skrammel. Nogle sagde,
at det ville aldrig gå. Men det går
godt, og vi samarbejder fint, siger
John Ploug.

Blandt fordelene er, at kunderne
ved, at der året rundt er åbent om
eftermiddagen onsdag, torsdag og
fredag, og at indehaverne har mulig-
hed for at holde fri og ferie uden at
skulle lukke butikken.

Der er næsten altid to i butikken,
og der er ingen planer om også at
holde åbent på lørdage, for den dag
tager især Lars Pedersen på marke-
der for at købe varer.

Varer over disken
John Ploug har også handlet i man-
ge år, men han er også tidligere sme-
demester i Faaborg.

Sideløbende åbnede han en antik-
handel i Faaborg by.

- Men i 1982 gik jeg fallit som sme-
demester. Det var efter oliekrisen,
og derefter var jeg rejsemontør, in-
den jeg begyndte med antikhandel

i Hundtofte ved Stenstrup, hvor jeg
bor i dag, fortæller han, da endnu én
står med nogle varer, som han lige
vil spørge, om Antik & Skrammel er
interesseret i at overtage.

Af Steen Højgaard
Foto: Jørgen Outzen
sh@fyens.dk, joou@fyens.dk

Fordel at være fælles
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Tre mænd driver
forretningen Antik
& Skrammel sammen

I mange år købte og solgte Lars Pedersen, John Ploug og Frank Hilding, t.h. , hver for sig. Nu er de sammen om en 300 kvadratmeter stor butik i Svendborg.

Butikken breder sig på et større areal, for kælderen er også i brug.

” Det fungerer
rigtig godt

med os og Antik &
Skrammel. Nogle
sagde, at det ville
aldrig gå. Men det
går godt, og vi
samarbejder fint.
John Ploug, forretningsindehaver.



PROFESSIONELT UDSTYR
! Industri og erhvervsstøvsugere
! Vandstøvsugere
! Vandpumper
! Affugtere
! Fugtmåleudstyr
! Højtryksrensere

www.juhlp.dk
Levering over hele landet – hurtigt og effektivt

Juhl P Salg og service
Assensvej 193, 5771 Stenstrup – Tlf. 20836101 – E – mail post@juhlp.dk

Stuhr Kompagniet
Centrumpladsen 20 · 5700 Svendborg

Tlf.: 62211556 · info@stuhrkompagniet.dk
www.stuhrkompagniet.dk

Spar 20%
på markiser
i hele april

måned

Gardiner eller markiser?
Kom ind i forretningen eller book et
uforpligtende besøg af vores gardinbus.

Vi kommer og måler op både ude og inde.
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Smarte puder
Fed tekst og motiver.
40x60 cm.
Incl. fyld.

PR. STK. 149.-

SPAR
50.-

Dyne- pudesæt
Dyne str. 140x200 cm
Pude str. 60x63 cm
Vejl. 1400.-

PR. SÆT 700.-
(Dyne fås i ekstra længde)

Sengesæt
140x200 cm
Bomuldssatin

PR. SÆT 299.-
Ekstra længde 349.-

Bløde tekstiler til boligen
Stuhr Kompagniet er åbnet
på Centrumpladsen 20.
Hos Stuhr Kompagniet vil du
finde bløde tekstiler fra
såvel kendte som ukendte
designere og superlækker
kvaliteter til uhørt gode priser.

Besøg butikken eller shop på
www.stuhrkompagniet.dk

1/2
PRIS

1/2
PRIS
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Der er åbent onsdag, torsdag og fredag eftermiddag. Lørdag og resten af
ugens dage er lukket i den såkaldte Silvan-bygning i Jernbanegade.

Lars Pedersen er ofte på indkøb om lørdagen. Da finder han effekter, som
han senere sælger i Antik & Skrammel.



Hanstholm Køkken ! Tåsinge
Vindeby Centret ! Bregningevej 39,

Tåsinge ! 5700 Svendborg

Tlf: 20 28 30 02 ! www.hanstholm.com
Medlem af

Dansk Møbelkontrol

Ring - og lad os mødes,
vi vil gerne inspirere dig!

Kurt Larsen - Indehaver

HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

Hanstholm Line

Kogekunst er ikke det
eneste håndværk, et
køkken kan byde på.
Hanstholm Køkken
bygger på stolte sned-
kertraditioner, man
aldrig bliver træt af.

Hanstholm Line

Naturama · Dronningemaen 30 · 5700 Svendborg · T 6221 0650 · www.naturama.dk

KAREN
BLIXENS
AFRIKA

ÅRETS UDSTILLING
31. marts – 25. november

Naturamas udstilling viser
Karen Blixens møde med
Afrika og hendes fascination
af dyrelivet og jagten.

GRATIS RUNDVISNINGER
HVER DAG I PÅSKEN
I samarbejde med Karen Blixen Museet. Foto: Lars Hansen/Polfoto og Det Kgl. Bibliotek / Grafik: GRAFlab

Siden 1884 har Borgerforeningen i
Svendborg været forsamlingshuset i
byen. Efter restaurering, tilbygning
og sammenbygning har Borger
foreningen eller Svendborg Kultur
hus, som også er blevet navnet, fået
cafe og restaurant med udsigt gen
nem gulvtilloftruder til rådhuset
og livet på byens store torv.

Bag bardisken i Kulturcafeen står
Karina Nielsen, og for mange er hun
blevet husets ansigt, selv om en be
mandet Information ligger ovenpå.

Bred erfaring
47årige Karina Nielsen er født og
opvokset i Odense, hvor hun fortsat
bor. Men hun blev som ung udlært i
køkkenet på Svendborgplejehjem
met Caroline Amalielund.

Siden 31. juli 2010 har den høje,
slanke og krøllede kvinde haft for
pagtningen af al restaurationsdrift
i Svendborgs store kulturhus med
guldsal, teatersal og andre lokaler til
udstillinger, møder, fester og meget
andet.

I tiden fra Caroline Amalielund
fik Karina Nielsen en bred erfaring
med blandt andet tre år i hovedkøk
kenet på OUH og på børneinstitu
tioner.

Dengang boede hun sammen
med nogle andre i Odense og for at
bevise, at hun kunne klare sig alene,
flyttede hun til Aalborg.

 Det var længst muligt væk, og
efter at have arbejdet i køkkener i
Aalborg ville jeg hellere være, hvor
festen er og blev tjener, siger hun og
griner.

Men efter fem år fik Karina Niel
sen hjemve og bad sin mor i Odense
kigge efter jobannoncer.

Karina Nielsen kom til det nye
City Bowling over for TV2 Dan
mark i det tidligere kvægtorv i
Odense.

 Det var Danmarks første kom
mercielle bowlingcenter med re
staurant og meget andet. Der var
jeg i fem år og er fortsat gode venner
med værtsparret.

Siden jobbet som daglig leder af

Tilbage i
Svendborg
Karina Nielsen fra Odense er nu
restauratør i Borgerforeningen

Kok Camilla Hansen i fuld gang i Kulturcafeens køkken. Cafeen ligger i Borgerforeningen/Kulturhus Svendborg.
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Lyd, billed og design i verdensklasse
Bang & Olufsen i Svendborg giver dig og dit hjem integrerede, digitale helhedsløsninger ved om- og nybygning
Af Michael Thorbjørnsen

De fleste kender til de metervis af irriterende ledninger til computer,
fladskærm og musikanlæg, der snor sig gennem hjemmet. Men hvorfor
have ledninger og tilfældigt opsat elektronik, når du nu kan få nye,
smarte digitale løsninger, som trådløst forbinder din lyd- og billedver-
den, og som samtidig giver dig produkter og ikke mindst design i ver-
densklasse?
- Svaret er Bang&Olufsen, fastslår Jan Sabroe Thomsen, indehaver af
den helt nye Bang&Olufsen specialbutik på Tvedvej 79 i Svendborg.
- I stadig stigende grad bliver vi inddraget tidligt i processen, når en
familie skal bygge nyt hus eller have lavet en ombygning. Og det sker
i en erkendelse af, at teknologien i dag tilbyder nogle fantastisk gode
integrerede løsninger, hvor de forskellige systemer kan ”snakke sam-
men” og dermed give familierne helt unikke løsninger skræddersyet

til både børn og voksne. Hvis man ønsker helhed og enkelthed i sit
helt personlige medielandskab, er det oplagt at hente overblik, know-
how og erfaring hos fagmænd - og sagt i al beskedenhed hører vi til
i den kategori, siger Jan Sabroe Thomsen, som selv har 25 års erfar-
ring med Bang&Olufsen. Men han slår dog ikke tekniker Lars Rasmus-
sen i butikkens eget værksted, som har 30 års erfaring, primært med
Bang&Olufsen.
- Gennem de mange år har Lars oparbejdet en ufattelig stor viden om
sammenkoblinger, linksystemer og netværk, og med assistance fra mit
øvrige og meget engagerede personale kan vi således lave lige præcis
den løsning, som du ønsker, siger Jan Sabro Thomsen, der erkender, at
B&O på den korte bane kan være en lidt dyr løsning.
- Vil man have noget af verdens bedste udstyr, så koster det lidt eks-
tra, men så er du også sikker på en investering i lys, billed og design,
som holder mange år ud i fremtiden, siger Bang&Olufsen forhandleren

og henviser bl.a. til Bang&Olufsens samarbejde med Apple, der gør, at
platforme som f.eks. I-pod og I-pad er konvertible med Bang&Olufsens
produkter.
- Desuden har Bang&Olufsens link-system, som jo enkelt og oversku-
eligt forbinder hjemmets forskellige platforme, i flere år vist sig at være
et af markedets allerbedste løsninger – og intet tyder på, at der kommer
noget tilsvarende, der kan ”slå” den danske verdensmester, slutter Jan
Sabroe Thomsen.

Bang&Olufsen Butikken i Svendborg er på 120 kvadratmeter og
spækket med de seneste højteknologiske nyheder fra
Bang&Olufsen

Butikken er indrettet med hjælp fra Bang&Olufsens egne designere
og fremstår derfor meget moderne, smart og strømlinet

Bang&Olufsen butikken er nabo til Expert Svendborg, som ligeledes
indehaves af Jan Sabroe Thomsen,og som tilbyder helhedsløsninger
i mange af markedets øvrige mærker

Annonce

Jan Sabroe Thomsen foran sin nye og smarte B&O butik i Svendborg.

Butikschef René Christoffersen byder velkommen til 120
kvadratmeter spækket med den nyeste teknologi fra B&O.

bowlingscentret har Karina Nielsen
mere eller mindre været selvstæn-
dig.

Først forpagtede hun Central
Cafeen i Nyborg, senere solgte
hun håndlavet chokolade og over-
vejede ikke at vende tilbage til
restaurationsverdenen.

- Men pludselig læste jeg et ny-
hedsbrev, som jeg havde tegnet
abonnement på hos en ejendoms-
mægler. Borgerforeningen søgte en
forpagter, og det virkede som om,
at bestyrelsen for Borgerforeningen
havde tænkt længere end andre kul-
turhuse.

Rap i replikken
I et samarbejde mellem kommunen,
ansatte i kulturhuset og mange fri-
villige er Borgerforeningen blevet,
hvad Karina Nielsen kalder et fedt
sted.

- Og det er da rigtigt, at jeg på en
måde er blevet Borgerforeningens
ansigt udadtil. Jeg havde ikke fore-
stillet mig, at rollen ville blive så stor.

Karina Nielsen eller ”K”, som
hun kalder sig og kaldes af andre, er
hurtig i replikken og tager naturlig-
vis gerne imod bestillinger på mad,
drikke, selskaber og meget andet,
når de træder ind.

- Men jeg opfordrer tit folk til også
at gå ovenpå for at se kunstudstillin-
ger eller for at snakke med folkene i
Informationen.

Selv går hun ofte nedenunder ud
på natten, for de seneste måneder
har lange arbejdsdage med brunch,
frokoster og middage i Kulturcafeen
kombineret med barnedåb, fødsels-
dage, bryllupper, større koncerter
og meget andet medført, at der har
været størst fornuft i bare at kaste sig
på en madras i Borgerforeningen for

at få nogle få timers søvn inden en
ny dag starter med udfordringer for
Karina Nielsen, der har fem fuld-
tidsansatte plus 20 unge afløsere,
som for manges vedkommende har
været med fra begyndelsen.

Af Steen Højgaard
Foto: Kim Rune
sh@fyens.dk, kru@fyens.dk

Kulturcafeen, Ramsherred 4,
5700 Svendborg
www.kulturcafeen.info
karina@kulturcafeen.info
Tirsdag-fredag kl. 11.00-21.00
Lørdag 10.30-16.00
Også åben i forbindelse med
koncerter og andre arrangementer
i bygningen eller private selskaber.

Borgerforeningen - Svendborg
Kulturhus, Ramsherred 4,
5700 Svendborg
www.borgerforeningen.info
mail@borgerforeningen.info

Historien
Borgerforeningen eller Kultur-
hus Svendborg betegnes som et
nyt, moderne kulturhus i histori-
ske rammer. Borgerforeningen
blev stiftet i 1851, og i 1884 blev
den gamle Borgerforening byg-
get. Bygningen ved torv og
rådhus blev samlingssted for
svendborgensernes kulturelle og
sociale liv. I sommeren 2010 åbne-
de et renoveret og udvidet kultur-
hus: Borgerforeningen var blevet
bygget sammen med Svendborg
Teater, og i stueetagen åbnede
bl.a. Kulturcafeen i en ny bygning.
En erhvervsdrivende forening
”Borgerforeningen - Svendborg
Kulturhus”ejer og driver huset
med driftstilskud fra kommunen.
Alle kan bruge bygningen til ud-
stillinger, præsentationer, kon-
ferencer, foredrag, fester og mø-
der, og Borgerforeningen står
selv bag en række arrangementer
med musik, udstillinger og me-
get andet. Man kan melde sig ind
i Borgerforeningen, der også har
en erhvervsklub.

Privat

47-årige Karina Nielsen, der er
restauratør i Borgerforeningen
Svendborg Kulturhus, bor i det
nordvestlige Odense.
Karina Nielsen er glad for motor-
vejen mellem Odense og Svendborg,
og da hun ikke kører i myldretiden,

går det ekstra hurtigt. Men hvis
tiderne for hussalg var bedre, ville
hun gerne flytte til Svendborg,
hvorfra kæresten Brian Nielsen
sagtens kunne køre til taksator-
opgaver i hele landet.

Lørdag midt på dagen by-
der Kulturcafeen på buffet.
Det er for optimistisk at sat-
se på at kunne nyde Kultur-
cafeens frokostbuffet uden
at reservere, for restauratør
Karina Nielsen har oplevet
at have 65 forudbestillin-
ger. Sådan var det forleden,
og der er officielt 40 sidde-
pladser.
- Buffetten om lørdagen er
aldrig ens. Men der er altid
suppe, sild og fiskeretter,
kolde og lune frokostretter,
salatbar og kartofler, oste,
hjemmebagt brød og søde
sager som dessert, fortæller
Karina Nielsen.
Forleden rummede buffet-
ten blandt andet fiskesuppe,
gratinerede blåmuslinger,
oksekødstærte og russisk
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Poul Erik Nielsen arbejder alene i firmaet i Ollerup.

Selv nye containerskibe har trærat, og ofte er de fra Ollerup.

I en duft af spåner og skibslak har
Poul Erik Nielsen siden 1977 ændret
planker af sydfynsk asketræ til jom-
fruer, blokke, klamper, lejdertrin, rat
og andet til skibe.

Hans lille fabrik i OIlerup har ek-
sisteret siden 1870 og er landets ene-
ste.

