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Leder
Fremtidens VVS-opgaver - Installation 4.0

KREDS
SYDJYLLAND-FYN

Tekniq og Blik og Rør har i fællesskab fået udarbejdet en rapport om VVS
branchens fremtid. Rapporten beskriver udviklingen inden for de teknologier som berører VVS branchen.

******************************

Udviklingen går ekstremt hurtigt. Se bare på mobiltelefonerne, for 25 år
siden var de nogle kæmpe klodser som man kunne tale i telefon i, hvis
ellers der var dækning til i dag, hvor mobiltelefonerne har udviklet sig til
mini computere.

Kontortider:
Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00
Fredag fra kl. 08.00 – 13.00

Rapporten beskriver 6 områder, hvor man forudser en udvikling der vil
påvirke fremtidens VVS-arbejde og arbejdsopgaver.
Robotter – her tænkes på fysiske robotter som udfører simple opgaver i
byggeriet.
IoT (internet of Things) – eller på dansk, komponenter der er koblet på
et netværk.
Data analytic – Indsamling af data. F.eks. vil man i fremtiden kunne følge
med vores sundhedstilstand ved at toilettet analyserer det der skylles ud.
Mobilapplikationer – apps vil blive brugt til køb, salg, service og analyse
inden for VVS.
Augment reality – er intelligente digitale briller, hvor man f.eks. kan se
tegningerne af rørføringen når man står i rummet.
Grøn energi – såsom solceller, vindenergi og vandkraft. Områder der vil
have indflydelse på vores arbejdsområder.
Umiddelbart kan man blive helt forskrækket og tænker, hvad er det for
noget science fiction.
Jeg synes, vi skal se positivt på det. Meget af det vil være med til at gøre
vores arbejde lettere og mere spændende.
Det kræver dog, at vi i branchen, i god tid, begynder at uddanne og forberede os på fremtiden. Alle de nye teknologier som her er nævnt skal
gerne være en integreret del af vores grund- og efteruddannelse i nær
fremtid, ellers risikerer vi, at andre fag render med vores arbejde.
De energispecialister vi i dag uddanner, er på et højere teknisk niveau
end for 20 år siden, og de næste generationer vil være på et endnu højere niveau end i dag.
Selv om mange i dagens Danmark har en tendens til at tale håndens arbejde ned, og alle søger mod boglige uddannelser, så er der ikke noget
der er mere forkert.
Fremtiden tilhører ikke kun dem der kan bruge hovedet. Deres arbejde
vil snart blive overtaget af robotter, - nej fremtiden og dermed de gode
job, de tilhører dem som både kan bruge deres hoved og deres hænder.
Niels Braaby, kredsformand
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Nyt fra Kredsen
Ny faglig organisator

Supplerende kurser for
Arbejdsmiljørepræsentanter

Overblik har bedt kredsens
nye faglige organisator Erik
Kofod præsentere sig selv.

Er du virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen og deltag i vores
supplerende arbejdsmiljøkursus.

Jeg blev udlært blikkenslager
og rørlægger i 1985 i Middelfart. Efterfølgende har jeg været i flere forskellige firmaer
bl.a. ved Mikkelsen og Andersen i Middelfart, hvor jeg var
tillidsmand gennem flere år.
Erik Kofod

Kurserne afholdes onsdag d. 31. oktober 2018 hos Blik
& Rør på Vonsildvej 67, 6000 Kolding eller torsdag d. 1.
november 2018 på Cikorievej 3, 5220 Odense SØ.

