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Bestyrelselser
Marineforeningen Skyttelavet

INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET

Marineforeningen
Foreningens formål er, at styrke nationens interesse for søværnet

og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde
forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er

eller har været tjenstgørende ved søværnet.

Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
Landsformand Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen

Kurt Hardi Gadeberg
Formand Tlf. 40 37 39 14
kurt.hardi@sydfynsavisen.dk

Martin Prætorius
Kasserer Tlf. 40 28 55 38

Sven-Anker Plum Tlf. 61 61 14 17

Ralf Jørgensen Banjemester

Marineforeningen
Hans Johansen

Skyttelavet
Kurt Hardi Gadeberg.

Indlæg til næste udgivelse kan 
indsendes til redaktionen, personligt 
eller skriftligt.

Send evt. mail til:
formand@faaborgmarineforening.dk
eller:
Lejlawedel@stofanet.dk

Hans Johansen
Formand Tlf. 62 61 03 20
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk

Svend Lauritzen
Næstformand Tlf. 62 61 80 83
Mail: svemala@dukamail.dk

Erling Vie Andersen
Kasserer Tlf. 62 61 95 50
Mail: erlingandersen@mail.tele.dk

Lajla W. Sørensen
Sekretær Tlf. 62 61 03 20
Mail: lejlawedel@stofanet.dk

Torben Ø. Larsen -  Slopksiten
Best.medlem	 Tlf. 62 61 85 56
Mail: torbenoelarsen@hotmail.com

John Rasmussen
Best.medlem	 Tlf. 20 33 39 05
Mail: johnmon@tv.dk

Martin Prætorius
Best.medlem	 Tlf. 40 28 55 38
Mail: praetorius@privat.dk

Ralf Jørgensen Suppleant
Mail: ralfsnor@gmail.com

Erik	Westh	 Suppleant

Deadline for indlæg til næste 
nummer: Den 15. Maj 2013.



Nyt fra formanden
Så fik vi slået hul på det nye år, så jeg vil starte med at ønske alle medlem-
mer og annoncører et godt nytår, 2013 bliver nok et år hvor der ikke kom-
mer til at ske så meget, i 2012 var der jo meget at se til med regentparrets 
besøg i Faaborg først på året, senere på året var ”Freja” så på adoptionsvi-
sit. Nytårsmønstringen og generalforsamlingen er vel overstået med et godt 
fremmøde, så vi er klar til at møde det nye års udfordringer hvor bl.a.  vores 
100 års jubilæum skal sættes på skinner. I forbindelse med  dette års gene-
ralforsamling blev det jo vedtaget at nedsætte et udvalg til aktiviteter, dette 
udvalg vil blive inddraget i planlægningen af jubilæumsfestlighederne. Vo-
res medlemstal er nu oppe på det normale igen, men 2013 må gerne blive 
året hvor vi runder de 80 medlemmer, så hvis I har nogle emner så kom en-
delig frem med dem.
Med	maritim	hilsen	-	Hans	Johansen

Vi fik startet det nye år med nytårsmønstring lørdag 
d. 5. januar, hvor 34 gaster var mødt op. Her blev 
der uddelt jubilæumstegn til 6 gaster, Poul Clem-
mesen og Erik Jørgensen begge med 60 års tegnet, 
John Rasmussen og Knud E. Pedersen begge med 
50 års tegnet og endelig Frank Rasmussen og Kaj 
Hov Madsen begge med 40 års tegnet. Årets Ma-
riner er Martin Prætorius. I samme anledning fik 4 
nye gaster overrakt medlemsemblemet, som tradi-
tionen byder blev der serveret gløgg og æbleskiver 
i dagens anledning med efterfølgende håndmadder.
Den årlige generalforsamling blev afviklet d. 2. fe-
bruar under ledelse af distriktsformand Ole Juls-
rud, der var genvalg til hele den siddende bestyrel-
se, der blev ved samme lejlighed nedsat et aktivi-
tetsudvalg for at lette bestyrelsen samt en Hovme-
ster gruppe til afløsning for Lejla. De efterfølgende 
gule ærter af Kai Hov og ”Fru Sørensens” pande-
kager blev indtaget med stort velbehag.
Med	maritim	hilsen	-	Hans	Johansen



SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan
købes/bestilles i Marinestuen.
Ansvarlig for Slop-Kisten er
Torben Larsen.
Stort klæbemærke 25 kr.
Kendingstegn 30 kr.
Pullover str. 48-56 550 kr.
Pullover str. 58-66 585 kr.
Cardigan str. 48-56 580 kr.
Cardigan str. 58-66 640 kr.
Indkøbspose med logo 60 kr.
Polosweater str. 48-56 580 kr.
Polosweater str. 58-66 640 kr.
Sweatshirt marineblå 360 kr.
Skjorter blå & hvid 290 kr.
Slips  165 kr.
Miniemblem 30 kr.
Bosswik læderbælte sort  245 kr.
Lærredsbælte marineblå / sort  125 kr.
Blazerknapper enkeltradet 50 kr.
Blazerknapper dobbeltradet  75 kr.
T-Shirt / marine & hvid 125 kr.
Polo – Shirt / marine & hvid 175 kr.
Dametørklæde 150 kr.
Messeforklæde blå med logo 125 kr.
Vimpel / lille 150 kr.
Skuldermærker 60 kr.
Begyndersæt til blazer 365 kr.
Blazeremblem 125 kr.
Vindjakke / marineblå str. 50-56 300 kr.
Seler marineblå 110 cm 210 kr.
Seler marineblå 130 cm 210 kr.
Sort klæbemærke 30 kr.
Hue emblem 115 kr.
Slipover str. 48-56 460 kr.
Slipover str.58-66 490 kr.
Kanonbådskrigen 1807-14 100 kr.
Julemærkemappe 35 kr.

Handelspladsen
Medlemmer i Faaborg Marine-
forening, kan få 10% rabat, når 
man lejer stillads og maskiner 
hos Faaborg Stillads og materi-
aleudlejning. Husk blot at med-
bringe dit marineforeningskort 
eller meddele at du kommer fra 
MF.
(Se	annonce	på	bagside)



Formandens årsberetning 2012
Året startede som det plejer med nytårsmøn-
string d. 7. januar og som sædvanlig med gløgg 
og æbleskiver, 40 deltog. Tirsdag d. 14, januar 
var to flaggaster, Villy og Martin, stået tidligt op 
for at deltage i flag og faneparade i København 
til ære for Dronningen i anledning af hendes 40 
års regeringsjubilæum. Lørdag d. 4 februar var 
der ordinær generalforsamling med 29 deltage-
re. Lørdag d. 31. Marts var der påskefrokost med 
19 deltagere. 4-5-6. maj var der sendemandsmø-
de i Ærøskøbing hvor 8 mand deltog. Onsdag d. 
6. juni var hele Faaborg på den anden ende det 

var blevet tid til det længe ventede besøg af Hendes Majestæt Dronningen 
og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, Dannebrog ankom præsis kl. 10 
hvor Marineforeningen sammen med forskellige foreninger og Danmarks-
samfundet havde taget opstilling langs med kajen. I forbindelse med regent-
besøget overbragte vi en gave til regentparret  en vase af den lokale kunst-
ner Peter Seeberg. 10. juni var det tid til den årlige sommerudflugt som gik 
til Langeland med besøg på Langelandsfortet, hvor vi fik en rundvisning på 
1½ time hvorefter vi opsøgte de vilde heste på vejen mod Svendborg Mari-
neforening, her blev vi budt velkommen af formanden Erik Bodal, som for-
talte lidt om den nye marinestue, herefter blev der serveret frokost. Søndag 
d. 8. juli havde vi besøg af Svendborg Marineforening, der kom sejlende i 
Caroline S og museumsskibet Viking med ankomst kl.10.30,efterfølgende 
blev der serveret frokost, afsluttende med Janes berømte kage og kaffe. D. 
4. august var der madpakkemøde idet der jo ikke kommer ret mange med-
lemmer på grund af den årlige fest på havnen. Den. 5. september marke-
rede vi flagdagen for vore udsendte soldater ved minen på Langelinie. 14-
16. september havde vi besøg af adoptionsskibet ”Freja”, det havde vi også 
ventet på i 3 år, så der var lagt op til et par hyggelige dage, ”Freja” blev 
budt velkommen af  ”Danske Løsen” Faaborg Kanonerlaug havde i dagens 
anledning kørt den lille kanon frem på kajen herefter inviterede marinefor-
eningen på en lille forfriskning i stuen. Kl. 19.00 var der indbudt til spisning 
i marineforeningen, hvor der blev serveret fiskeanretning, stegebuffet og til 