Poul Erik Nielsen fyldte 4. marts
60 år og vil afhænde virksomheden,
hvis den rette situation opstår snart
eller om nogle år, men sker det ikke,
står Danmark uden en skibsblokke-
og ratfabrik.

Selv overtog Poul Erik Nielsen
firmaet på Søvej i Ollerup fra sin far
i 1990, men selv har han ikke børn,
som kan videreføre foretagendet.

Poul Erik Nielsen er sin egen chef,
og han er ikke chef for andre, for der
er ikke ansatte på værkstedet, hvor
planker fra Korinth Savværk ligger
klar til videre forarbejdning.

- Jeg bestiller planker i den tykkel-
se, jeg skal bruge. Når jeg har bestilt,
ligger askeplankerne i et års tid hos
savværket for at tørre. Træet kom-
mer sandsynligvis fra Brahetrolle-
borg-skovene.

Stor forhandler i Hamburg
Oftest fremstiller Poul Erik Nielsen
skibsblokke, rat og andet i ask. Men
det sker også, at han anvender teak,
der også er stærkt og holdbart.

I skibskredse er firmaet i Ollerup
kendt, og produkterne, som er mon-
teret med rustfri beslag og andet,
sælges mest gennem forhandlere i
ind- og udland.

En meget stor forhandler i Ham-
burg varetager hele Tyskland, og
H.J. Jacobsens Eftf. ApS, som Olle-
rup-firmaet hedder, har en god for-
handler i Holland, et par i England
og i Norge og Sverige.

Eneste ratfabrik
Poul Erik Nielsen er
anden og sidste
generation på
en skibsblokke-
og ratfabrik

Firmaet er fra 1870, og Poul Erik Nielsen har netop rundet de 60 år. Hvis den rigtige henvender sig, er han
interesseret i at afhænde H.J. Jacobsens Eftf. ApS.

Poul Erik Nielsen er udlært som trædrejer i Gislev.
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Fabrikant Poul Erik Nielsen
fra skibsblokke- og ratfabrik-
ken i Ollerup har selv sejlet.

Som ung var han officer på
kongeskibet Dannebrog på
en tur over Atlanten, men for-
inden blev han trædrejer efter
at have været i lære i fire år.

Det var i Gislev på Midtfyn.
- Jeg boede på Gislev Kro i

tre og et halvt år. Det var me-
get sjovt, fortæller 60-årige
Poul Erik Nielsen og smiler.

Efter læretiden i Gislev var
han i søværnet i seks år frem
til 1976, og året efter begynd-
te han at arbejde i sin fars fir-
ma H.J. Jacobsens Eftf.

Træ i familien
I 1990 overtog Poul Erik
Nielsen firmaet, som hans far
havde flyttet fra Mølmarksvej

i Svendborg. Endnu tidligere
lå firmaet mellem træskibs-
værfter på Thurø, hvor det i
1870 blev stiftet af H.J. Jacob-
sen.

Men på Søvej i Ollerup fik
Poul Erik Nielsens far bygget
både fabrik på 500 kvadrat-
meter og et parcelhus, som
siden blev solgt.

Poul Erik Nielsens far døde
i 1995, efter at han var flyt-
tet til Troense på Tåsinge, og
hans mor var død fem år tid-
ligere.

Selv blev Poul Erik Niel-
sen i 1976 gift med Vibeke
Skaarup Nielsen, som er se-
kretær på Sydfyns Elforsy-
ning i Svendborg, og parret,
der ikke har børn, har siden
1976 boet i Skårup, hvor han
er i bestyrelsen for det store
varmeselskab Skårup Fjern-
varme.

Poul Erik Nielsens bror
er tømrermester Niels-Jørn
Nielsen,derharfirmaetTøm-
rer Nielsen i Vindeby. (sh)

Tidligere sergent
på Dannebrog

Skibs-blokke udgør sammen med trærat til skibe
produktionen hos Poul Erik Nielsen.

Nordkaperen, Fulton, skoleskibet Danmark og kongeskibet
Dannebrog og andre kendte fartøjer har et rat fra Ollerup.

i hele landet

Poul Erik Nielsen
har ikke altid stået
på værksted

H.J. Jacobsens Eftf. ApS - skibs-
blokke- og ratfabrik, Søvej 1,
Ollerup, 5762V. Skerninge
www.skibsblokke.dkDet meste af træet kommer fra

Brahetrolleborg-skovene på Sydfyn.

Også til Portugal og Frankrig sen-
des varer fra skibsblokke- og rat-
fabrikken.

Fabrikken har ikke nødvendigvis
fremtiden bag sig, for selv nybygge-
de supertankere og andre stålskibe
forsynes med et trærat. Sådan vil
styrmændene have det.

Store containerskibe fra Maersk
har på brovingerne for eksempel
fine halve trærat, der ligner rattet i
et fly.

Det er rat, som er skabt i ædelt
træ, lag på lag og med en finish, der
får dem til at ligge godt i hånden, når
kæmpeskibene skal styres til kaj.

Leverandør til kongeskibet
Også kongeskibet Dannebrog, sko-
leskibet Danmark, Georg Stage,

Fulton, Nordkaperen og mange an-
dre har rat og andet udstyr fra det
500 kvadratmeter store værksted i
Ollerup.

- Og jeg fortsætter nok nogle år
endnu. Men hvis den rigtige kom-
mer, sælger jeg. Selv behøver jeg
ikke holde op med det samme. Jeg er
villig til at lappe lidt over og lære fra
mig, hvis vedkommende er inter-
esseret, og den mest oplagte afløser
er nok en bådebygger, snedker, tøm-
rer eller en anden med erfaring med
træ, fortæller Poul Erik Nielsen.

I mange år havde han en enkelt
ansat, men i de seneste tre-fire år
har han arbejdet alene, for også in-
den for den branche mærkes krisen,
og Poul Erik Nielsen er alene på
værkstedet, kontoret og i frokost-
stuen, der havde udsigt til søen bag
bygningen, indtil træerne voksede
op.

Af Steen Højgaard
Foto: Jørgen Outzen
sh@fyens.dk, joou@fyens.dk



Østre Havnevej 25 · Svendborg · 62 21 5700
Indgang v/P-pladsen ved Bowl & Fun

Funktionel træning med resultater for alle
Vi tilbyder:

Privataftaler fra kr 250.-
firma/foreningsaftaler ring for pris

- Ydelser leveres også hos jer!

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16

www.fomo.dk

SÅ BILLIGT ER DET...
BILFORSIKRING
Kaskoforsikring m. friskader og glasforsikring.
Årlig pris for bil mellem 1000-1199 kg ved 5
års skadefri kørsel i egen bil.

Kr. 4.537.- Selvrisiko kun kr. 500.-

FOMO har gjort det igen...
KÆMPE OVERSKUD
Alle, der har haft en bil- eller
campingvognsforsikring i FOMO i 2011,
skal dele: 8.943.440 kr.40 kr.

Ring og hør nærmere...

Tværvej 35 · 5700 Svendborg · Tlf. +45 62 21 12 90 · info@bentctryk.dk

©
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store som små!Vi klarer ALLE design-
og trykopgaver...

AOF Center Fyn, Vestergade 23, 5700 Svendborg
tlf. 62217373, www.aofcenterfyn.dk, info@aofcenterfyn.dk
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- og så aftenskolen
med alle dens
tilbud

Sonja Møller Jensen har haft frisør-
salon i 20 år, men til sidst havde hun
konstant ondt i skulderne og kunne
næsten ikke løfte sine arme.

Hun solgte salonen i Skårup, og
efter tre måneder uden en frisørsaks
i hånden var smerterne væk.

Det var i 1999, og hun fik job i for-
skellige tøjforretninger.

Sonja Møller Jensen, der er 59 år,
havde også altid interesseret sig for
blomster, og derfor uddannede hun
sig som blomsterbinder på skolen i
Odense-forstaden Søhus.

Hun ville være selvstændig med
både blomster og tøj og købte ejen-
dommen Landevejen 156 over for
kroen i Oure, og efter et halvt år
havde hun sammen med sin mand
sat bygningen i stand.

Det gælder også det tidligere sme-
deværksted, hvor værksteds-planker
af egetræ ses under glasdisken, og
hvor gamle vognhjul er brugt som
borde, efter at der også her er lagt en
glasplade ovenpå.

Den ny forretning fik navnet

Blomstersmeden.
Den åbnede i 2006, og for to år

siden udvidede sønnen Sune Møl-
ler Milling butiksarealet ved at ind-
drage første salen.

Blomstersmeden er i dag 300 kva-
dratmeter, og det er især blomster
og dametøj, Sonja Møller Jensen
sælger.

Og det har vist sig at være en god
kombination.

- Nogle dage er der efterspørgsel
på tøj. Andre dage køber kunderne
blomster. På den måde har vi aldrig
de stille dage, som ellers kunne fore-
komme.

Og ofte sker det, at Blomstersme-
den sælger en bluse til en kvinde,
som kom for at hente blomster.

Eller det sker, at kvinden, som
kom for at købe tøj, også tager en
buket eller andet fra blomster-sorti-
mentet med hjem.

På det seneste har Sonja Møller
Jensen fået hjælp i butikken af Chris
Sassenberg fra Svendborg.

Hun er 40 og uddannet blomster-
binder, og Mie Rasmussen fra Oure
hjælper også, når hun har fri fra sko-
le, ligesom efterlønneren Dorte Sø-
rensen kan træde til.

Blomstersmedens kunder er fra
Oure og omegn. Men også kunder,
som bor længere fra Oure, ses i bu-
tikken.

- Det er for eksempel fra Svend-
borg, for der er efterhånden ikke
ret mange steder i Svendborg, hvor
modne piger kan købe tøj. Vi har
endda en kunde i Korsør, som har
købt en selskabskjole her.

Robe til royal fest
Blomstersmeden har dametøj til
hverdag og fest. En af de solgte ro-
ber, som især hænger på første sal,
skulle anvendes til en fest på Ama-
lienborg.

- Og vi har meget andet end tøj.
Det gælder tasker, bælter og meget
andet. Dog ikke undertøj, siger Son-

Tekstiler og planter

Blomster og tøj er en god kombination for Sonja Møller Jensen.

Med dametøj og
blomster har Sonja
Møller Jensen kunder
næsten altid ” Nogle dage

er der efter-
spørgsel på tøj. Andre
dage køber kunderne
blomster. På den måde
har vi aldrig de stille
dage, som ellers kunne
forekomme.

22 Rundt om Svendborg
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sikrer succes

Blomstersmeden, Landevejen
156, 5883 Oure
www.blomstersmeden-oure.dk

For få dage siden besøgte 33
kvinder fra en Skellerup-forening
Blomstersmeden og Sonja Møller
Jensen i Oure. Hun holder også
arrangementer og har en kundeklub
med 300-400 medlemmer.

ja Møller Jensen.
Med egne ord laver Blomster-

smeden alt i blomster, og kunderne
er glade for, at de en time efter be-
stillingen kan få tekst på et bånd til
kransen.

- Mange andre steder skal et bånd
med personlig tekst bestilles to dage
før. Men kom her og se maskinen!
Vi påfører selv teksten på båndet og
tager 100 kroner i stedet for de 150
kroner, som det koster andre steder,
siger Sonja Møller Jensen og smiler.

Kundeklub
Hun har også gavn af en kundeklub,
som har 300-400 medlemmer, der
via mail får nyheder og bliver invite-
ret til før-udsalg.

- Jeg trækker også gavekort ud til
klubmedlemmerne nogle gange om
året. Det betyder rigtig meget med
en kundeklub, og min datter laver
brochurer og styrer hjemmesiden,
som hele tiden bliver opdateret med
fotos af nye varer.

I de tre år, hjemmesiden har eksi-
steret, er der blevet kigget 268.000
gange.

Sonja Møller Jensen forsøger også
at knytte kunder til Blomstersme-
den ved at arrangere kvindeaftener,
hvis en kunde kan samle 15-20 ven-
inder, kolleger eller andre.

- Så byder vi på et let traktement

Sonja Møller Jensen er født og
opvokset iVerninge vedTomme-
rup. Som 16-årig blev hun udlært
som frisør og havde salon i Skå-
rup i 20 år.
Sonja Møller Jensen og hen-
des mand bor fortsat i Skårup.
Boligen ved siden af hendes for-
retning Blomstersmeden i Oure
udlejes.
Datteren Trine Møller Jensen er
uddannet veterinær-sygeplejer-
ske og bor i Bjerringbro i Jylland,
mens sønnen Sune Møller Mil-
ling har bygge- og anlægsfirmaet
Concordia Byg Aps ved Skårup.

Privat

og procenter på varerne. Det plejer
at være hyggeligt, og tirsdag den 27.
marts var det for eksempel 33 damer
fra en forening fra Skellerup, som
var på besøg, fortæller indehaveren
af Blomstersmeden i Oure.

Af Steen Højgaard
Foto: Jørgen Outzen
sh@fyens.dk, joou@fyens.dk
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Det er især hunde, Birgitte Hyldal
Vollmer arbejder med. Men den
29-årige indehaver af firmaet BS Be-
havior har tidligere trænet både ka-
meler, søløver, heste og rotter.

Hun er uddannet dyrepasser og
dyreadfærdsterapeut.

Som 15-årig kom hun til Canada
som udvekslings-student igennem
Rotary International i et år. Derefter
begyndte hun i gymnasiet, men efter
halvandet år skiftede hun til dyre-
passer-uddannelsen på Hansenberg
Organica i Kolding.

Tre år i praktik
- Det er tre år i praktik og otte må-
neder på skolen. Jeg var et år på stut-
teri i Østrig og halvandet år i Che-
ster Zoo i nærheden af Manchester
i England, hvor jeg trænede søløver
og passede havens andre dyr.

Da Birgitte Hyldal Vollmer igen
kom til Danmark, var det svært at
få en praktikplads i de sidste otte
måneder, og gik hun i gang med ud-
dannelsen til adfærds-terapeut på
det private Etologisk Institut og tog
samtidig en Højere Forberedelses-
eksamen.

- Men så fik jeg endelig en praktik-
plads som dyrepasser. Det var på Bi-
spebjerg Hospital, hvor jeg arbejde-
de med mus, rotter og kaniner. Det
var forsøgsdyr, som jeg også trænede
og passede.

Inden for et år afsluttede hun tre
uddannelser og arbejdede derefter i
et par år på Statens Serum Institut i
Allerød.

Idylliske byer
Efter en mellemstation i fire måne-
der hos forældrene ved Aarhus flyt-
tede hun til et lejet rækkehus i Jord-
løse på Vestfyn.

- Dengang havde jeg kun kørt
hurtigt over Fyn og havde aldrig
opholdt mig på øen. Men en ven-
inde fik mig hertil, og efter at have
oplevet naturen og de små idylliske
byer flyttede jeg til Fyn. Jeg var be-

gejstret.
Hun nåede kun at bo i rækkehuset

et par måneder, før hun mødte Jo-
nas Bové Andersen, som havde byg-
get sig et svensk træhus på Sognevej
ved Stenstrup, hvor parret er flyttet
sammen.

På et græsareal i nærheden tilby-
der Birgitte Hyldal Vollmer hvalpe-
træning og åbne kurser, som hunde-
ejere og deres hunde kan deltage i,
når ejeren har tid.

Birgitte Hyldal Vollmer lufter
også andres hunde, hvis tiden er
knap, eller hvis hundeejeren af an-
dre grunde selv er forhindret.