Den første gang jeg rigtig opdagede hvor vigtig det er
at være medlem af en fagforening, var da jeg tog til
Norge sidst i firserne og arbejdede i et ventilationsfirma, hvor det desværre gik galt med lønudbetalingen.
Vi tog med det samme kontakt til Blik & Rør og fik den
hjælp vi havde behov for.
Derfra begyndte jeg at interessere for fagligt arbejde.
Jeg blev valgt som bestyrelses suppleant i Fredericia/
Middelfart afdeling i 1994 og kom i bestyrelsen i 1998.
I 2000 til 2004 var jeg kasserer og i 2004 blev jeg valgt
som formand i afdelingen. Derudover blev jeg valgt
som kredsformand i den gamle kreds 4 i 2003 til 2005.
Jeg synes det er et utroligt spændende og udfordrende job som faglig organisator, og jeg glæder mig til at
vi mødes rundt omkring på byggepladser, hos grossister eller på villavejen til en faglig snak.
M.v.h.
Erik Kofod

I vil få mere information om kurserne når vi nærmere
os datoerne.
De bedste hilsener
Jim Lorentzen

Nye TR og AMR
TR:
Kristian Røn Christiansen,
Hauge Installation AS pr. 25-01-2018
Jens Lennart Lysholt Rasmussen,
TRAP+ pr. 07-02-2018
Martin Johansen, Nordisk Klima,
pr. 22-03-2018
Rene Doctor, Lindpro A/S Vejle,
pr. 17-04-2018
Jan Drejer Pedersen, Ribe VVS,
pr. 31-05-2018
AMR:
Bjarke Buur Røjgaard,
Lindpro A/S Vejle, pr. 17-04-2018
Torben Gade, DWA VVS & Blik Aps,
pr. 18-05-2018

GOD SOMMER!
www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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Nyt fra Kredsen

Licitationer

Ferielukning
Afdelingskontorerne i Horsens, Aabenraa og Esbjerg
har ferielukket i juli måned.

Vi bringer her et lille udpluk af
byggepladser i vores kreds, som
enten lige er startet eller starter
op i nær fremtid

Byggeprojekt

Beliggenhed

Postnr.

Byggesum

Firma - VVS

Start-slut

Dødsfald
✞

Bjarne Hansen
Hjarupvej 10, st. -6
6000 Kolding
65 år
Bjarne var i en årrække
landsformand for de offentlige
ansatte, kasserer og bestyrelsesmedlem i Kolding afdeling
❈

Munke Mose, ombygning
til 100 boliger

Odense C

5000

150 mio.

Blitek

03/18 - 02/19

Østerlunden 1. etape Coop
grunden

Odense C

5000

350 mio.

Blitek

04/18 - 02/20

Hovedsæde for Nordfyns
Bank

Odense C

5000

50 mio.

Bravida
Odense

03/18 - 06/19

Gartnerbyen felt 1.1, 72
boliger

Odense V

5200

150 mio.

Korup VVS

08/18 - 08/19

Gartnerbyen felt 1.5, 85
boliger

Odense V

5200

120 mio.

GK Rør

03/18 - 10/19

Skovparken, renovering af
140 boliger

Kolding

6000

60 mio.

Ribe VVS

04/18 - 04/19

Brombærvej 13-45,
renovering af 342 boliger

Hadderslev

6100

235 mio.

Bravida
Kolding

05/18 - 11/21

Vejen Rådhus

Vejen

6600

64 mio.

Star VVS
- Altivent

03/18 - 09/19

Havnegade 2, opførelse af
152 boliger

Esbjerg

6700

95 mio.

Bravida
Esbjerg - DP
ventilation

03/18 - 09/19

Bent Åge Jensen
Lyøvænget 8, Skærbæk
7000 Fredericia
73 år

Botilbud Kornvangen

Esbjerg Ø

6705

59 mio.

FH VVS - GK
Danmark

03/18 - 12/19

Æret være deres minde

Skandseparken, renovering af 341 lejligheder

Fredericia

7000

250 mio.

Hauge VVS

02/18 - 12/19

Moldeparken, renovering
af 350 lejligheder

Vejle

7100

250 mio.

Bravida

05/18 - 05/21

Strandvejen, renovering af
boliger

Juelsminde

7130

62 mio.

Løsning VVS
- GK
Danmark

05/18 - 06/19

LEGO Slotshotel

Billund

7190

175 mio.

Bravida

02/18 - 04/19

P-hus LEGO

Billund

7190

150 mio.