 
 

 
 
 
 
 
 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling d. 4/2 2012. 
Dagsorden ifølge gældende vedtægter. 
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: 
Næstformand Svend Lauritsen, modtager genvalg. 
Kasserer Erling Vie Andersen, modtager genvalg. 
Sekretær Lejla W. Sørensen, modtager genvalg. 
Slopkisten Torben Larsen, modtager genvalg. 
 
Derudover skal der vælges: 
2 suppleanter til bestyrelsen. 
2 Revisorer. 
2 Flagbærere. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest d. 15 januar 2012. 
Evt. på mail: lejlawedel@stofanet.dk 

Tilmelding til de gule ærter er nødvendig . 

 

Husk! Man har kun stemmeret hvis kontingentet er betalt. 

 



dessert var der kaffe og den berømte ”Janekage”, her deltog representanter 
fra kommunen, marinehjemmeværnet og medlemmer fra marineforeningen. 
Lørdag d. 15 var der åbent skib på ”Freja” og i samme anledning havde Ma-
rinehjemmeværnet og Marineforeningen inviteret til åbent hus for alle inte-
resserede. Kl. 19 var kommunen værter ved en middag på ”Klinten”, hvor 
også marineforeningen deltog. Lørdag d. 6. oktober var der ålegilde, hvor 
34 deltog. Lørdag d. 1. december var der julefrokost.

Faaborg Værft A/S
- Professionel leverandør af maritime ydelser

Tlf. 62612110 : fv@faaborg-vaerft.dk : www.faaborg-vaerft.dk

Nybygning, Reparation, Ombygninger, Motorudskiftning, Osmosebehandling

v / B j a r n e  T h o m s e n

A s s e n s ve j  2 0  .  5 6 0 0  F a a b o r g  .  T l f .  6 2 6 1  8 7 7 8



Generalforsamling 2013
Referat af ordinær generalforsamling.
Lørdag d. 2. februar 2013 kl. 11.00 i Flotillehuset.
1. Valg af dirigent. 
1. Distriktsformand Ole Juelsrud blev valgt.  
2. Valg af stemmetællere. 
1. Svend Anker Plum og Søren L. Kvolsgaard.
3. Bestyrelsens årsberetning. 
1. Formanden aflagde beretning for Året 2012.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kasserer Erling Vie fremlagde regnskabet, som ikke har givet overskud i 
4. 2012 pga. store udgifter til Regentbesøg, besøg af adoptionsskibet
4. ”Freja” og indkøb af ny computer.
5. Bestyrelsens forslag, herunder planer for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
Punkt 5 og 6 blev slået sammen, da  4 personer der bød ind med at ned-
sætte et aktivitetsudvalg, som består af bestyrelsesmedlem Martin Præto-
rius, marineforeningsmedlemmer, Arnvid Petersen, Ole Tømmeraas Chri-
stensen, Bjarne Korsgård. Denne gruppe blev ønsket velkommen, da forny-
elser er meget velkommen i foreningen.
Derudover er der nu nedsat en Hovmestergruppe til at overtage Kabyssen 
for Lejla, som er Kai Hov, Flemming Orbe og evt, et nyt medlem.
7. Fastsættelse af kontingent.350,00 kr, ingen ændring.
8. Valg af bestyrelsen, herunder valg af supleanter.
      Formand  Hans Johansen, genvalgt
      Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius, genvalgt
      Bestyrelsesmedlem John Rasmussen, genvalgt
      Suppleant Ralf Jørgensen, genvalgt
      Suppleant Erik Westh, genvalgt
9. Valg af 2 revisorer. Det blev Svend Anker Plum, Ole Christensen,
4. suppleant. Steen Hartmann.
10. Valg af sendemænd, er allerede afgjort i december.
10. Det er. Formand Hans Johansen, Ralf Jørgensen, Villy Hansen og
10. Lejla W. Sørensen
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11. Valg af flagbærere.
10. Villy Hansen, Lejla w Sørensen og supl. Thomas Plum.
12. Eventuelt. Distriktsformand Ole Juelsrud fremlagde programmet for 
Sendemandsmødet i 2013 i København. Formanden Hans Johansen takke-
de Distriktsformanden Ole Juelsrud for god ro og orden.
Der efter blev der serveret Kai Hov,s gule ærter med flæsk og pølse og fru 
Sørensen pandekager med is.