- Måske har ejeren en arbejdsdag
på 10 timer en eller flere gange om
ugen, men jeg lufter også hunde,
som jeg henter, hvor de bor. Det kan
for eksempel være i tilfælde, hvor
ejeren er syg. Om onsdagen er jeg i
Odense-området.

Med til aktiviteterne på Sognevej
hører også udlejning af værelser til
turister.

Bed and Breakfast
- Om sommeren lejer vi første sal
ud som Bed and Breakfast. Der er to
værelser, som kan lejes hver for sig
med fælles bad, toilet og køkken el-
ler som en lejlighed med udsigt til
Egeskov Slot i det fjerne, fortæller
Birgitte Hyldal Vollmer og ser ud
over markerne på den anden side af
vejen.

Bag huset er en plæne, en bålhyt-
te og den nye bygning med kontor,
værksted og plads til hunde.

Plænen er omgivet af stejle sider
med træer, hvor parrets tre hunde
løber op og ned på skrænterne.

Af Steen Højgaard
Foto: Andreas Bastiansen
sh@fyens.dk, anba@fyens.dk

Hun har
trænet både
kameler og
søløver

Har du problemer med at få din
hest i trailer, ind i boksen, få grime
på eller stige op og ned?
Er din hest bange for små ting, pla-
stik, grene på vejen, træstubbe og
så videre, eller kan den ikke tages
med ud i trafikken?
Det er problemer, som Birgitte Hyl-
dalVollmer kan arbejde med og
finde en løsning på.
Hun tilrider også heste og lægger
det grundlæggende i dem. Det
bliver gjort ved hjælp af indlærings-
psykologiske principper.
Hesten vil stå opstaldet i nærheden
af Stenstrup.

Når hesten er bange

Birgitte HyldalVollmer håber at
komme med i det internationale
beredskab for redningshunde.
Hun vil gerne bistå, når der skal
søges efter ofre for jordskælv og
lignende.
Hun har trænet redningshund i Be-
redskabet ved Roskilde Brandvæ-
sen og bestod grunduddannelsen
med sin hund, men hun var nødt til
stoppe, efter at hunden have fået
diagnosticeret hofte-dysplasi på
begge hofter.
Nu har hun imidlertid fået endnu
en hund, som hun vil forsøge at
gøre til redningshund.

Redningshund

BS Behavior, dyrepasser og dyre-
adfærds-terapeut Birgitte Hyldal
Vollmer, Sognevej 48, 5771 Sten-
strup
www.bs-behavior.dk
birgitte@bs-behavior.dk

29-årig dyrepasser og
dyreadfærdsterapeut
har eget firma i
Stenstrup

29-årige Birgitte HyldalVollmer bor
sammen med Jonas Bové Andersen,
der er 31 år.
De blev kærester sidste år, og hans
arbejde er at koordinere hjælpe-ind-
satsen over for en stærkt handicap-
pet mand, som bor i eget hjem.

Privat

Ved lidt af et tilfælde blev det på Fyn, at Birgitte Hyldal Vollmer hun åbnede
BS Behavior.

Hjemme er Birgitte Hyldal
Vollmer også omgivet af dyr.
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Vi er et anlægsgartnerfirma, der har arbej-
det med have og nyanlæg i mere end 10 år.
Vi er et mindre firma i hurtig udvikling
med p.t. 8-10 medarbejdere.
Vi er beliggende i Stenstrup midt på Syd-
fyn og har hele Fyn og dele af Sjælland og
Jylland som naturligt arbejdsområde.
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• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af fliser og sten
• Naturstensbelægning
• Kampestensdiger (et af vore specialer)
• Fældning af vanskelige træer
• Mindre beton, kloak- og tømreropgaver
• Vognmandskørsel
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Besøg vores udstilling eller
www.anlaegsgartner-ravnholt.dk
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Medlen af Danske Anlægsgartnere
Branchens Ankenævn & Garantifond

K.E Automobiler Tlf. 62 21 1130
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Flotte brugtbiler fra K.E Auto

Rytterhaven 2/Fåborgvej · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 11 30
K.E.

Tlf. 40 32 11 30

Se alle bilerne på www.keauto.dk
ÅBEN HVERDAG 8 - 17. AFTEN/LØRD-SØNDAG EFTER AFTALE

BENZIN

08 Mazda 5 2,0 Sport 7prs
Sort 59.000 km. ................................................. 215.000
06 Suzuki Grand Vitara 2,0 GLS
Sølvmetal 68.000 km. ......................................150.000
05 Mazda 5 1,8 Touring
Lysgrønmetal 89.000 km.................................140.000
07 Skoda Roomster 1,4 16V Comfort
Blåmetal 63.000 km...........................................125.000
06 Mitsubishi Lancer 2,0 Intense st.car
Koksmetal 92.000 km. ......................................105.000
04 Toyota Corolla 1,6 Terra st.car
Sortmetal 118.000 km. .....................................100.000
06 Citroën C4 1,6 16V 110 Prestige
Gråmetal 88.000 km. ........................................... 90.000
02 Mazda 6 2,0 Touring st.car
Koksmetal 143.000 km........................................ 90.000
05 Hyundai Matrix 1,6 GL
Sort 68.000 km....................................................... 75.000
04 Nissan Almera 1,5 Porto
Gråmetal 112.000 km. ......................................... 75.000
01 Toyota Avensis 1,8 VVT-i Terra
Blåmetal 143.000 km............................................ 70.000
05. Suzuki Ignis 1,3 SE
Koksmetal 54.000 km.. ........................................ 70.000
05 Ford Fiesta 1,4 Trend
Rød 114.000 km. ..................................................... 70.000
06 Hyundai Getz 1,4 GL
Koksmetal 85.000 km........................................... 65.000
05. Suzuki Ignis 1,3 SE
Sølvmetal ...................................................................60.000
05 Fiat Punto 1,2 Ciao Sølvmetal 76.000 km. 60.000
01 Nissan Almera 1,8 Comfor
Grønmetal 129.000 km........................................ 50.000
03 Citroën Xsara 1,6i 16V Elegance
Koksmetal 98.000 km. ..........................................50.000
02. Hyundai Getz 1,3
Sølvmatal....................................................................43.000
02 Peugeot 406 1,8 ST st.car
Sølvmetal 245.000 km..........................................45.000
01 Renault Clio II 1,2 RN Rød 104.000 km.......45.000

00 Suzuki Baleno 1,3 Special st.car
Blåmetal 175.000 km.............................................35.000
98 Skoda Octavia 1,6 GLX 101
Rød 317.000 km.......................................................30.000
99 Citroën Berlingo 1,8i Multispace
Grønmetal 172.000 km. .......................................30.000
00 Citroën Xsara 1,6i 8V 90 Weekend
Blå 208.000 km........................................................30.000
99. Renault Megane 1,6 st.car
Grøn..............................................................................23.000
98 Citroën Xsara 1,4i
Bordeaux 251.000 km. ........................................20.000
97. Ford Mondeo 1,8 5 dørs
Sølvmetal ...................................................................15.000
96 Mitsubishi Carisma 1,6 GL
Sølvmetal 141.000 km..........................................15.000
93 Toyota Carina E 1,6 SLi
Bordeauxmetal 232.000 km..............................15.000
98 VW Polo 1,4 Blå 200.000 km. ......................15.000
94 Peugeot 405 1,8 Style
Bordeauxmetal 215.000 km..............................10.000

DIESEL

07 VW Passat 2,0 TDi 140 Sportline Variant
Sortmetal 138.000 km. .....................................215.000
08 Kia Ceé d 1,6 CRDi 90 Exclusive SW
Sølvmetal 69.000 km........................................150.000
07 Renault Megane II 1,5 dCi Dynamique Comf. st.car
Sølvmetal 150.000 km......................................115.000
02 VW Golf IV 1,9 TDi 100 Trendline
Sølvmetal 165.000 km......................................110.000
08 Skoda Fabia 1,4 TDi 70 Classic
Sort 63.000 km....................................................110.000
07 Toyota Aygo 1,4 D Plus
Koksmetal 64.000 km. ........................................ 85.000
04 Citroën C3 1,4 HDi Prestige
Sort 192.000 km..................................................... 57.000
04 Suzuki Wagon R+ 1,25 DDiS
Sølvmetal 167.000 km. ...................................... 50.000
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Det nye team af medarbejdere hos
Kemp & Lauritzen Svendborg

- altid parat til at hjælpe dig

RING PÅ Tlf. 62 26 13 38

Din lokale El-installatør • Englandsvej 1 • 5700 Svendborg • 62 26 13 38



Gl. Sognevej 3 · 5771 Stenstrup
T. 6226 2491 · M.2027 8491

F. 8240 2713 · E. info@maskintec.dk
www.maskintec.dk

Pneumatiske transportsystemer
Smede- og maskinværksted

V/Bent Dam Larsen · Mobil 51 51 61 19
Walkendorffsvej 51 · Tved · 5700 Svendborg · Fax 63 21 01 19

Tlf. 51 51 61 19

En time´s gennemgang
med en boligindretning
& Feng Shui konsulent

300,-kr incl. moms

Mere info:
www.crestaappelt.dk

Arkitektfirma Hedegaard i Svend-
borg har eksisteret over 30 år.

Medarbejderne har beskæftiget
sig med alt fra nybyggerier, reno-
vering af større byejendomme ud-
stillinger for store firmaer og op-
bygning af franchise-butikker i hele
Danmark.

- I de seneste 10 år er der i firma-
et sket tilpasninger til de skiftende
konjunkturer, og firmaet har i de se-
neste år beskæftiget sig meget med
at udarbejde tilstandsrapporter og
energimærker, fortæller arkitekt
Jens Hedegaard, der er indehaver af
Arkitektfirma Hedegaard i Grønne-
gade i Svendborg.

Firmaet har udarbejdet flere tu-
sinde rapporter på boliger og andre
bygninger.

- Det har givet et meget stort er-
faringsgrundlag, der samtidig har
medført mange opgaver med råd-
givning til både sælgere og købere
af boliger samt syn- og skønssager
i forbindelse med problemer ved
byggeri, fortæller Jens Hedegaard.

Sidste skud på stammen
Også rådgivning ved om- og tilbyg-
ninger, ingeniørrådgivning, projek-
tering og tilsyn fra start til afslutning
af et byggeri er opgaver for arkitekt-
firmaet i Svendborg.

- Sidst og ikke mindst er sidste
skud på stammen nybyggerier med
lavenergi og energi-optimering som
i tilfældet med familien Ratenburgs
nye parcelhus, siger Jens Hede-
gaard. (sh)

30 års
erfaring

Huset på Grev Molktes Vej 28 i
Eskær på Tåsinge er på 185 kvadrat-
meter.

Men den årlige udgift til varme og
strøm kan blive ned til 4000 kroner.

Det skønner arkitekten bag det
nye parcelhus, som Barbara og Tho-
mas Ratenburg bad Arkitektfirma
Hedegaard i Grønnegade i Troense
om at tegne til dem og børnene.

Arkitektfirmaet fra Tåsinge har
projekteret og stået for opførelsen
af lavenergi-huset, men ægteparret
har været med i hele projekterings-
fasen.

- Bygherren ønskede, at boligen
skulle have et lavt forbrug af energi,
og vi har derfor anvendt både sol- og

jordvarme samt genindvinding, for-
tæller arkitekt Jens Hedegaard.

Skattekroner at spare
Jordvarme er gratis-varme, der skal
trækkes frem af pumper, som bruger
strøm og er den største udgift ved at
få varmen frem.

- Men hvad gør man så? Vi satte

solceller på taget af det nye hus for at
få strøm. Og for at optimere det hele
er der også installeret et system, som
genvinder varmen. Altsammen be-
virker, at den årlige udgift til varme
og strøm som nævnt kan blive ned til
4000 kroner.

Jens Hedegaard gør i den forbin-
delse opmærksom på, at udgifter

til strøm og varme ikke er fradrags-
berettiget.

- Derfor skal en boligejer gange
sin udgift med 2,5 for at betale ener-
gi-udgifterne til boligen. Hvis udgif-
ten er 10.000 kroner, skal der altså
tjenes 22.500 kroner for at betale
den årlige udgift til varme og strøm.

Arkitektfirma Hedegaard foreta-
ger også service-eftersyn af boliger.

- Vi kommer med forslag til, hvor-
dan boligejerne kan spare på ener-
gien, og der kan som nævnt være rig-
tig mange skattekroner at spare ved
et service-eftersyn. Tab af varme fra
rør, som ikke er isoleret tilstrække-
ligt, udgør ofte det største varmetab,
fortæller Jens Hedegaard fra arki-
tektfirmaet.

Ønsker blev opfyldt
Barbara og Thomas Ratenburg fik i
øvrigt også andre ønsker opfyldt, da
deres hus blev tegnet af Arkitektfir-
ma Hedegaard:

Højt til loftet uden lydgener, når

børnene leger i alrummet. Også et
rigtig viktualierum blev en del af
huset, og i forbindelse med foræl-
dre-soveværelset blev der indrettet
et stort garderoberum og et bade-
værelse.

På børnenes værelser blev indret-
tet hemse, der er nogle forholdvis
billige kvadratmeter, som gør væ-
relserne større og mere spændende
samtidig med, at hemsene giver bør-
nene mulighed for at have overnat-
tende kammerater og gæster.

Af Steen Højgaard
Foto: Tim K. Jensen
sh@fyens.dk, tkj@fyens.dk

Energi for 4000 kr.
Arkitekt Jens Hedegaard i Troense har en alsidig forretning. Her er han i gang med et sommerhus, men han tegner også lav-energi-parcelhuse.

Arkitektfirma med
opgaver i hele landet

Arkitektfirma skabte
parcelhus med lav
udgift til varme
og strøm

Huset her på Tåsinge vil højst bruge for 4000 kr. årligt, forudser arkitekten.

Arkitektfirma Hedegaard,
Grønnegade 30,Troense, 5700
Svendborg
www.jenshedegaard.dk
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● Vil du også have din elmåler til
at løbe baglæns

● En investering i solcelleanlæg
giver overskud fra dag 1.