Dansk
Sprinkler
Teknik

02/18 - 12/18

Nopa grunden, 157 boliger
og forretning

Horsens

8700

170 mio.

Egedalsvej, opførelse af 71
boliger

Horsens

8700

100 mio.

Ulrik
Winther AS

04/18 - 12/18

Ternelunden, renovering af
boliger

Horsens

8700

60 mio.

VVS Søberg
- Altivnt

04/18 - 02/19
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✞

Jørgen Hansen
Bækholmen 14, Seden
5240 Odense NØ
68 år
❈

✞

❈

04/18 - 06/20

Begrænset
åbningstid
I forbindelse med, at
Forbundet afholder kongres i uge 39, vil der kun i
begrænset omfang være
mulighed for at komme i
kontakt med den faglige
afdeling på kredskontoret.
A- kassen vil have åbent for
henvendelser fra kl. 08.30
til 13.30.

Nyt fra A-kassen
Det går fortsat godt med beskæftigelsen
i Kredsen. Den 1. juni 2018 havde vi en
ledighed på 2,1 %.
Det går i det hele taget godt med beskæftigelsen i Danmark. Inden for flere
fagområder er der begyndende tegn på
mangel på kvalificeret arbejdskraft. Tager man et kig på arbejdsmarkedsbalancen og vores egne ledighedstal, ses det
tydeligt, at VVS-branchen vil være en af
de brancher, som fremadrettet kan få
store udfordringer, med at kunne levere
den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i årene frem.
Regeringen er kommet med et udspil,
der i store træk går ud på at straffe de ledige. Der er lagt op til skærpede sanktioner, som bl.a. indebærer, at medlemmer,
som selv siger deres job op, skal straffes
med 6 ugers karantæne, i stedet for de 3
uger som vi kender til i dag. Der er ligeledes lagt op til, at mobiliteten skal være
meget større. Som ledig skal man være
aktiv jobsøgende i hele landet, lige meget hvor man kommer fra.
Det er helt urimeligt at tro på, at vi får flere ledige i arbejde ved at straffe dem
med hårdere sanktioner. Vi har brug for
kompetente ledige, og det får vi kun ved
at opkvalificere dem. Hvis vi vil sikre den
nødvendige kvalificerede arbejdskraft,
skal det gøres igennem kurser, uddannelse, uddannelsesløft og opkvalificering.

Ledige uger i sommerhusene
Alle ledige uger udlejes efter ”først til mølle princippet”.
Gå ind på www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
Tryk på billedet af det sommerhus, du ønsker at leje.
Her kan du se alle ledige perioder og via den elektroniske
ansøgningsblanket til højre i billedet, indsende dit ønske.
I HOUSTRUP har vi blandt andet ledigt i ugerne 33, 34, 35,
37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, julen 2018 og vinterferien 2019.
I BORK har vi blandt andet ledigt i vinterferien, ugerne 34,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 julen
2018 og vinterferien 2019.
Skynd dig ind og se hele oversigten over de ledige perioder.
Priser 2018/2019
• Uge 7, uge 26-35 samt uge 42 (fre-fre)
3.000 kr.
• Øvrige uger (fre-fre)
2.000 kr.
• Weekend (tors-søn)
1.100 kr.
• Mellemdage (søn-tors)
900 kr.
Med venlig hilsen
Mie – Ferieforeningen
Tlf. 36383558 – E-mail: mhm@blikroer.dk

Vi skal investere i ledige – ikke straffe
dem.
Carsten Espersen
A-kassen
Huset i Houstrup

Huset i Bork
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Nyt fra afdelingerne
Nyt fra Fredericia/Middelfart Afdeling
Fredag 25. maj holdt vi et fyraftensmøde ved AO i Fredericia i samarbejde
med Dansk Metal’s Rørklub fra Fredericia, hvor vi var værter ved en grillpølse og lidt koldt at drikke.
Vi fik en god faglig snak med mange forskellige mennesker, så vi gentager helt sikkert arrangementet til efteråret igen i Middelfart.
God sommer.
Pbv. Erik Kofod