Udlejning af Flotillehuset
Flotillehuset kan lejes af Faaborg Marineforeningsmedlemmer

til eget brug.
Aftale om leje af Flotillehuset sker ved at henvende sig til

Claus V. Pedersen fra Marinehjemmeværnet på telefon 20 44 58 39.

Flotillehuset afleveres i samme stand
som ved overtagelsen.

Smedemestervej 1

5600 Faaborg

www.fa-storm.dk

Alle former for containere

Storm & Co. ApS

Tlf. 62 61 14 44

Engvej 6
5600 Faaborg

Tlf. 6261 4300
www.rema1000.dk



Aktivitetsudvalg

Hovmester til Kabys

AKTIVITETER

Bestyrelsesmedlem / Tovholder
Martin Prætorius. Mail: praetorius@privat.dk, tlf. 4028 5538.
Marineforeningsmedlemmer: 
Arnvid Pedersen - Ole T. Christensen - Bjarne Korsgård.

Hovmester / Tovholder Kai Hov Madsen. Mail: Kaihov@stofanet.
dk. tlf. 2125 2145.
Hovmester Flemming Orbe

Ralf Jørgensen 65 år d. 17 Marts
Svend Lauritsen 70 år d. 10 April
Frank Rasmussen 60 år d. 31 Maj
Villy G. Kjeldsen 50 år d. 22 August
Henning  Jørgensen 60 år d. 16 September
Henrik Hansen 50 år d. 28 September
Niels Jørgensen 60 år d. 10 November

Fødselsdage i 2013.

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

2. Marts Alm. Lørdagsmøde m/ Frokost Kr. 60.00
6. April Påskefrokost Kr. 75.00
26.-27.-28. April Sendemandsmøde i København.
4. Maj Alm. Lørdagsmøde m/ Frokost Kr. 60.00
5. Maj Danmarks Befrielse, vi mødes på Voigts Minde
 sammen med Faaborg Kanonerlaug.
1. Juni Pinsefrokost. kr. 75.00
6. Juni Alm. Lørdagsmøde m/ Frokost Kr. 60.00
Husk at der er bindende tilmelding til spisning ved alle møder !



restaurant og café
Kanalvej 17

DK-5600 Faaborg
Mail: th@bluestarline.com

Gågaden . Faaborg
Tlf. 62 62 35 00

Blækhuset

Faaborg
Tlf. 62616201

Restaurant

H MDALEI
FÆRGEVEJEN’S

62614847
- altid på spil

TLF

J.P. AUTO APS
Cvr: dk 24239594

Engvej 41 - 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 06 02
Fax 62 61 08 01

BRUGTE BILER,
KØB - SALG OG LEJE.

Tlf. 62 61 35 59
Mail: faaborg-farvehandel@mail.dk

Faaborg
Farvehandel ApS

v/ Kent Christiansen
Odensevej 95
5600 Faaborg

BÅDPRODUKTER FRA
HEMPEL, INTERNATIONAL, OWATROL, M.V.