● Vi leverer paneler i certificeret kvalitet
med lang levetid og ydelsesgaranti

Pris eks: incl fragt og moms.
Excl opsætning

1.5 kw komplet anlæg kr: 29.500,-
3.0 kw komplet anlæg kr: 47.500,-
6.0 kw komplet anlæg kr: 89.500,-
7,6 kw komplet anlæg kr: 109.200,-

Autoriseret elinstallatør
Tage Christiansen
Mobil: 40 60 22 27

Odensevej 16 ∙ 5772 Kværndrup
Tlf. 62 27 21 24∙ Fax 62 27 21 28

Åbningstider: Mandag - fredag 7.30 - 16.45 - Lørdag lukket

Solen Skinner på
vedvarende energi

TRÆFFES FRA SØNDAG KL. 12-16
PERSONVOGNE

VAREVOGNE

05 Ford Transit 2,4 TDCi 125 Hk
Høj og lang, aircon. c.lås, el-ruder, el-spejle,
servo, hvid 75.000 km + moms........ 84.800

ST.CAR

06 Toyota Yaris 1,4 D-4D 5-d
diesel,servo,airbag, fj.c-lås, CD, elruder,
elspejle, servicebog, nysynet,
197.000 km ..... .................................. 79.800

05 Mini One 1,6
17” alu, fj.c- lås, elruder, isofix, airbag, ABS,
servicebog mm.
115.000 km........................................137.800

07 Toyota Avensis 1,8 WT-i Sol St.car
2 zone klima, sædevarme, elruder, tåge-
lygter, aft.træk, sortmetal, servicebog,
tagræling mm. 71.000 km ..........179.800

03 Ford Transit 2,4TD 125 K
chass. m/alukasse tvillinghjul, el-ruder,
el-spejle, servicebog, sølvmetal, CD, fartpilot,
nysynet,(alukasse L 345 cm B 212 cm H 212
cm) 214.000 km ..................+ moms 79.800

SE BILERNE PÅ
www.skaarup-autohandel.dk

Forhør om leasing
og finansiering

10 Mazda 2 1,3 Advance 5d
aircon,el-ruder,isofix, fj.c-lås,CD,
elspejle,sædevarme mm
24.000 km.........................................119.800 05 Citroen Jumper 2,0 HDI Kassevogn

el-ruder, træk, rød, servicebog, velholdt,
reg.12.mdr. 2004. Momsfri 185.000 49.800

07 Peugeot 207 1,6 HDI XR Plus 5-d.
aircon,sædevarme, ca.22km/l, esp, tågelyg-
ter, servo, airbag, sølvmetal mm.
46.000 km .....................................119.800

07 Citroen C3 1,4 Prestige 5-d
aircon,sædevarme, elruder, isofix, nysynet,
airbag, CD, sølvmetal. 59.000 km 79.800

DIESEL

00 Opel Omega 3,0 Limited Edition 4d
Automatgear, TLF, xenonlys, el-sæder,
sædevarme, for + bag, klima, tågelygter
læderkabine, fartpilot, mørkblåmetal,
112.000 km ..... ................................139.800

02 Nissan Capster E 120 3,0 Diesel
kølebil/salgsvogn
totalvægt 3500kg, Carrier Xarios 200
køl,nysynet, servicebog,c-låsmm
62.000 km +moms.....................129.800

07 Chevrolet Kalos 1,4 16V SE
aircon,elruder,alu,servo,airbag, CD-radio,
en ejer, servicebog, lyskoksmetal mm.
94.000 km ....................................59.800

97 Volvo V70 2,5 Van
fj.c-lås, elruder, elspejle, tågelygter, sorte
ruder ibag, tidl. undervognsbeh., service-
bog, synet 3.3.11, velholdt mm.
MOMSFRI 266.000 km.................49.800

99 LandRover Discovery 3,9 V8
engrossalg,synet 8.3.12
MOMSFRI ..................................... 19.900

AFHENTNING/ENGROSSALG

95 Ford Escort 1,6 St.car
engrossalg, træk, synet 21.9.10,
holder syn til 03.13...............................6.50005 Hyundai Accent 1,6 GLS 5-d

aircon, elspejle, 4xelruder ,c-lås, airbag,
servicebog, tidl.undervognsbeh. fl.gange,
en ejermm. Meget velholdt
120.000 km ...................................49.800

03 Audi A4 Avant 1,8T
aircon ,elruder, servicebog, aluhjul, sølvmetal,
tidl. undervognsbeh., tågelygter, nysynet,
velholdt.
189.000 km .................................... 124.800

06 Seat Altea 1,9 TDi Reference
fartpilot,aircon,sædevarme,aluhjul,tågelyg,
elruder,servicebog,sortmetalmm
133.000 km.................................. 134.800

04Citroën Berlingo 1,6 Multispace
7 pers., nysynet, el-ruder, isofix, træk, sølv-
metal, sorte ruder bag, mm, velholdt 226.000
km ....................................+ moms 59.800

99 Renault Scenic 1,6RN
engrossalg,træk,synet 27.9.10.
Holder syn til okt.2012 ..........................9.900

96 Opel Vectra 1,6 16V 5-d
engrossalg,træk,ny tandrem,
nys 199.000 km ..................................17.500

CAMPINGVOGN

LMC Münsterland 485D
dobb.seng, totalvægt 1450 kg,reg.1.gang 2010-mo-
del 2008. (kun brugt få gange)..................... 99.800
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Forårskuller
i hele uge 14 !!!

HAVEGØDNING - NPK 14-3-15 - 15KG

14995
Ta’ 1 sæk:

39995
Ta’ 3 sække:

SPAR 50,-

HAVEKALK - ALMINDELIG

SPAR 25,-

49 95
Ta’ 3 sække:

HEAT BEADS

Man-Onsdag 10-17
Lørdag 9-13

VANVITTIGE PRISER !!!

PLANTESÆK

SPAR 15,-

39 95
Ta’ 5 sække:

PR. STK.: 7,99

ALL ROUND UKRUDTSMIDDEL

49900
Ta’ 1 DUNK - 5L:

SPAR 100,-

Deltag i vores store konkurrence og vind ½ års

forbrug af Royal Canin hunde - eller kattefoder.
Du kan deltage i en af vores 6 butikker, hvor du blot skal udfylde en kupon.

Gevinsten er 10kg valgfri Royal Canin Kattefoder

el. 3 sække valgfri Royal Canin Hundefoder.

7995
Ta’ 1 sæk:

SPAR 40,-

Gudbjerg Faaborg Tarup Gelsted Haarby

Ring til os allerede
i dag og aftal et
uforpligtende møde.

Skift til en bank,
der tager sig god tid
til sine kunder

I Arbejdernes Landsbank giver vi os mere tid til vores kunder, end du vil opleve
andre steder. Det er blevet vigtigere at være kunde i en sund bank med et solidt
økonomisk fundament og med respekt for kundernes penge og livsværdier. Det
er både let og gratis at skifte. Ring eller kig forbi vores filial, og aftal et uforpligtende
møde – det tager vi os også god tid til. Se mere om vores syn på rigdom på
hvaderrigdom.dk.

Voldgade 16 | 5700 Svendborg

38 48 30 78 | svendborg@al-bank.dk | al-bank.dk

Casper Bo Rasmussen
souschef
Tlf. 38 48 38 81

Jean-Brit Johansen
kunderådgiver
Tlf. 38 48 38 78

Ingeborg Bøgelund
kundemedarbejder
Tlf. 38 48 38 77

Pia Andersen
kunderådgiver
Tlf. 38 48 38 76

Mette Bohm
kunderådgiver
Tlf. 38 48 38 75

Tenna H. Malling
filialdirektør
Tlf. 38 48 38 80



Skal ferien foregå i en prærievogn!

SE WWW.HESTEVOGNSFERIE.DK ELLER RING EFTER BROCHURE PÅ 62 23 18 25

FÅ EN ”TILBAGE TIL NATUREN”
OPLEVELSE. OPLEV HINANDEN OG
NATUREN PÅ EN NY MÅDE I VORES
PRÆRIEVOGNE, UDSTYRET MED BL.A.
KØKKEN, KØLESKAB, TOILET. TRUKKET
AF 2 FREDELIGE FJORDHESTE.
HELT SOM I GAMLE DAGE BLIVER DET
IKKE, MEN TÆT PÅ, NÅR HESTENE
TRÆKKER JER FRA PLADS TIL PLADS
RUNDT I DEN SYDFYNSKE NATUR. DER
BEHØVES INGEN FORKUNDSKABER
KUN ALMINDELIG SUND FORNUFT.
I FÅR INSTRUKTION OG PRØVETUR
INDEN TUREN.
WWW. NORDBAGGEN.INFO

Vi udfører alt indenfor autolakering,
lige fra udbedring af små lakskader
til større reperationer og hellakeringer
ALT SAMMEN TIL KONKURENCEDYGTIGE PRISER

v/Christian Poulsen
Tlf. 62 21 79 59
Aasiaatvej 7B
5700 Svendborg

www.autolak-experten.dkGYMNASTIKHUSET
Velvære for krop og sjæl

• Grundgymnastik
• Forskellige former for

træning i vand og på land
• Zoneterapi
• Akupunktur

• Massage
• Sundhedsplejerske
• Saunagus og

kurbadsaftener
• Kulturelle arrangementer

Alle aktiviteter er incl sauna og dampbad.
Huset kan lejes til firma- eller privatarrangementer

Kontakt os på 62 54 19 07
Besøg hjemmside på www.gymnastikhuset.net

v/Bodil Brems, Vornæs Skovvej 14, Tåsinge
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Leif og Lene Jørgensen er kommet
til at arbejde sammen i butikken
på 800 kvadratmeter, efter at hun
er skiftet fra at være pædagog til
at være medarbejder i Svendborg
Isenkram. FOTO: JØRGEN OUTZEN

Bag facaden i Svendborg Storcen-
ter ligger en isenkræmmer med et
butiksareal på 800 kvadratmeter.

Indtil en isenkræmmer med 1000
kvadratmeter stor butik åbnede i
Rosengårdcentret, var Svendborg
Isenkram den største på Fyn.

- Men vi har fortsat et meget bredt
sortiment, konstaterer Leif Jør-
gensen, som til november har haft
Svendborg Isenkram i 20 år.

Udover de mange forskellige va-
rer i butikken i Svendborg Storcen-
ter overrasker det også, at det ikke er
et standard-sortiment: Man finder
meget, som ikke ses andre steder.

- Det er rigtigt. Vi er ganske vist
medlem af kæden ”Din Isenkræm-
mer”, men det er en frivilig kæde.

Jeg ejer butikken, og fordelen ved
kæden er, at vi har mulighed for fæl-
les markedsføring, fælles import fra
Østen og andet fælles indkøb.

Men det vigtige for Leif Jørgensen
er, at han fortsat kan være købmand
og købe varer, hvor han vil.

Køber selv ind
Denne formiddag har han f.eks. væ-
ret i Kolding for at finde specielle va-
rer til sin butik i Svendborg.

- Og vi har købt et større parti
lamper og meget andet fra Herstal i
Odense. I vores kæde er der ikke tale
om topstyret indkøb. Medlemmer-
ne kan selv købe ind og har mulig-
hed for at tilpasse sortimentet til det
lokalområde, forretningen ligger i.

Leif Jørgensen er udlært i et byg-
gemarked i Odense og var siden an-
sat hos Imerco i Assens og derefter i
Glamsbjerg.

Men for 20 år siden blev han selv-
stændig i Svendborg Storcenter,
hvor hans butik ligger ved forretnin-

ger som Kvickly, T.Hansen og an-
dre, som også trækker mange kun-
der til de gratis parkeringspladser få
meter fra butiksdøren.

Isenkræmmer-forretningen hed i
begyndelsen Super Kram, men for
tre år siden skiftede den navn.

Blandt personalet hos Svendborg

Egne indkøb til stor butik

Når Leif Jørgensen får omdelt en
salgsbrochure med tilbud fra Svend-
borg Isenkram, må den ikke lægges i
hver fjerde postkasse.

Det skyldes, at andelen af hus-
stande, som siger nej tak til rekla-
mer, efterhånden er 25 procent.

Men der findes en metode fortsat
at nå alle på:

Ved i stedet at bestille 12 på hin-
anden følgende sider i Ugeavisen
Svendborg opnår isenkræmmeren
fra Svendborg Storcenter at få sit
budskab ud til alle postkasser og
dermed 37.000 læsere på Sydfyn,
Thurø, Tåsinge og omligggende øer
samt dele af Midtfyn.

Der er tale om 12 sider udeluk-
kende med annoncer for varer fra
Svendborg Isenkram.

- Den model prøvede jeg fire gan-
ge i 2011, og i år gør jeg det som ud-
gangspunkt otte gange, for det har
været en succes sidste år. Udover at
komme til samtlige postkasser ram-
mer jeg også forskellige kundegrup-
per, for jeg omdeler fortsat brochu-
rer hver anden måned.

Hos Ugeavisen Svendborg er
salgschef Mogens Balle naturligvis
glad for 12 hele annoncesider otte
gange i løbet af 2012.

- Og der er ikke tale om, at ugeavi-
sen bryder eller bøjer nogle regler.
Der er bare tale om, at en annoncør
vælger at bestille flere sider i ugeavi-
sen og derved opnår at få sit budskab
ud til samtlige adresser i området, si-
ger Mogens Balle. (sh)

Sikker
vej til alle
postkasser

Med 800 kvadratmeter
er Svendborg Isenkram
næststørst på Fyn

Isenkræmmer undgår
at blive ramt af nej til
reklamer-mærkat

Svendborg Isenkram, Svendborg
Storcenter,Vestergade 167, 5700
Svendborg
www.dinisenkraemmer.dk
mail@svendborgisenkram.dk

” I vores kæde
er der ikke tale

om topstyret indkøb.
Medlemmerne kan
selv købe ind og har
mulighed for at tilpasse
sortimentet til det lo-
kalområde, forretnin-
gen ligger i.

Isenkram møder man også Lene
Jørgensen, der er gift med Leif Jør-
gensen.

Hun er uddannet pædagog og har
arbejdet som sådan i mange år. Men
hun fik lyst til at prøve noget andet
og søgte orlov.

Hun havde lyst til at fortsætte i
forretningen og har været blandt de
syv fuldtidsbeskæftigede i et par år.

Af Steen Højgaard
sh@fyens.dk



SVENDBORG

Uddannelse?
Vil du videre i livet, og kræver det uddannelse?

- så start på VUC i Svendborg

• Hf enkeltfag og Hf Søfart

• AVU (niveau 9. - 10. klasse)

• Ordblinde-undervisning

• FVU (forberedende voksenundervisning)

• Studieforberedende forløb

De nye hold starter i august 2012, så kom videre

- meld dig på VUC!

vu
cf
yn
.d
kFyns almennyttige Boligselskab

Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C

Telefon 63 12 56 00 � www.fabbo.dk

Klar til indflytning i foråret/sommeren 2013

Nyt spændende byggeri!
I den nye bæredygtige bydel Tankefuld i Svendborg
opfører vi 67 moderne og spændende boliger som en
bymæssig bebyggelse tæt på naturen.
Boligerne opføres med fokus på lavt energiforbrug og
gode materialer.

Lyder det som noget for dig?
Ellers har vi sikkert et andet byggeri, som du kan lide.

Se mere på www.fabbo.dk eller kontakt udlejningen.

FaB tilbyder mere end 8.500 almene lejemål, og vi har både
ungdomsboliger, fritliggende huse, etageboliger, rækkehuse
og seniorbofællesskaber.

• Badeværelse & gulvbelægning
• Kirke & kalkearbejde.
• Restaurerings & facadearbejde
• Om- & tilbygning
• Tag
• Aut. kloakarbejde

Bjerrebyvej 94 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 54 13 90 · Mob. 40 25 20 91
www.esben.dk · lars@esben.dk

Esbensen Nielsen
Murer- & aut. kloakmester

Hellegårdsvej 63
5700 Svendborg, tlf 62 22 41 10
E-mail: skolen@se-f.dk
www.se-f.dk

Erhvervs Forskole
Produktionsskolen

Sydfyns

- fart på livet? Din vej til job og uddannelse...

Sydfyns

ErhvervsForskole
Hvad vælger du?

www.se-f.dk
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Med sine 300 kvadratmeter og en
række forskellige tilbud inden for
blandt andet behandlinger af krop
og ansigt er BodyGuide i Svend-
borg-klinikken det største udvalg af
behandlinger og produklinjer i det
fynske område.

Det vil indehaveren Rikke Møller
gerne lægge navn til.

- Mig bekendt findes der fortsat
ikkeandremedaltundersammetag.
Vi har både kosmetologer, der udfø-
rer kropsbehandlinger og ansigts-
behandlinger. BodyGuide rummer
også fodpleje, makeup-vejledninger,
negle-opbygninger, frisørsalon og
parfumeri med salg af mange typer
hudpleje, dufte og makeup, som
samtidig plejer huden.

Kunderne kommer fra især
Svendborg, men Rikke Møller og
fire ansatte tager også imod kvin-
der og mænd fra Odense, Ringe,
Nyborg, Langeland, Ærø og andre
steder.