Pensionisttur
Afdelingerne Fredericia/Middelfart, Kolding, Vejle og
Horsens ”den gamle kreds 4” afholdt den 8. og 9. juni
pensionisttur med ledsager. En pensionisttur der for
første gang skulle afvikles med overnatning over to
dage.
Der er jo altid spændende for både dem, der arrangerer turen, og dem der deltager, om den nye form for
pensionisttur med overnatning er det rigtige, når man
i mere end 30 år har arrangeret det som én dags ture.

doter om urternes muligheder for helbredelse af mange forskellige sygdomme, men så sandelig også om
de urter, der ikke kunne bruges til noget som helst,
men bare var overtro.

Jeg har jo selv i min tid som kredssekretær i kreds 4
arrangeret rigtig mange ture, og altid har det været
en fornøjelse at mødes med gamle medlemmer, det
var ikke anderledes denne gang.

Langelandsfortet var spændende, koldkrigstiden fra
60´erne og op i 70´erne blev genopfrisket. En tid som
de fleste af deltagerne selv havde oplevet, og som
endnu en gang blev frisket op i ens hukommelse.

Det var rigtig godt med overnatning, hvor vi på en
helt anderledes måde havde bedre tid til snakken om
dengang, der var ”rigtige” blikkenslagere til, ingen
stressfaktor om at nu skulle vi skynde os hjem samme
dag. Hyggeligt samvær om aftenen til middagen,
også selvom vi både fik bøf til frokost og aften. Snakken gik livligt.

Hotel Rudkøbing Skudehavn med fantastisk beliggenhed, god middag med vin og øl.

Indholdet på turen var bare supergodt.
Medicinhaven med en god rundviser, tidligere læge
på Svendborg sygehus, kom med rigtig mange anek-

Tak til aktivitetsudvalget for et par gode og fornøjelige
dage, stor ros til jer for arrangementet og den service
I ydede på hele turen.

Næste dags besøg på Valdemar slot med rundvisning,
var ligeledes en rigtig god oplevelse med fortællinger
om adelens historiske fråds med borgernes penge, og
misbrug af daglejerne arbejdskraft.

Jonna og jeg er klar til næste tur om to år, tak for godt
selskab til alle jer der deltog.
Leif Dahl Christensen
Efter redaktionens afslutning afholdt afdelingerne Esbjerg, Sønderborg og Aabenraa/Haderslev ligeledes
deres pensionisttur efter samme program.
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Nyt fra Skorstensfejerne
Blik og Rør vandt
principiel sag ved
faglig voldgift.
Det har længe været en torn i øjet
på skorstensfejersvendene, at man
uanset, hvor mange år man har
været ansat hos sin mester, så har
man ikke i forbindelse med opsigelse kunnet få afprøvet om baggrunden for en opsigelse var rimelig eller ej.
Ved de sidste mange overenskomstforhandlinger har Blik og
Rør forsøgt at få Lauget til at tiltræde hovedaftalen mellem LO og DA
uden held.

Dommen lød som følger: Skorstensfejerlauget skal anerkende at
overenskomstens §15 pkt. 5,1 mellem Blik og Rør og Skorstensfejerlauget medfører at en faglig voldgift kan prøve en afskedigelses
rimelighed, herunder udmåle en
godtgørelse.
Det var en vigtig dom.
Sagen fra Sønderjylland om urimelig opsigelse skal nu behandles
ved Faglig Voldgift for at få afgjort,
om der var tale om en rimelig opsigelse.

Skorstensfejer
Messen

Ved sidste overenskomstforhandling blev det med forligsmandens
medvirken slået fast at en afskedigelses sag kunne afprøves ved en
Faglig voldgift.
Blik og Rør Kreds Sydjylland – Fyn
har rejst en sag mod en skorstensfejermester i Sønderjylland med
den påstand at opsigelse var urimelig, og med krav om en godtgørelse til svenden, da han havde været ansat i ca. 24 år.
Skorstensfejerlauget var af den
opfattelse, at forbundet ikke kunne rejse en sådan sag. Blik og Rør
og skorstensfejerlauget blev enige
om at få afprøvet, hvorvidt det var
muligt at rejse en sag om urimelig
opsigelse, og hvis der var tale om
en urimelig opsigelse, om Voldgift
retten så kan udmåle en godtgørelse.
Sagen blev behandlet ved Faglig
Voldgift den 9. maj 2018.