Flydedokken
Kanalvej 20
v/ Flemming og Britta Schack
40 24 25 93 - 62 61 00 30



Skyttelavet
Skyttelavet fortsætter med samme besætning
Af	Kurt	Hardi/Alegia	Pres
Ved den 9. ordinære generalforsamling i Skyttelavet i Faaborg Marinefor-
ening blev formand for marineforeningen Hans Johansen valgt som dirigent 
til at lede slagets gang. Det blev i god ro og orden, hvor der var genvalg på 
alle poster, hvor der var valg.
Inden det nåede så langt blev der valgt stemmetællere og valget faldt på  
Michael Prætorius og Søren Hansen, der fik en nem dag.
Valgene til bestyrelsen betød genvalg til kasserer Martin Prætorius, besty-
relsesmedlem Sven Anker Plum og suppleant Thomas Plum. Bestyrelsen 
består der ud over af formand Kurt Hardi Gadeberg.
Som revisorer var der genvalg til Steffen Nielsen og Ralf Jørgensen, og som 
suppleant nyvalgt Hans Søgaard.
Så besætningen i Skyttelavet er uændret og fortsætter den gode kurs frem 
mod 10 års jubilæet i 2014.
I bestyrelsens beretning kunne det fortælles, at det har været et godt år med 
god aktivitet. Der har tillige været en pæn tilgang til Skyttelavet, hvor fle-
re af de nye har været en god del af de aktive skytter. Det har blandt andet 
kunnet ses på aktivitetsniveauet ved de ugentlige træningsskydninger, hvor 
deltagelsen har været meget høj med 10 - 15 skytter på banerne.
Udover de faste aktiviteter i sæsonens løb, så vil bestyrelsen i den kommen-
de sæson blandt andet også fokusere på afviklingen af det kommende jubi-
læum, hvor også andre fra skyttelavets kreds kan blive inddraget.
Generalforsamlingen sluttede med skafning og kammeratligt samvær.

Faaborg´s skyttehold
Ved venskabsskydningen mod Svendborg skød følgende skyt-
ter sig ind på holdene. Man kan deltage med så mange skytter 
man kan mønstre, - og efter skydningen er det de fem bedste 
resultater, der udgør holdet.
Hos kadetterne blev det Birgit Grønborg, Maria Hartmann, 
Soraya Gadeberg, Janni Plum og Dorthe Poulsen, og hos ma-
rinerne blev det Kurt Hardi Gadeberg, Torben Larsen, Martin 
Prætorius, Villy Kjeldsen og Thomas Plum.



Skyttelavet
Sydfynske marineskytter dystede
Tekst	&	foto:	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press

SYDFYN: Det blev en god 
dag for skyttelavene fra 
henholdsvis Faaborg og 
Svendborg Marineforening, 
da de med Svendborg som 
værter satte hinanden stæv-
ne til afviklingen af ”Ven-
skabsskydning” for sydfyn-
ske marinere og kadetter. 
Fra de to skyttelav var 31 
skytter mødt frem på baner-
ne hos skyttelavet i Svend-
borg, hvor der blev dystet på præcision med riflen, - og der var tæt kamp for 
at vinde pokaler og præmier.
Efter det sidste skud var affyret, og pointene talt op, - så blev det klart, at 
Svendborg var glade for at have de flotte pokaler stående hos dem. Holds-
kydningen hos marinerne, der tæller fem skytter, blev vundet af Svendborg 
med 463 point mod 451 til Faaborg.
Det gik ikke anderledes hos kadetterne (kvinderne). Her vandt Svendborg 
med 456 point mod 444 til Faaborg, og som resultatet fortæller – en diffe-
rence på 12 point som også hos marinerne. 

Det var tæt skydning mellem de to 
skyttelav, og som formand fra Fa-
aborg, Kurt Hardi Gadeberg, kunne 
sige – ”Pas godt på pokalerne – de er 
kun til låns”.
Faaborg er i efteråret værter ved den 
samme skydning, hvor man naturlig-
vis vil satse på, at de to flotte pokaler 
får hjemsted i Marinestuen.
Der blev ved samme lejlighed også 

Det	vindende	hold	fra	Svendborg	-	Steen	Molnit,	Niels	Rasmus-
sen,	Erik	Lindhardtsen,	Henning	Pehrsson	og	Frede	Kristiansen.

Vinderne	fra	”kutterskydningen”,	Henning	Pehrs-son,	
Arne	Rasmussen,	Steen	Molnit	og	Erik	Lind-hardtsen.	
Marie	Hartmann	var	arbejdsramt	og	ikke	til	stede.



Skyttelavet
afviklet en ”kutterskydning” – en skydning efter en speciel vanskelig skive, 
og den blev vundet af Steen Molnit og Erik Lindhardtsen med hver maxi-
mum 70 point og Henning Pehrsson med 65 point. Alle fra Svendborg samt 
Marie Hartmann fra Faaborg med 64 point. Som pr. tradition er der også 
præmie til en skytte med et af de laveste pointtal, og det blev denne gang 
Arne Rasmussen, der fik en flaske rødvin som tredje dårligste skytte. 
Efter skydningen var der skaf-
ning med gule ærter og alt til-
behør samt kammeratligt sam-
vær i Marinestuen i Svendborg.
Alle var enige om, at det hav-
de været en særdeles god dag 
og alle havde hygget sig, og de 
glæder sig allerede til at mødes 
igen til efteråret 
- denne gang i Faaborg.