- Vi er som nævnt klinikken med

det største udvalg af behandlinger
og produktlinjer. Derfor er der fak-
tisk ikke det hudproblem, vi ikke
kan løse. Vi er specialister i bekæm-
pelse af ældning af huden og balan-
cering af hud, der er uren, sart og
dehydreret.

Trygge rammer
Rikke Møller og BodyGuide har
også specialiseret sig i hudplejepro-
dukter, som er naturlige.

- Og det vil sige, at hudpleje-
produkterne og den makeup, vi
sælger, er opbygget af aktive ingre-
dienser fra naturen. Det er uden
kemiske tilsætnings-stoffer, para-
bener, parfume og farvestoffer, hvis
man ønsker det. Vi har udelukkende
produkter uden mineralsk olie, som
tilstopper huden, så den bliver grå,
uren og kedelig at se på.

BodyGuide sælger også velvære.
- Velvære er tid til dig selv i fred og

ro. Du er i trygge rammer hos et pro-
fessionelt personale, der har mange

års erfaring. Massage af krop, an-
sigt, nakke, skuldre og eventuelle
pakninger eller masker giver frisk
hud og udstråling, fortæller hun.

Rikke Møller og fem ansatte ta-
ger imod på fire etager på torvet i
Svendborg og blandt tilbudene er
også oxygen-behandlinger og be-
handlinger med radiofrekvens.

- Oxygenbehandling findes i man-
ge udgaver. Men vi har den mest ef-
fektive. Det er den originale fra Pa-
ris, hvor du er i behandling med frisk
ilt i fem kvarter, og der er et synligt
resultat efter første gang, lover Rik-
ke Møller.

Ingen mirakler
Radiofrekvens - RF Kontur - er iføl-
ge Rikke Møller meget virksom til
slap og rynket hud, og en behand-
ling varer 20 minutter.

- Ved både oxygenbehandling og
radiofrekevns anbefaler vi fire til
seks gange behandlinger for at få
det bedste resultat, da det tager tid

at komme i dybden, og det er stadig
ikke mirakler, vi udfører. Men det er
tæt på, siger hun og smiler.

Et andet speciale hos BodyGuide i
Svendborg er elektro-kosmetik.

- Du kan permanent få fjernet kar-
sprængninger, milier, talgknopper,
leverpletter, hudgevækster, skøn-
hedspletter, vorter og kolestorol-
aflejringer under øjnene.

BodyGuide anvender Dulac-me-
toden, der kaldes elektro-kosmetik.

- Med alderen får vi alle en del ge-
vækster. Nogle er født med en kæm-
pe knop et sted. Få den fjernet, og du
får et renere og yngre udseende. Vi
er nok mange, der kender det at se
sig i spejlet, og det første, man ser, er
en gevækst eller en stor blodspræng-

ning. De kan nu fjernes på et øjeblik
og vel at mærke uden at få ar, lover
Rikke Møller.

Frisøren i BodyGuide er syge-
meldt i øjeblikket, og Rikke Møller
overvejer at lukke salonen eller ud-
leje den til én, som vil være selvstæn-
dig.

- Alternativt vil jeg åbne en af-
deling med kropsmaskiner, som er
det sidste nye. Det er maskiner med
collagen-lys, der trænger i dybden,
strammer op og reparerer skader
på huden. Derved forsvinder blod-
sprængninger, strækmærker, cellu-
lite, linjer, rynker og slap hud, der
mangler collagent væv.

Rikke Møller skal til udlandet ef-
ter påske for at undersøge markedet
for de nyeste maskiner til hendes
måske nye tiltag i bygningen på Tor-
vet 1 i Svendborg.

Af Steen Højgaard
Foto: Jørgen Outzen
sh@fyens.dk, joou@fyens.dk

Velvære
på fire
etager
På torvet i Svendborg giver BodyGuide
mange former for behandlinger,
så friskhed kommer tilbage på krop
og dermed også på sjæl

Rikke Møller trodsede krisen og købte en tre-etages ejendom på torvet i Svendborg, hvor hun har åbnet, hvad der
ifølge hende er Fyns eneste skønhedshus med så mange former for behandlinger på en enkelt adresse.

BodyGuide, Torvet 1,
5700 Svendborg
www.bodyguide.dk

Rikke Møller fra BodyGuide
på torvet i Svendborg bor
på landet og tæt ved van-
det i Åbyskov. Hun har søn-
nen Rasmus S. Møller på
otte år og er gift med Søren
Møller Andersen, der er
bådmekaniker og for tre
år siden blev selvstændig
med Svendborgsund
Marineservice.

PRIVAT
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ODENSE
Hollufgårdsvej 1
5260 Odense S

SVENDBORG
Grønnemosevej 10
5700 Svendborg

Hollufgårdsvej 1, 5260 Odense S, Tlf. 63 95 55 00
Grønnemosevej 10, 5700 Svendborg, Tlf. 62 21 94 45

www.apmotorcenter.dk
www.apmarine.dk

Christiansmindevej 16 · Svendborg
Tlf. 62 21 90 00 · www.christiansminde.dk

booking@christiansminde.dk

PÅSKE PÅ CHRISTIANSMINDE

Kagebuffet m/kaffe & the kl. 14-17.00
søndag 8.april og mandag 9. april kr. 75.-

2. Påskedag, mandag den 9. april

STOR PÅSKE BRUNCH BUFFET
kl. 11-14.00
Pr. person kr. 255.-

PÅSKEBUFFET
Lørdag 7. april og søndag 8. april
kl. 12-15.00

• Påskesild med karrycreme
• Citronsild med dild og ramsløg
• Madeirasild med rå løg, kapers og

karrysalat
• Frisk dampede blåmuslinger med

hvidløgsmayonaise
• Rejeterrin med dilddressing
• Lækker forårssalat med vinaigrette
• Ruccolasalat med cherrytomater,

friske grønne asparges og
brødcruotoner

• Menieurstegt fiskefilet med
hjemmelavet remoulade

• Leverpostej med bacon og svampe
• Skidne æg med sennepsauce
• Lammekølle med rødbede-taziki
• Kylling fra Allegården, stegt med

tomat og hvidløg
• Grønsagstærter

• Chokoladekage
• Oste fra Gundestrup Mejeri, med

syltede nødder og oliven

Pr. person kun kr. 265,00

Børn under 12 år kr. 135,00

Vi arrangerer gerne guidet
vandretur i området.

Husk
bordreservation

PÅSKEMENU
Torsdag 5. til søndag 8. april kl. 18 - 21.00

• Ferskrøget laks
med lun spinatcreme

• Fynsk lammekølle eller Kalvefilet
hertil rosmarinsky,
forårsgrønsager og kartoffelsoufflé

• Chokoladesymfoni bestående af kage,
is og moussè

SPECIELT PÅSKETILBUD
3 retter Pr. person kr. 285,00

BodyGuide på torvet i Svendborg får
flest besøg af kvinder, men velvære-
huset har også tilbud til mænd. De
udgør en femtedel af kunderne. In-
dehaveren Rikke Møller konstaterer,
at mænd har tykkere hud og generelt
kræver resultater og ikke har timer til
at blive forkælet i.
Derfor kommer mænd ofte i Body-
Guide til dybde-rensning eller an-
sigtsbehandling. I begge tilfælde
fjernes uregelmæssigheder som
urenheder, hudorme, tørre pletter og
eventuelt skægpest.
Rikke Møller har noteret sig, at mænd
kan lide fred og ro med massage, der
løsner muskelspændninger i nakke
og skuldre.

-Vi pylrer ikke, men vi viser resultater,
siger Rikke Møller.
Mænd kan også lide at få fodpleje.
- De kommer også meget til hårfjer-
ning enten med mild varm voks el-
ler den meget populære behandling
Ellipse. Det er varig hårfjerning med
IPL-lys , der betyder intens pulslys.
Det er især på ryggen eller skuldre,
det anvendes. Efter fire til otte be-
handlinger er man hårfri. Der er
mænd, som gerne vil have reduceret
skægvæksten på halsen. Det gælder
især for mænd, som går med skjorte
og slips hver dag.Vi har også mænd,
der gerne vil laves om til kvinde. I de
tilfælde skal skægget jo helt væk,
konstaterer Rikke Møller.

Også for mænd

Rikke Møller har været opvasker og
tjener på Valdemar Slot.

Hun har også været restaurant-
værtinde på DFDS-færgen Køben-
havn-Oslo og restaurantchef i Jen-
sens Bøfhus i Herning.

Men hun er opvokset på Tåsinge
og har altid arbejdet inden for ser-
vicebranchen.

Sådan var det også, da Rikke Møl-
ler tog højere handelseksamen og
blev uddannet til kontorassistent i
en grafisk virksomhed i Odense.

- Det giver mig energi at hjælpe
mine medmennesker, og det kan jeg
slet ikke undvære. I Herning blev
jeg dog lidt træt af arbejdstiderne,
men jeg ville fortsat gerne have med
mennesker at gøre og ønskede at
hjælpe folk med dårlig selvtillid og
lavt selvværd.

Rikke Møller blev derfor kosme-
tolog hjemme i privaten, der den-
gang var i Vejstrup.

Det udviklede sig hurtigt, og hun
overtog Svendborgs ældste hud-
plejeklinik efter Annie Bering, som
var hendes læremester.

- Efter at have medvirket i flere
udsendelser på TV2/Fyn og Kanal4
med ”Baronessen flytter ind”, kom
jeg tilbage i mine gamle, vante fol-
der med Caroline Fleming. Udsen-
delserne gav en del ekstra opgaver til
klinikken.

Mere tid til kunderne
Interessen betød, at Rikke Møller
på et tidspunkt oppe på at have tre
frisører og fem kosmetologer ansat.

- Jeg blev dog efter en tid klar over,
at jeg brænder for en mindre klinik
med mere tid til mine klienter. Til
sidst gik det meste af min tid med
personalepleje og diverse opgaver,
som hører sammen med at have en
stor medarbejderskare.

De kosmetikere og kosmetologer,
hun har ansat i dag, har været hos
Rikke Møller i mange år.

- Den ene har været hos mig næ-
sten fra starten, og resten har jeg selv
lært op. Vi er et superteam, og det
mærker vores kunder. Der en god
stemning i rolige omgivelser med
plads til en sjov bemærkning. Hu-
moren er vigtig i en travl hverdag,
mener hun.

For tre år siden købte Rikke Møl-
ler den 300 kvadratmeter store byg-
ning Torvet 1 og flyttede BodyGuide
efter at have drevet klinik og salon
i det blå hus på hjørnet af Lundevej
og Vestergade i 10 år. (sh)

God stemning
i rolige omgivelser
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Ejeren af BodyGuide har
haft succes, siden
hun blev kosmetolog
derhjemme

Rikke Møller trodsede krisen og købte en tre-etages ejendom på torvet
i Svendborg, hvor hun har åbnet, hvad der ifølge hende er Fyns eneste
skønhedshus med alle former for behandlinger på en enkelt adresse.



Landevejen 156 - Oure - Tlf. 62254060
www.blomstersmeden-oure.dk

Spændende livstilsbutik
med alt til piger

Butikken er nu fyldt op med de nye forårsvarer
Både til hverdag og fest

1. sal med vores store selskabsafdeling
kort og langt

Påsken står for døren og vi er klar med
flotte dekorationer og buketter

Åbningstider i påske
Skærtorsdag 10-14. Langfredag 10-14

Påskelørdag 9-13 . 1.og 2. påskedag lukket

Svendborgvej 34, Ollerup, DK 5762 V. Skerninge
Kromann / Tlf. 2464 5824 Bernard / Tlf. 2048 1862 www.kromannogbernard.dk

Renovation & Containerudlejning A/S

EKJ Tlf. 62 21 18 26

www.ekj-renovation.dk

• Vognmandskørsel m/u kran
• Vi makulerer fortrolige papirer
• Modtager pap/papir/plast til genbrug

• Levering af grus og sten
• Containere fra 400 liter til 35 m3

• Miljørigtig affaldssortering
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● Alle dele er afprøvet og efterset

● Plads med biler hvor du selv kan
afmontere dele

● Også salg til private

● Få penge når du skrotter din
gamle bil hos os

Brugte og nye originale

RESERVEDELE

Se mere på www.autogenbrugsvendborg.dk

Miljøgodkendt iht.

Om sommeren kan restauratør Kä-
the Nielsen tilbyde udsigt til et ku-
peret terræn med enkelte træer og
en plæne, der er mere end velholdt.

Og nu kan hun også tilbyde udsigt
til livet på torvet i Svendborg, efter
at hun har åbnet Torvecafeen.

Siden 1. april 2010 har 47-årige
Käthe Nielsen været restauratør i
Svendborg Golf Klub, hvor restau-
ranten også er åben for ikke-med-
lemmer, der vil nyde udsigten, ma-
den og atmosfæren.

Og siden 1.april i år har Käthe
Nielsen også været restauratør på
torvet, hvor hun har ændret menu-
kortet til, hvad man kan kalde klas-
sisk dansk med lune retter og smør-
rebrød.

Intet i hendes baggrund tydede
på, at hun skulle blive restauratør:

- Nej, jeg er ud af fiskerfamilie på
alle sider og opvokset i Esbjerg, kon-
staterer hun.

Tilbud om stilling
Käthe Nielsen blev udlært som
ernæringsassistent og arbejdede
som sådan i mange år.

Hun drev Vejstrup Forsamlings-
hus i fire-fem år og arbejdede på

Udsigt til torv eller golf
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Restauratør i golfklub
og på Svendborgs torv
har fået travlt hele året

Käthe Nielsen er kendt fra golfklubben lidt uden for Svendborg. Nu bliver hun også aktiv i et spisehus på torvet i Svendborg.



Gerritsgade 21 - 5700 Svendborg - tlf. 62 21 20 19 eller 62 22 22 44✂
Klipoteket flytter til hjertet af Svendborg midtby

Efter 5 år som frisørmester ved Klipoteket, Lundevej 9A overtager
Andreas Holm salonen Johnny Sten, Intercoiffure i Gerritsgade 21,

den 14. maj 2012.

Vi forsætter med begge personalegrupper fra hver salon,
samme stil og samme høje standard.

Vi glæder os til at byde gamle, som nye kunder
velkommen i den nye salon i Gerritsgade 21

Ved flytningen af salonen skifter Klipoteket navn til

ANDREAS HOLM
Intercoiffure
På gensyn i vore nye lokaler!

