
- vi passer godt på din bil !

Vi tilbyder:
• A/C og klima serv
• Fejlkode-udmålin
• Klargøring til syn
• Stenslag-reparat
• Alt i dæk og fælg
• Forsikringsskade
• Lånebil tilbydes
• Finansieringstilbu
• 3 års garanti på
ALLE nye reserve

Køb og salg af biler - altid 20 topklargjorte biler til salg
- se dem påmaxbrugtbiler.dk

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

Max’s Brugtbiler
Skerningegårdsvej 6
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 2262

-
ar e er ar ngen a are e æ re

bilmodeller og efteruddannelsen til at håndtere
teknikken i de nye biler.
Vi sørger for at du hurtigt er kørende igen
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af AnnA PiA HolmgAArd

svendborg: Det er smukt, 
det er anderledes - og det føjer en 
ny dimension til steder i Svend-
borg, der ind i mellem kan frem-
stå lidt skrammede. 

Rikke Birkeholm fra Vor Fru-
es Kantori glæder sig til mandag 
den 16. maj. Her afvikler hun og 
de øvrige medlemmer af koret 
en såkaldt walk along-koncert, 
hvor tilhørerne kan gå med 
koret, der har planlagt en rute 
med otte stop rundt i området 
mellem Møllergade og havnen.

Der skal være et vist overra-
skelsesmoment i turen, så de 
præcise stop skal ikke afsløres 
her -  heller ikke programmet, 
der dog vil indeholde klassiske 
lyse sommersange og korvær-
ker af amerikanske Ola Gjeilo 
og Carl Nielsen.

- Vi synes koncerten er en 
god idé, og så synes vi helt over-
ordnet også, at denne Bylivs-
pulje er en god idé. Det skaber 
liv, inspiration og sætter en ny 
stemning i området, tror vi, men  
det er i hvert fald vores håb og 
intention. Man skal gerne blive 

som musik fra en klar himmel
akusTiske perler i deT fri: Vor 
Frues Kantori er ude på en vandretur den 16. 
og 23.maj - du kan gå med fra kl. 17 på Lille 
Torv. Under titlen ”Akustiske perler i over-
gangszonen” er der premiere på de aktiviteter, 
som Bylivspuljen under Liv i min By støtter 

overasket, forundret, få lyst til 
at stoppe op og opleve byen på 

en ny måde, når der pludselig er 
sang og musik, siger hun.

Koret er kendt for at skabe 
musik af høj kvalitet og har med 
leder Povl Balslev også egne ar-
rangementer, der passer præcis 
til korets profil. 

- Vi er ambitiøse og vi synes 
altid, det er dejligt at komme 
ud og syge nye steder - gerne 
give folk en særlig oplevelse. 
På denne koncertrute kan man 
både følge med rundt eller lade 
sig overraske, siger hun.

Kantoriens koncert, der varer 
i alt cirka 45 minutter er støttet 
af Svendborg Kommunes områ-
defornyelse Liv i min By, der har 
nedsat en bylivspulje til denne 

type projekter.
- Vores mål er også at inspi-

rere andre til måske at gøre det 
samme eller tænke anderledes, 
når der skal skabes liv i byen, 
siger hun.

Skulle man ikke kunne nå at 
gå med den 16. maj kl. 17 til 
cirka 18 er der en gentagelse af 
koncerten ugen efter,  mandag 
den  23. maj kl. 19. Det er gratis 
at deltage og man behøver ikke 
tilmelde sig.

 ★ Vor Frues Kantori vil de  
kommende to mandage synge på 

byens pladser og gader.



REMA 1000
Krydder-
småkager
250 g

BKI Extra
400 g

REMA 1000
Hvedemel
2 kg

REMA1000
Sukker
1 kg

REMA 1000
Havregryn
1 kg

Høker
32%
70 cl

Butikkerne er moderniseret,
og det fejrer vi med en
række gode tilbud

Alle ugens
dage 8-21

Edin Hasanbegovic
Ørkildsgade 48-52
Svendborg

Klaus Aagaard
Tvedvej 69-75
Svendborg

Nikolaj Jensen
Bregningevej 58
Vindeby
Svendborg

I REMA1000 arbejder vi ud fra konceptet ”discount med holdning”. Det betyder,
at vi har en holdning til de varer vi sælger, og til omgivelserne omkring os!

23.-23.-
62.50 pr. kg

5.-5.-
20.00 pr. kg

45.-45.-
64.29 pr. liter

Tilbuddene gælder fra onsdag 11. maj til og med lørdag 14. maj

Ved køb af
mere end

8 stk. pr. kunde
pr. dag
er prisen
7.00
pr. stk.

5.-5.-
2.50 pr.kg

Ved køb af
mere end

8 stk. pr. kunde
pr. dag
er prisen
7.50
pr. stk.

5.-5.-

Ved køb af
mere end

8 stk. pr. kunde
pr. dag
er prisen
8.95
pr. stk.

5.-5.-

Tilbuddene
gælder kun
i disse 3
butikker

Ved køb af
mere end

8 stk. pr. kunde
pr. dag
er prisen
79.95
pr. stk.

Ved køb af
mere end

8 stk. pr. kunde
pr. dag
er prisen
10.00
pr. stk.

Discount med holdning!

Ved køb af
mere end

6 stk. pr. kunde
pr. dag
er prisen
4.95

pr. stk.

Tirsdag den 10. maj 2016 41