Kåring af skytter
Tekst:	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press

FAABORG: I forbindelse med den or-dinære generalforsamling i Skyttela-
vet i Faaborg Marineforening, var der også kåring af sæsonens skytter.
Med en gennemsnitlig fremgang på 11,18 point kun-
ne Gunner Christensen kåres som ”Årets Skytte”. Som 
”Årets Topskytte” blev det med 182 point Sven Anker 
Plum. 
Helt usædvanligt var det de to skytter, der i forvejen 
havde pokalerne. Det skal samtidig nævnes, at der var 
tæt løb til Årets Topskytte, idet Ralf Jørgensen kun var 
0,18 point efter.
Med 7 sikre vundne omgange, så blev det en sikker 
Thomas Plum, der blev vinder af årets ØK - Klasse. En 
skydning, der afvikles i forbindelse med sæsonens træ-
ningsaftener.

Der	var	god	stemning	ved	dagens	skafning,	hvor	de	to	skytte-
lavs	deltagere	var	blevet	tilpas	blandet	ved	bordene.



Skyttelavet
Formænd helt i top
Foto:	Soraya	&	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press.
SYDFYN: I forbindelse med afvik-
lingen af den sydfynske venskabs-
skydning, så er der også præmiering 
af de to skyttelavs Topskytter hos så-
vel marinere som kadetter. Hos ma-
rinerne blev det en lidt anderledes 
uddeling, for det var de to skytte-
lavsformænd, Frede Kristiansen fra 
Svendborg og Kurt Hardi Gadeberg fra Faaborg, der stod for uddelingen 
af præmier, og denne gang kunne de med store smil, grin og klap fra de 

øvrige overrække et af de eftertrag-
tede ”rombægre” til hinanden, som 
værende deres skyttelavs Topskytte. 
Det var første gang at de to formænd 
er gået i top samtidigt.
Hos kadetterne blev det Birgit Grøn-
borg fra Faaborg og Lene Hansen fra 
Svendborg, der begge kunne kåres 
som Topskytter med tildeling af et 
”rombæger”.

Damhusvej 16 . 5750 Ringe . www.oles-olie.dk
Tlf. 6262 5048

OLE s OLIE

De	to	skyttelavsformænd,	Kurt	Hardi	Gadeberg	fra	
Faaborg	og	Frede	Kristiansen	fra	Svendborg	skød	sig	
helt	til	tops	og	blev	præmieret.

Lene	Hansen	fra	Svendborg	og	Birgit	Grønborg	fra	
Faaborg	blev	kadetternes	topskytter.	I	baggrunden	
Frede	Kristiansen,	formand	fra	Svendborg.



Kanalvej 2
5600 Faaborg 62 61 48 00

Velkommen i Jyske Bank
Jyske Bank bliver kaldt ”Havkatten i hyttefadet”
Havkatten er en underlig fisk - men den er så
fuld af liv, at den ilter vandet omkring sig
til gavn for de andre fisk.

Kom ind og oplev en bank, der går nye og
anderledes veje.

KANALVEJ 1 . FAABORG . TLF 89 89 95 00 GØR EN FORSKEL

Assensvej 87 D · 5600 Faaborg · Telefon 6261 7795
brian.maler@mail.dk · www.svanningemalerforretning.dk

Brian Pedersen 2021 7795
Peder Find 2857 9880 Danske malermestre

Trænger de til en opkvikker ude eller inde
– så ring efter en maler der kan det hele

Svanninge
MALERFORRETNING

Øster Hæsinge Auto ApS
Øster Hæsingevej 1 - 5600 Faaborg

Tlf. 62 64 10 42 - Fax 62 64 17 42

Faaborg
Statsaut. ejendomsmægler, valuar MDE

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ edc.dk

Lægeexam. fodplejer
Lotte Ørnholm
Saustedlund 19
5600 Faaborg

20 66 06 80