Max Brugtbiler ApSv/ Max & Jacob

v/ Jacob Hansen
Skerningegårdsvej 6 • V. Skerninge
Tlf. 62 24 22 62 • Fax 62 24 22 72

Nyere Toyota biler købes
Tlf. Jacob 6224 3658 • mobil 2087 3658

6/06 Toyota RAV 4 2,2 D4D +pakke 5 dørs
km 94.000, 1 ejer, service OK, sædevarme, klima,
fartpilot, centrallås, træk, alu-fælge,
sort metal - som ny................................................279.900
9/08 Toyota Auris 1,4 D4D Luna Plus 5 dørs
km kun 45.000, 1 ejer, service OK, Pava-behandlet, træk, AC,
sædevarme, mørke ruder, el-ruder, el-spejle,
- fuldstændig som ny ...............................................169.900
4/06 Toyota Avensis 1,8 sol stw 5 dørs
km 82.000, træk, service OK, klima, sædevarme,
auto-visker, bordeau-metal
- bemærk kilometer-tal ...........................................149.900
6/03 Toyota Avensis 1,8 sol stw 5 dørs
km 169.000, sædevarme, klima, autovisker, service OK, træk,
2 sæt hjul, bordeau-metal - super stærk
og velpasset bil.........................................................119.900
9/04 Skoda Octavia 1,9 TDi Ambiente 5 dørs
km 107.000, service OK, fartpilot, klima, sædevarme, elruder,
el-spejle, centrallås, 2 sæt hjul, træk
- bilen fremstår næsten som ny...............................119.900
4/03 Toyota Avensis 1,8 Terra 4 dørs
km 102.000, 1 ejer, service OK, Pava-behandlet, sædevarme, AC,
el-ruder, el-spejle, træk, nye alu-fælge og dæk
- næsten som ny.......................................................119.900
8/02 Audi A4 Limousine 204 V6
km 167.000, service OK, el-ruder, klima, træk,
2 sæt hjul, super velholdt - næsten som ny ............109.900

7/01 Toyota Avensis 1,8 VVTi 5 dørs stw
km 208.000, nysynet, service OK, el-ruder, el-spejle m/varme,
klima, træk, alu-fælge - pæn, velholdt og
velkørende familiebil ....................................................69.900
10/02 Volvo V40 1,8 stc
km 234.000, læderindtræk, klima, fartpilot,
2 sæt hjul, service OK - super velkørende bil..............59.900
7/01 Toyota Avensis 2,0 VVTi 4 dørs
km 196.000, klima, el-ruder, el-spejle m varme,
træk, 2 sæt hjul, - super velholdt og flot bil ................59.900
8/97 Toyota Corolla 1,3 Linea 3 dørs
km 163.000, 1 ejer, service OK, Tectrol-behandlet,
centrallås, spoiler, alu-fælge - super flot og velholdt ...39.900
3/95 Toyota Camry 2,2 4 dørs
km. 260.000, 1 ejer, service OK, AC, el-ruder,
centrallås, træk, - utrolig velholdt ...............................29.900
6/98 Nissan Primera SLX 2,0i 4 dørs
km 264.000, service OK, el-ruder, el-spejle,
sædevarme, AC, træk - en rigtig velkørende bil..........29.900
5/94 Toyota Corolla 1,3 XLi 5 dørs LB
km. 239.000, træk, alu-fælge, - super velholdt ...........24.900
6/93 Toyota Corolla 1,3 XLi 3 dørs
km 221.000 - bliv rigtig godt og billigt kørende..........19.900
10/96 Citroën Xantia 1,8 i 5 dørs
km 286.000, nysynet, træk, centrallås, servo,
kører utroligt godt ........................................................19.900
10/94 Toyota Carina 1,6 XLi 5 dørs
nyere motor ilagt, træk, centrallås, servo, fin bil ........14.900Hverdag 8-17

Lørdag - efter aftale

Søndag 13-16

Restauratør Käthe Nielsen bor sammen med sin mand Finn Olsen
i Svendborg. Han er tidligere byrådsmedlem og har i rigtig
mange år været ansat på Den frie Lærerskole i Ollerup, hvor
han efter et ophold på Ollerups gymnastikhøjskole begyndte
som pedelmedhjælper på lærerskolen og senere læste til læ-
rer på samme seminarium. På universitetet i Odense læste han
idræt og blev senere underviser på Den frie Lærerskole, der
uddanner lærere til især friskoler, efterskoler og højskoler. Si-
deløbende læste han pædagogik og psykologi.

Finn Olsen fylder 60 den 19. maj og har sagt sit job op med virk-
ning fra 1. august. Derefter bliver han ansat hos Käthe Nielsen i
Torvecafeen og i restauranten i golfklubben.
I mange år har eliteidræt fyldt meget i Finn Olsens liv. Han har
trænet Stjernen i Odense, GOG og senere Svendborg Hånd-
boldklub. Finn Olsen har selv dyrket atletik og vundet dan-
marksmesterskabet i kuglestød for veteranklassen.

Der er liv i huset hos Käthe Nielsen og Finn Olsen på Sankt Jør-
gensVej i Svendborg, for næsten alle seks børn bor fortsat
hjemme. Käthe Nielsen er mor til fire børn på 18 til 27 år, og
Finn Olsens børn er 17 og 19 år.

24-årige Simon Nielsen slægter sin mor på, for han er i lære som
kok på Hotel Christiansminde i Svendborg, men andre har
også hjulpet hende og tjent lommepenge iVejstrup Forsam-
lingshus, senere i golfrestauranten ved Sørup og nu også i
Torvecafeen i Svendborg.

Hjælp fra manden
Med næsten 1000 medlemmer er Svendborg
Golf Klub en af de større klubber på Fyn, og
selv om klubben blev stiftet i 1968, er klub-
huset med restaurant og andre faciliteter af
nyere dato.
- Og ligesom de fleste andre klubber i Danmark
holder vi åbent hus på Golfens Dag søndag

den 15. april, men allerede nu fortæller vi
gerne om de forskellige former for med-
lemsskab, som er tilpasset forskellige be-
hov, siger sekretariatschef Emil Nutzhorn.

www.svendborg-golf.dk
info@svendborg-golf.dk

Stor klub
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Restaurant Nitten, Svendborg Golf Klub,Tor-
densgårdevej 5, Sørup,
5700 Svendborg
www.restaurantnitten.com

Torvecafeen, Torvet 10,
5700 Svendborg
Hjemmeside under udarbejdelse

restaurant Pakhusgaarden i Lunde-
borg, hvor hun også var aktiv i køk-
kenet på Lundeborg Kro, da den ek-
sisterede.

Og i syv-otte år var hun i køkke-
net på lærerskolen i Ollerup.

- Men så blev jeg tilbudt en stil-
ling som køkkenchef på Børsen her
i Svendborg, hvor jeg kun nåede at
være et halvt år, fordi jeg søgte og
fik forpagtningen af restauranten i
golfklubben.

Her gav godt 300 gæster hende en
varm velkomst ved en reception, og
selv om det især er en sommer-for-
retning, tager hun imod selskaber
og andre året rundt, men det er i så
fald efter aftale.

- Jeg er glad for at være her i golf-
klubben. Det har været hårdt og
spændende. Folk har været og er
fortsat søde, rare og positive. Om-
givelserne er også fantastiske, siger
hun og ser gennem gulv-til-loft-vin-
duerne.

Aftalen er, at hun skal holde golf-
restauranten åben fra 1. april til 1.
oktober.

Käthe Nielsen leverer også sel-
skabsmad og i færre portioner som
take away fra golf-restauranten
både sommer og vinter, og selv om
forpagtningen af Restaurant Nit-
ten giver hende et antal ugentlige
arbejdstimer over normalen især i
sommerhalvåret, siger hun:

- Jeg har manglet noget at lave om
vinteren, og torvet er det bedste sted
i Svendborg at have en restaurant af
den type, som Torvecafeen er. Det
hed spisestedet også tidligere.

Inspiration fra København
Käthe Nielsen har ladet sig inspire-
re af menukortet på Cafe Sorgenfri
i København, og hun er overbevist

om, at lokale og turister fra resten
af Danmark og udlandet vil sætte
pris på Torvecafeens smørrebrød og
lune retter.

- Og råvarerne er så vidt muligt
være lokale, og snaps og øl fra det
sydlige Fyn er også på kortet, som
ligger på borde indendørs og snart
også på cafebordene på torvets bro-
sten.

Af Steen Højgaard
Foto: Birgitte Carol Heiberg
sh@fyens.dk, bch@fyens.dk



Skarø Købmand
og Café

Skarø Købmand og Café øhavets mindste og hygge-
ligste – et sted hvor sanserne inspireres fra det øjeblik,
du træder ind i butikken.
Vi lægger vægt på økologi, det lokale, den gode historie
og kvalitet.

Altid masser af friske grønt-
sager og frugt og mange
specialiteter. Smag vores
populære morgenkomplet,
frisklavet sandwich, kaffe
med kage eller nyd dagens
ret i vores hyggelige have.

Se meget mere på www.skarokobmand.dk

BROHOLM SLOT
Kommende arrangementer 2012

Påskebuffet på Broholm Slot
Søndag den 8. april kl. 13.00

Broholms Påskebuffet med de bedste af de Fynske råvarer
Kuvertpris kr. 395.- inkl. kaffe, te og påskesødt

Bordbestilling nødvendigt.

En aften med mindre stress
Torsdag den 26. april kl. 18.00

- sammen med Stress-coach Christina Flyger
Kl. 19.30 Braiseret lammeskank med fynsk forår samt kaffe og sødt

Læs mere om Christina Flyger på www.christinaflyger.dk
Kuvertpris kr. 335.-
Bordbestilling nødvendigt.

”Mors dag” på Broholm Slot
Søndag den 13. maj 2012

Kl. 12.30-14.00 - skøn 3 retters frokostmenu kr. 295,-
Kl. 18.00 Velkomst, 3 retters gourmetmenu.

Kuvertpris kr. 475,- inkl. kaffe og Petit Four
Bordbestilling nødvendigt.

Bestil catering fra Broholms køkken,
og få middagen serveret i egne lokaler

Vi leverer over hele landet, til selskaber fra 10 til 500 personer.
Tilbud fremsendes gerne

Vi glæder os til at byde velkommen
på Broholm Slot!

Anne Bille-Brahe og Kenneth Birler
Broholmsvej 32 · 5884 Gudme
Tel.: 62 25 10 55
bro@broholm.dk · www.broholm.dk

SVENDBORG, TORVET
MØLLERGADE 13-15
SHOP OGSÅ ONLINE PÅ NEYE.DK

skuldertaske
349,-

399,-
clutch

håndtaske
1.199,-

håndtaske
1.199,-

1.199,-
håndtaske
KALVESKIND.
FÅS I FLERE FARVER.

Dertagesforbeholdfortrykfejlogudsolgtevarer.

Stenstrup
Stationsvej 18 · 5771 Stenstrup · Tlf. / fax 62 26 13 53 / 62 24 27 74

Åbningstider:
mandag - fredag 8.00 - 19.00
lørdag og søndag 8.00 - 18.00

Vask & Rens
- henter og bringer over hele fyn...

FYNS

AL VASK OG RENS
FOR ERHVERV/PRIVAT - PÅ HELE FYN

v/Karin Duch
Vestergade 35 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 32 86
Læssøgade 53 5000 Odense C
Tlf. 66 12 18 82
www.fynsvaskrens.dk

På Vindeby Tværvej 17 var familien
mindre samlet, for ofte tog mor og
datter på rideskole i timevis, og far
og søn blev hjemme, for de har ikke
samme interesse.

Men efter flytningen til Kirkeby
ved Stenstrup er situationen en an-
den, og det var moderen, som fandt
familiens nye adresse.

- Jeg googlede ordet hesteejen-
dom på nettet og ville lige se ejen-
dommen sammen med Philip, in-
den han dagen efter skulle ud at sejle
i fem-seks uger.

Heidi Egmose Buschs mand Phi-
lip Busch mente, at der ikke rigtig
var tid til at se ejendommen inden
hans afrejse. Men parret kørte alli-
gevel nordpå til Sydfyn, og da par-
ret ankom til Kirkevej 21 og så stue-
huset, stalden og andet ligge midt
på seks tønder land ved byen, var
beslutningen taget. - Det var her, vi
ville bo, siger hun.

Med i købsaftalen kom, at ejen-
dommen ved Kirkeby først blev
overtaget, når parrets hus på Tåsin-
ge var solgt, og i dag bor den tidli-
gere ejer af Kirkevej 21 på adressen
i Vindeby.

Alternativ behandling
Når Philip Busch ikke sejler som
maskinmester på et Maersk-skib
ude i verden, kan han opholde sig på
ejendommen i fem-seks hele uger.

Stuehuset var allerede ved over-
tagelsen moderniseret med flere
badeværelser og nyere køkken, men
samtidig med, at han renoverer,
bygger om og andet i udbygninger
og på arealet, kan han være i kontakt
med familien.

Datteren Bolette, der er 14, og
Heidi Egmose Busch, passer heste
og rider på egen ridebane eller ser til
hestene på en af de folde, som Phi-
lip Busch har skabt på ejendommen
med kuperet terræn, en lille skov og
snart måske også en sø ved åen bag
ejendommen.

En bolig med
plads til heste

Heidi Egmose Busch kan dyrke interessen for heste uden at forlade hjemmet og sin
mand Philip Busch.

Familie fandt drømme-
ejendommen ved
Kirkeby og flyttede
fra Tåsinge
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Vi sir’ ja til alle
udfordringer

Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Biltlf. 30 69 69 12

Jord- og kloakarbejde, Betonarbejde, Murerarbejde,
Tømrerarbejde, Anlægsarbejde
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Kom og prøv

Tyske kvalitets cykler fra

Der er cykler fra: 3.995,-kr

City cykler, Race cykler og Mountainbikes.

Alt i reparationer og service.

Werners Cykelri
GL.skårupvænge11 (ved Shell 7-11)

Tlf.: 26 73 91 90

www.wernerscykelri.dk

Åben man-fre 9-15 eller efter aftale.

Werners
Cykelri

3.600,-kr

SVENDBORG
AUTOMOBILER

Udstilling Nyborgvej 271

Humlegaard Automobiler A/S
Nyborgvej 271 . Tlf. 62 22 86 18

KØB · SALG · BYTTE

Alle biler kan ses på nettet på www.humleauto.dk
Der tages forbehold for evt. prisændringer og trykfejl.

03/04 Audi A6 2,0 Avant 5d Sort, 18” alufælge, 2 zone klima 131 169.800
02/03 Citroën C5 1,8i 16V Advance 5d Koksmetal, airc. 285 32.800
09/04 Citroën Berlingo 1,6i 16V Multispace 5d Beigemetal 158 69.800
06/06 Citroën Berlingo 1,6i 16V Multispace 5d Sølvmetal, airc. 132 69.800
10/05 Citroën C4 1,6 16V 110 Prestige 5d Blåmetal, 15” alufælge 115 79.800
06/08 Citroën C5 2,0i 16V Dynamique 4d diesel Koksmetal, klima 111 179.800
06/08 Citroën C5 2,0i 16V Dynamique 4d Sølvmetal, 17” alufælge 60 189.800
02/01 Citroën Xsara Picasso 1,6i 8V 90 ComfortVan 5d Koksm. 185 19.800
05/90 Ford Fiesta 1,1 CL 3d Sølvmetal, cd/radio 145 12.800
02/09 Ford Focus 1,6 TDCi 90 Trend stcar 5d Koksmet., aircon 72 159.800
11/05 Ford Galaxy 2,3 Trend 5d Sortmetal, airc., fjernb. c.lås 154 119.800
01/11 Ford Ka 1,2 Trend+ 3d Hvid, airc., fjernb. c.lås, startspærre 27 89.800
12/06 Ford Mondeo 2,0 145 Trend 5d Sortmetal, fuldaut. klima 69 139.800
06/04 Ford Mondeo 2,0 Trend st.car 5d Gråmetal, 17” alufælge 185 99.800
12/08 Ford Mondeo 2,0 Trend st.car 5d Sølvmetal, 16” alufælge 107 179.800
03/05 Hyundai Tucson 2,0 CRDi GL 5d Sølvmetal, aircon 97 124.800
06/01 Mazda 626 1,8i Comfort 4d Sølvmetal, c.lås 199 39.800
12/08 Mazda 626 DE Advance st.car 5d Koksmetal 87 199.800
12/08 Mazda 6 1,8 Advance 4d Sølvmetal, 17”alufælge, klima 112 159.800
04/00 Mazda 626 2,0i Exclusive 5d Lysblåmetal, 15” alufælge 257 37.800
06/03 Mitsubishi Carisma 1,6 IQ 5d Gråmetal, 15” alufælge 84 69.800
02/08 Mitsubishi Colt 1,5 Insport Coolpack 5d Sølvmetal 80 84.800
07/05 Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D Dakar aut. V60 VAN 3d 66 119.800
09/05 Nissan Micra 1,6 160 SR 3d Koksmetal alufælge, klima 125 69.800
08/99 Nissan Primera 1,6i Nordic st.car 5d Sølvmetal 237 32.800
09/09 Nissan Qashqai 1,6 Visia 2WD 5d Sølvmetal, 16” alufælge. 40 169.800
12/09 Nissan Qashqai 1,6 Visia 2WD 5d Sortmetal, airc. 25 179.800
03/08 Opel Astra 1,6 16V 115 Enjoy Wagon 5d Sølvmetal 94 139.800
07/00 Opel Zafira 2,0 Di 16V Comfort 5d Mørkblåmetal 275 39.800
10/02 Peugeot 206 1,6 XR 5d Rød, 15” alufælge, c.lås, startspærre 145 43.800
02/10 Peugeot 207 1,6 HDi 90 Comfort Plus SW 5d Sølvmetal 23 157.800
04/03 Peugeot 406 1,8 ST 4d Mørkblåmetal, fuldaut. klima 111 69.800
10/05 Peugeot 407 2,2 ST 4d Blåmetal, 17” alufælge, 2 zone klima 104 119.800
05/06 Saab 9-3 1,8T Linear SportCombi 5d, Blåmetal, 16” alu 67 179.800
02/02 Seat Cordoba 1,4 16V Stella st.car 5d Koksmetal 148 44.800
10/03 Seat Toledo 1,6 Stella 105 4d Sortmetal, alu., airc. 166 59.800
11/02 Skoda Octavia 1,8 T Elegance 5d Rød, 17” alufælge, 122 89.800
12/08 Skoda Octavia 2,0 TDi Ambiente Combi 5d Gråmetal, airc. 80 189.800
08/04 Suzuki Alto 1,1 5d Sølvmetal, airc., c.lås, aftag. træk. 87 44.800
08/07 Suzuki Ignis 1,5 4WD 5d Blåmetal, fjernb. c.lås, træk, 99 69.800
05/06 Suzuki Swift 1,3 GL-J 5d Rød, 15” alufælge, fjernb. c.lås 65 77.800
05/06 Suzuki Grand Vitara 2,0 GLX 5d Sølvmetal, fuldaut. klima 104 147.800
05/97 Toyota Carina E 1,8 GLX 4d Sølvmetal, 15” alufælge, airc. 275 24.800
12/99 Toyota Corolla 1,3 Monte Carlo 3d Lillametal, startspærre 112 49.800
01/05 Toyota Avensis 2,0 Sol st.car 5d Gråmetal, 2 zone klima 119 139.800
09/08 Toyota Avensis 1,8 Sol Plus st.car 5d Koksmetal 16” aluf. 100 179.800
11/05 Toyota Yaris 1,3 Soul 3d Koksmetal, airc., fjernb. c.lås 87 79.800
03/98 VW Passat 1,6 4d Mørkblåmetal, 15” alufælge, c.lås, træk 407 27.800
09/06 Volvo S40 1,6 4d Sølvmetal, 2 zone klima, fartpilot 114 129.800
02/04 Volvo S40 2,4 4d Koksmetal, 16” alufælge, 2 zone klima 198 109.800
02/10 Volvo V50 1,6 D DRIVe S/S 5d Blåmetal, 16” alufælge, 41 259.800
12/09 Volvo V50 1,6 D DRIVe S/S 5d Sølvmetal, 16” alufælge, 52 259.800
06/05 VW Golf V 1,6 FSi Trendline 3d Sølvmetal, fjernb. c.lås 135 109.800
10/04 VW Passat 1,8 T DK 150 4d Sølvmetal, 18” alufælge 119 119.800
06/08 VW Golf V 1,4 TSi 140 GT Sport 5d Sølvmetal, 16” alufælge 65 199.800

Hverdage 8-18 (onsdag kl. 15) - Lørdage og søndage 10-17
Alle biler kan ses på nettet på www.humleauto.dk

Der tages forbehold for evt. prisændringer og trykfejl.

Bestående af ugens menu
Forret, hovedret og dessert, øl, vand
og vin ad libitum frem til kaffen,
kaffe og småkager

Pris alt incl. kr. 275,-
Se andre tilbud på vores hjemmeside www.hundstrupkro.dk

Åbningstider fredag kl. 17 – 20,
lørdag og søndag kl. 12 – 15

Ved selskaber på mere end 20 personer kan vi
holde åbent når det passer jer

Vi har gode tilbud på udflugtsmenuer fra 2 retter kr. 90,-

HUNDSTRUP KRO
Atmosfære & Madoplevelse

Tlf. 62 24 14 45
www.hundstrupkro.dk

Mini-fest

GLASMAGERNE
PÅ TÅSINGE

BESØG VÆRKSTED OG GALLERI
MANDAG-FREDAG 10-17

WEEKEND 12-16

velkommen på
VEMMENÆSVEJ 10

W W W . G L A S M A G E R N E . D K

Hjemmet ved Kirkeby er også blevet
adressen for Heidi Egmose Busch’klinik.
Hun er fysioterapeut.

Selv om Philip Busch også har
bygget hestebokse til udlejning, kan
der sagtens blive plads til hans to
jernheste i stalden, og han er fortsat
medlem af motionsklubben Team
Tåsinge.

Han cykler med kammeraterne
fra Tåsinge to-tre gange om ugen,
når vejret er til det.

Heidi Egmose Busch er selvstæn-
dig fysioterapeut og lejer sig ind hos
Langeskov Fysioterapi, hvor hun er
én af seks fysioterapeuter, men ons-
dag og fredag er hun aktiv derhjem-
me i stuehuset på 250 kvadratmeter,
hvor hun har Klinik Solvang, som er
ejendommens navn.

I Klinik Solvang tilbyder hun
primært alternative former for
behandling. Det er for eksempel
kranio-sakral-terapi og bindevævs-
massage med et fysio-terapeutisk
fundament.

På vej til Japan
Hele familien er faldet godt til i Kir-
keby. Bolette har fået mange venner.
Sønnen Dres på 18 har ikke nået at
gå i skole her, for han var på efter-
skole, da familien flyttede til for et
par år siden.

Udover at Heidi Egmose Busch
arbejder på klinik i Langeskov og
derhjemme, træner hun et stort
bold-hold på folkeskolen i Kirkeby.

- Og jeg har meldt mig ind i Kir-
keby Løbeklub. Jo, vi er faldet godt
til, vurderer hun.

Philip Busch falder i snak med na-
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HEIDI EGMOSE BUSCH
45-årige Heidi Egmose Busch er fra Bagenkop.
Hun blev som 16-årig au pair i England og kom derefter i kon-
torlære på den daværende Bagenkop Fisk- og Filetfabrik, var
hos Langeland-Kiel-linjen i Bagenkop i et halvt år og blev til-
budt job på selskabets kontor i Kiel, hvor hun boede i halvan-
det år.
Derefter læste hun til markedsøkononom på handelsskolen
i Svendborg, blev ansat hos Dux påTåsinge og hos rederiet
C.J.Helt i Svendborg, gik på kunstskole i Svendborg i et halvt år
og færdiggjorde i 2009 fysioterapeut-uddannelsen i Odense.
I dag deler Heidi Egmose Busch sine arbejdsdage mellem
Langeskov Fysioterapi og Klinik Solvang i hjemmet ved Kir-
keby.
Heidi Egmose Busch’forældre Stella og Ejvind Egmose bor
fortsat i Bagenkop. De holdt i øvrigt guldbryllup på Bagenkop
Kro lørdag 24. marts.

PHILIP BUSCH
42-årige Philip Busch er født i Horsens. Men på grund af sin
fars skiftende læge-arbejdspladser flyttede familien en del i
hans barndom: Horsens, Grønland, Augustenborg og Fynshav
på Als, hvor han gik i gymnasiet.
Philip Busch ville være maskinmester og kom på skolen i
Svendborg, hvor han mødte Heidi Egmose Busch. Siden 1994
har Philip Busch sejlet med Maersk-skibe i stort set hele ver-
den. Det har været containerskibe, forsyningsskibe og skibe,
som reparerer kabler og lægger gasrør, telefonkabler og kab-
ler til andre formål og andet.
I øjeblikket sejler han med et fartøj, som servicerer boreplat-
forme ud for Brasilien. Om bord råder han som officer over
kahyt med soveværelse, badeværelse og et lokale, der er op-
holdsrum og kontor.
Philip Busch’mor, Grete Busch, døde for otte år siden, og hans
far Erik Busch bor nu i Rudkøbing.

Privat

Klinik Solvang, Heidi Egmose Busch,
Kirkevej 21, Kirkeby, 5771 Stenstrup.
www.kliniksolvang.dk
kliniksolvang@gmail.com

boerne, når han færdes udendørs,
og han er glad for, at Kirkeby fortsat
er et aktivt samfund med købmand
Lotte og et godt foreningsliv.

- Vi bor på landet og alligevel tæt
på Kirkeby og har halvanden kilo-
meter til Stenstrup med flere forret-
ninger og er i tilpas afstand fra mo-
torvejen, som vi har tre kilometer
til. Det er kort køreafstand, men vi
undgår støjen.

Og selv om familien Busch nyder
livet på landejendommen, hvor der
er langt fra stuehus og have til nær-
meste nabo, oplever Philip Busch og
resten af familien verden.

Mor og datter var for eksempel
med ham på såkaldt familiesejlads
ud for Rio de Janeiro og besøg på
fastlandet i et par uger ved årsskiftet,
og til sommer tager far, mor og dat-
ter til Japan.

Her er sønnen Dres, der ifølge
forældrene er det danske ord for An-
dreas og betyder mandig, på udveks-
lingsophold i dette skoleår.

Af Steen Højgaard
Foto: Jørgen Outzen
sh@fyens.dk, joou@fyens.dk



A > Advokater
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A > Anlægsgartnere

A > Autoreparation

B > Blikkenslager

B > Bogføring

B > Brugskunst

E > El-Installatører

Torneløkke
ANLÆGSGARTNER & SERVICEFIRMA

AUT. KLOAKMESTER

Monnetvej 8 • 5700 Svendborg
Tlf. 62 54 18 11 • 40 28 18 11

www.torneloekke.dk

Løgeskov Auto
Alt i reparationer, rustarbejde,
klar til syn, forsikringsskader m.m.
Vi henter og bringer efter aftale!

☎ 62263131
Biltlf.: 30695306 Fax: 62263134 Løgeskov 50 · 5771 Stenstrup

Bravida Danmark A/S
Tværvej 25
5700 Svendborg
Tlf.: 63 21 12 60
Fax: 63 21 12 61

v/Jens Chr. Bøgh · Tvedvej 160
5700 Svendborg · Bil tlf. 20 40 49 44

Ventilation
Blikkenslageri

LITTAU▼S EFTF. • 62 21 49 44

Tag- og facadebeklædning • Pladearbejde

Flere glade bilister

v. Jens F. Jensen
Fåborgvej 110
5762 V. Skerninge
Tlf. 62 24 14 19
jens@tommysauto.dk

TOMMY’S AUTO
www.tommysauto.dk

Boelsmosevej 15 . 5883 Oure . Tlf. 62 28 14 33
Email: getterhundstrup@gmail.com

Se mere her

www. getter.dk

Alt i anlægsgartnerarbejde
Ginkgo.as Anlægsgartnerfirma

Assensvej 297 ∙ 5771 Stenstrup ∙ 6226 3136/4086 3136

ginkgo@ginkgo.as ∙ www.ginkgo.as

Anlægsgartner firma

BERIT’S BOGFØRING OG MOMS
v/Berit Jansen

Kontorhjælp, bogføring, momsafstemning og
klargøring af regnskabsmateriale til revisor

Mobil: 4156 1098
b.k.jansen@mail.dk

Teglbakken 28, 5771 Stenstrup

E. & J. HEGAARDAUTOCENTRET
VESTERGADE 40B . Tlf. 62 21 30 30

ÅBENT: Hverdage kl. 7.30-17.00
- eller efter aftale på tlf. 62 22 00 90 - 62 23 12 98 - 40 82 73 09

www.mekonomenautoteknik.dk

SPECIALER: Mercedes Benz & Opel

Mekonomen

Autoteknik
Alle bilmærkers
værksted

VI KLARER OGSÅ
DIT BILMÆRKE

KJELD KLAUSEN (H)
THOMAS HESS-PETERSEN (H)
LARS SKJØDT JENSEN (H)

ADVOKATERNE CODANHUS
Toldbodvej 15 A . 5700 Svendborg . Tlf. 62 21 00 21
advokaterne@codanhus.dk . www.codanhus.dk

HENRIK DALEGAARD

AUTO-CENTRUM SKÅRUP
Østergade 60-62 ! 5881 Skårup ! Tlf. 62 23 19 91

Jan Nielsen - Mobil 24 47 88 89
www.autocentrum.dk

Alt i rep. Brugte biler

overfor
Skårup Skole

overfor
Skårup Skole

Vi udfører blandt andet:
• Alt i mekanisk arbejde
• Elektrisk Fejlfinding på alle mærker
• Alt i skader
• Speciale i VAG gruppen

(VW, Audi, Skoda, Seat)
• Undervognsbehandling (Tektrol)
• Dæk og Fælge
• Bule udtræk
• Stenslag i chassi
• Stenslag og revner i ruder
• Udbedring af skrammer og ridser
• Lugtsanering med ozon

Jan B. Pedersen - Aut. el-installatør
Purreskovvej 1
5874 Hesselager 62 25 15 50
Fax 62 25 16 91 - Mobil (Jan) 40 16 67 50
E-mail: jan@sydfynselservice.dk

Få lagt fliser
i foråret

Flisebelægning fra 250,00 kr. pr. m2

- inkl. nye fliser (flere slags)
afretningsgrus og lægning excl. moms.

Anlægsgartner

Lars Albertsen

Nørremarken 41
5881 Skårup
Tlf. 6223 1900
Mobil 4016 8209
Fax 6223 1903



E > Entreprenører

F > Flyttefirma

F > Fodterapeuter

F > Forskelligt sælges

F > Facaderenovering

F > Frisører

K > Klinikker

I > Isolering

E > El-Installatører F > Frisører

H > Hundetrimning

aut. elinstallatør
Jesper Markvardsen

Salon Pluto Hundefrisør
Vi står på hovedet

for DIN hund
Hunde klippes, trimmes og
soigneres, speciale trimning

Tlf. 21 75 83 19
Birgit Svane

Hellegårdsvej 233
5700 Svendborg

VI KOMMER PÅ
HJEMMEBESØG

Lundbyvej 69 | 5700 Svendborg

Tlf.: 2331 9077

v/Kåre Nielsen

A
P
S

v/Kåre Nielsen

Vestermarkens Fodpleje Kværndrup
v/Inge Ladefoged,
Vestermarken 2, 5772 Kværndrup
Ring og aftal en tid ! Tlf. 20 23 41 01

Aut. Elinstallatør
Henrik Mink
www.minksel.dk

SPAR 20%
på montagen af solceller

Minks El-Service
Tlf. 2078 7801

Scan koden og se mere om tilbuddet

Få den bedste klipning ”overhovedet”...

FOR 100,-
Hos Arabella

Vestergade
(ved siden af Dansk Fitness)

Drop in service eller ring på

22 82 97 27

Forårstilbud
Permanent make-up

1500,- Bryn
1500,- Eyeliner
1500,- Læber
Kun åbent ved tidsbestilling/
også weekend, og åben
hverdag fra 10-16

Beauty Shoppen
Nyborgvej 24 • Tlf. 28 38 81 22
www.beautyshoppen.com

BUTIK

mosaik
KLOSTERPLADS 8A - SVENDBORG

Her kan du finde lige fra retro,
antikviteter, smykker og kunst,

til nyt designertøj, lamper, te,
kelimtæpper og broderede sko

RECKE
Stationsvej 54 . 5771 Stenstrup . Tlf. 62 26 10 18

www.recke-el.dk

Ap
SEl

Alt hvad du tænder på

VI HAR ALTID
ET GODT TILBUD

ellers laver vi et!

Bosch Vaskemaskine
WAA24163SN
1200 omdr. min., 5,5 kg
Før 4.499,-
NU KUN 1.999,-

Frisøren i Brogade 35

Frisør Lica Radmer
Brogade 35 · Tlf. 62 21 05 66

Bemærk ingen
tidsbestilling

HOLDER ÅBENT ONSDAG
FØR PÅSKE D. 4. APRIL KL. 9-17.30

Herreklip 140,-
Dameklip 150,-

Dansk
Vinduesrådgivning

- professionel rådgivning, salg og montage

åd iåd i

Alt i tømrer- og murearbejde
Nye vinduer • Renovering • Nybyggeri

God kvalitet Godt håndværkG

God kvalitet •Godt håndværk

Søbyvej 19,1 5700 Svendborg

Tømrer • Snedker •Murer

Professionel rådgivning

Ring til Sune Simonsen4133 4444
Læs mere på www.fynsfacade.dk

Søbyvej 19,1 5700 Svendborg
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ENTREPRENØR J. CLAUSEN ApS
Rytterhaven 7 ...................6220 3490
Telefax ...............................6220 3290
Mobil ..................................2344 0490

Vi ønsker alle et godt nytår
Aut. kloakmester . Kloak TV
6220 3490

Vi ønsker alle en god jul samt et godt nytår

Varme · Kulde · Lyd · Brand

Tlf. 20 13 80 36
www.papirisolering.com

• Hulmur
• Etageadskillelse
• Skråloft/Loft
• Nybyg
• Gulv

Svendborgs ældste flytteforretning grundlagt 1924

Fra slot eller hytte ... Brug os når du skal flytte
RING OG FÅ ET FLYTTETILBUD
Møbelopbevaring i 1500 kvm tørre lokaler

62 21 12 75 TLF.
62 22 76 75 FAX
www.svendborg-moebeltransport.dk
mail@svendborg-moebeltransport.dk

Michael Pedersen
Sundbrovej 46, Tåsinge
5700 Svendborg

Dansk Møbeltransport Forening

INGRIDS SALON
Hele familiens frisør
62 26 21 18

Rødmevej 12 · 5771 Stenstrup

Stenbankevej 2 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 80 07 17

Professionel afrensning af facader og bygninger
Industrispuling

www.fv-sandblaesning.dk Uforpligtende
tilbud gives

Ø. Aaby Vognmands- & Entreprenørforretning ApS
Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup

Tlf: 62 23 12 10
Fax: 62 23 12 19

www.oesteraaby.dk

Aut. kloakmester
Al vognmandskørsel med kran/grab
Slamsugning -rørspuling
Udlejning af åbne og lukkede containere
Udlejning af 20”- 40” skibscontainere
Kloak TV
Jordarbejde
Kranarbejde
Drænarbejde
Nedbrydning
Belægningsarbejde



Fest til fast pris
Velkomstdrink,

naturligvis med de sædvanlige snacks

3 retters menu,
vælg fra jubilæumskortet

Banket hvid & rødvin ad libitum,
glas dessertvin

Kaffe/te med hjemmebagte petit four

2 timers fri bar med vin, øl & sodavand

Natmad

Pr. person

Kun kr.775,00

Malerfirmaet
CLAUS LÆSSØ
Agerbakken 21 · Ollerup
5762 Vester Skerninge

20 43 63 50

Tlf. 6262 2362 • www.aa s kov - e r i k s en .dk

Danske Malermestre

Reventlowsvej 15 Korinth 5600 Faaborg
Tlf. 6265 1170 Fax: 6367 0100 Mobil: 2539 9354

E-mail: kk@kkrevision.dk www.kkrevision.dk

Maskinstation
Ellerup

Alle former for landbrugsarbejder
udføres professionelt
Henrik 30 33 75 52

Ultoftevej 6 · 5892 Gudbjerg

62 25 17 97 · 21 69 79 47

Hanstholm Køkken • Tåsinge
Vindeby Centret • Bregningevej 39,

Tåsinge • 5700 Svendborg

Tlf: 20 28 30 02 • www.hanstholm.com

KLEJNSMEDEN
Skovhavevej 4, Tved - 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 01 55 - mobil 20 42 77 76 - www.klejnsmeden.dk

Vi anbefaler os i

• Familiegrene

• Vejrhaner

• Smedejernslåger

• Smedekunst

Sydfyns
Malerforretning

Svendborgvej 140 · 5762 V. Skerninge
Lars 40 95 24 69 · lj@sydmf.dk

www.sydmf.dk · Sprøjteværksted 22 90 24 69

Reparation, restaurering
og bemaling af gl. møbler

Erik Rasmussen
Åbyvej 12, Hundstrup - Tlf. 6224 3482

Finn Clausen
MURER &TØMRER

• Nybygning - Ombygning
• Tilbygning - Reparationer
• Totalløsning

Majvænget 8 .Gudme

Tlf. 62 25 35 41
Biltlf. 40 45 97 64 • Fax 62 25 25 41

www.finnclausen.dk

ApS

Malermester

Jens L.
Ahler

Malermester

Jens N.
Ahler

Mobil
2143 68 60

Tandlægerne
i Det Gule Pakhus
Havnepladsen 3 B · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 20 09
NYT - Besøg vores hjemmeside på...
www.tandlaegerneidetgulepakhus.dk

Tandløs
ikke
hjælpeløs

fax 62 21 49 89 · 62 21 49 89
Bontvedvej 43 · 5700 Svendborg

www.tvedmalerfirma.dk · fpb@tvedmalerfirma.dk

Finn Banke
20 21 23 25

G A R A N T I P Å K VA L I T E T

Mogens Yde Dahl

Gl. Nybyvej 80 · Tåsinge
DK-5700 Svendborg
Tlf. 62 21 15 00
E-mail: ydes@pc.dk
www.mogensydedahl.dk

Havnepladsen 5 - 5700 Svendborg
tlf. 62 21 07 19

www.restaurantsvendborgsund.dk

PÅSKEMENU
3 retter kr. 348,- 2 retter kr. 273,-

Stenbiderrogn
med springløg, syltet vagtelæg,
karse og rygeost på rugbrød

Langtidsbraiseret
Lammebryst
og Lammekotelet vendt i majsmel
og citrongræs med
konfiteret gulerod, glaskål og
hvidløgspure samt
lammeglace med basilikum

Crême Brúlèe
med rabarberconsomme
og havreflager

K > Klinikker

K > Køkkener

M > Malermestre

M > Maskinstationer

M > Maskinværksteder

M > Murermestre

M > Møbler

R > Restauranter

M > Revisorer

M > Malermestre



S > Slamsugning

S > Smedemestre

S > Snedkermestre

T > Tagrens/renovering

T > Tømrermestre

U > Undervisning

V > Vikarbureauer

V > Virksomhedsrådgivning

V > Vognmænd

V > VVS-Installatører

VikarFlexible
V/ Lene Jensen
Tlf.: 27610406

e-mail: vf@sydfynsmail.dk
www.vikarflexible.dk

www.bjarne-a.dk

Bjarne Andersens

Tømrer- og
Snedkerforretning
Vængevej 9 . 5772 Kværndrup
Telefon 62 27 13 30

Reperation og
vedligeholdelse

ra

SKOVBALLE SLAMSUGNING
v/Leif Ove Hansen

Knasterhovvej 12, Tåsinge

62 54 18 89 / 21 22 92 44

K. Osther`s transportservice
Tlf. 29 37 88 78
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” Vi kan komme alle steder”

Ingen opgave
er for lille

• Transport op til 3 m3

• Grus, granit, sten træflis mm.
• Haveaffald, byggeaffald mm.
• Transportopgaver til både private og erhverv.

E-mail: grensebo@gmail.com

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

Hjertet i hjemmets varmesystem
- indstil det, og overlad resten til living by Danfoss

living by Danfoss- radiatortermostater er en bekvem løsning til dit hjem. living eco og living connect er
udstyret med forudinstallerede programmer, så du blot skal vælge funktion. Du kan også indstille den
ønskede temperatur for enhver tid på døgnet, så det passer til din families behov. Du skal blot finde den
løsning, der passer til din families vaner og lade dine living by Danfoss- radiatortermostater spare på
energien og sørge for det perfekte indeklima.
Flere funktioner gør hverdagen nemmere. Åbent vindue- funktionen kan registrere, når der luftes ud i
lokalet. Varmen slukkes automatisk for at undgå energispild.
Ferie- funktionen skruer ned for varmen, mens du er væk, og skruer op igen, når du forventer at være
hjemme igen. Du kommer altid hjem til en behagelig temperatur. Det enkle, digitale display giver dig
adgang til vigtige og letforståelige informationer, og giver dig fuld kontrol over hjemmets opvarmning.
Enkelhed, bekvemmelighed, komfort og energibesparelser - det er living by Danfoss.

LANDET
BLIK & VVS ApS

TØMRERMESTER
Claus Bo Rasmussen
Skårup - 6223 1025

ALT INDENFOR TØMRER OG SNEDKERARBEJDE

20 års fødselsdag1992 2012

I den
anledning
gi`r vi

på
Thermoruder
m.varmkant20%

Rensning, algebehandling & maling af tage.
Ring for uforpligtende tilbud.

Fåborg, tlf. 28 51 55 50

Tlf. 40 42 00 71
E-mail: kim@kim-vermoe.dk • www.kim-vermoe.dk

• Affaldskørsel • Baksning • Container • Kraner fra 0-100 tm.
• Kranbil m/grabbe/tip ud til 22 m • Maskin-transport
• Nedbygget udtrækstrailer m/ radiostyret-fjernstyring

• Særtransport • Totalløsninger

A/S

v/tømrermester Kjeld Larsen
Søgårdsvej 30 · Ollerup · Tlf. 62 24 34 99

Alt tømrerarbejde
Nybygninger,

om-&tilbygninger!
-kort og godt, stort og småt

ollerup
VED TØMRERMESTER KJELD LARSEN

tømrerforretnin

62243499

Jan Szustykiewicz, Egemosevej 20, 5882 Vejstrup
Ring 62 28 16 84 eller 20 23 16 84

Vi er din lokale TagProff!
Svendborgvej 58, Ollerup

5762 Vester Skerninge

Telefon 51561101

E-mail stina@firmasynergi.dk

www.firmasynergi.dk

SALG/MARKEDSFØRING
FirmaSynergi laver
forretningsplaner og udvikler
salgs- og markedsføringsindsatser,
der appelerer til din virksomheds
kunder

SAMFUNDSANSVAR
FirmaSynergi skaber den røde
tråd mellem virksomhedens
samfundsansvar og
forretningsstrategien,
så det afspejles på bundlinjen

Virksomhedsrådgivning

til små og mellemstore

virksomheder

der appellerer til din virksomheds

DRÆTSEFTERSKOLEN ULBØLLE

Mobil: 21 62 65 60 . Fax 62 20 65 80
Bystrup Totalbyg ApS
Rønnebærvænget 78 . Thurø . 5700 Svendborg
E-mail: totalbyg@e-box.dk

• Ombygning
• Tilbygning
• Nybygning

Vi forhandler dansk producerede
kvalitets vinduer fra

Ring til Henrik på tlf. 6221 9600 · www.sydfynskhåndværk.dk

Henrik Henriksen har over
25 års erfaring med renovering
og ombygning af ældre huse.
Få en god proces
og det bedste resultat.

Gode råd er gratis...

SMEDEMESTER
Kaj Erik Madsen

Porthusvej 58A, 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 06 77

T > Tømrermestre



-" %)!(#( +) $/,
.. '

-" %)!(#( +) $/,
&* '

100% komposit

www.svendborgvinduer.dk

Svendborg Vinduer
præsenterer...:

Nyt profilsystemmed
revolutionerende
energiprofil
Svendborg Vinduer præsenterer et helt nyt profilsystem til vinduer og
døre. Systemet er udviklet, så det nærmest revolutionerer energisiden
og giver markante besparelser på forbruget.

Forskellen mellem det nye system og det hidtidige er egentlig ikke så
stor, men den er stor nok til, at systemet giver en markant bedre energi-
og miljøbalance. Det nye profilsystem er udviklet på grundlag af erfarin-
ger og ideer.

- Efter at vi efterhånden er nået langt med at gøre glas i vinduer og døre
ret effektive, når det handler om energi og udledning af CO2, så er det
nu vigtigt at få både karm og rammemed, så vi også her undgår var-
metab mest muligt, fortæller Lars Jensen, der sammenmed sin bror Jan
ejer og driver Svendborg Vinduer.
- Det nye profilsystem har fået nogle gode tests hos Teknologisk Institut.
Systemet giver først og fremmest den bedste samling mellem karm og
ramme.

Flot gennemsnitstemperatur
- Når man kigger på vinduer, så er det ofte den såkaldte randzonetem-
peratur, der er problemet. Det er temperaturen på det laveste sted på
glasset, der normalt er det koldeste sted. Ifølge BR (Bygningsreglemen-
tet) skal randzonetemperaturen være mindst 9,3. Med det nye system
holder vi en gennemsnitstemperatur på 15. Så vi er langt fra dugpunk-
tet, konstaterer Lars Jensen og siger videre:
- Profilsystemet er udviklet for at overholde kravene fremmod 2015.
Det kan vi nemt med det nye vindue, der nok endda vil fremtidssikre os
i forhold til de krav, der vil blive stillet til vinduers energiprofil helt frem
mod 2020.

Danskere støtter lokalt
Lars Jensen og Svendborg Vinduer oplever i de aktuelle krisetider et
positivt og interessant fænomen:
- Det er helt tydeligt, at folk er meget bevidste om, at i krisetider vil man

Reference vindue i 1230 x 1480 mm, med 3 tætninger og standard 2-lags energiglas
• U-værdi = 1,18W/m2K - svarende til Energiklasse B

Reference vindue i 1230 x 1480 mm, med 3 tætninger og standard 3-lags energiglas
• U-værdi = 0,795W/m2K - svarende til Energiklasse A

• Med optimerede energiruder opnås en pos. E-ref

gerne med sine køb støtte arbejdspladser og tænke lokalt, fortæller han
og fortsætter:
- Derfor står det også godt til her hos os, hvor vi har oplevet en markant
vækst i 2011 på alle områder. For eksempel på tømrermestrerne ser vi
en større og større kundetilgang.
- Mange har samtidig svært ved at vælge vinduer og døre. Derfor har
kunder stadig brug for den gode service, rådgivning og kvalitet, vi kan
tilbyde. Det er nogle af de ting, der mangler ved importerede vinduer.

Synlig påmesser
Deltagelsen i messer landet over er en af hjørnestenene i Svendborg
Vinduers udadvendte aktiviteter:
- Vi gør meget i messer. Det giver os mulighed for at komme ud og
fortælle ommaterialer, løsninger, design osv. Det har vi stor succes med,
siger Lars Jensen, der glæder sig til at præsentere virksomhedens nye
profilsystem på ”Bo Rigtigt – Go’Fritid”-messen i Marienlystecenteret fra
fredag til søndag den 2-4 marts 2012.