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Afdelingerne:
*****************************
Odense afdeling:
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ
Kontortid: Mandag. A-kassen: 08.00 – 12.00
Torsdag, faglig afd. 13.00 – 17.00
Formand: Torben Nielsen, HB-medlem
Tlf. privat. 71 75 25 14
E-mail: holmgaard@midtfyn.net
Syd/vest Fyns afdeling:
Konstitueret Formand:
Danni Steen Øfjord-Andersen
Svendborg afdeling:
Kontortid: efter aftale med formand el. kasserer
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kl. 15.30 - 16.30. Tlf. 62 22 19 63
Formand: Anders Størner-Ryberg
Tlf. privat: 71 10 30 78
E-mail: anders.s.ryberg@hotmail.com
Skorstensfejernes
Sønderjylland/Fyns afdeling:
Formand: Bjørn Granhøj Toftdal
Tlf. privat: 20 84 46 43
E-mail: B.G.T.76@hotmail.com
Horsens afdeling:
Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens
Kontortid: Torsdag i lige uger fra 15.00-16.00
Formand: Christian Preisler
Tlf. privat: 22 80 36 62
E-mail: tazzodk@gmail.com
Vejle afdeling:
Formand: Morten Gydesen
Tlf. privat: 42 44 63 03
E-mail: mgy@smaf.dk
Fredericia/Middelfart afdeling:
Kontortid: På kredskontoret efter aftale med
formanden
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 60 16 20 92
E-mail: afd43@blikroer.dk

Kreds Sydjylland – Fyn deltog i
Skorstensfejerlaugets temadag i
Aarhus.
Vi fik en rigtig god snak med mange af vores medlemmer og deres
mestre.
Forbundsformand Max Meyer deltog også med et oplæg om vigtigheden for samarbejde mellem organisationerne, samt vigtigheden
i at svende og lærlinge er organiseret.
Det er fællesskabet der udvikler og
beskytter skorstensfejerfaget.

Kolding afdeling:
Kontortid: Efter aftale med formanden
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Formand: Kim Klavsen
Tlf. privat: 25 25 71 52
E-mail: kimk@c.dk
Esbjerg afdeling:
Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø,
mandag 7.30-9.00
Tlf. 75 13 39 44
Formand: Martin Finnerup
Tlf. privat: 29 93 79 90
E-mail: finnerup.vvs@gmail.com
Aabenraa/Haderslev afdeling:
Kontor: H.P. Hanssens Gade 21, st.
6200 Aabenraa. (hos 3F)
Kontortid: ulige uger onsdage 8.30-10.00
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
E-mail: hei.allpetsens@gmail.com
Sønderborg afdeling:
Formand: Jacob P. Nielsen
Tlf. privat: 27 41 45 19
E-mail: jacobnielsen@stofanet.dk
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Udnyt dine medlemsfordele

7 ud af 10 sparer op
t
mod 3.000 kr. årlig*
ved at skifte til Alka

Bilforsikring

Husforsikring

Indboforsikring

Medlemmer der skifter til Alka
sparer i snit 1.700 kr. årligt på
deres bilforsikring

Medlemmer der skifter til Alka
sparer i snit 650 kr. årligt på
deres husforsikring

• Ingen præmiestigning
ved skader.
• Mulighed for lånebil
ved skade.

• De bedste dækninger
i én forsikring.
• Dækker ved skybrud.

Medlemmer der skifter til Alka
sparer i snit 650 kr. årligt på
deres indboforsikring
• Lav pris: maksimum
1.324 kr. årligt.
• Intet loft over værdien af dit
samlede indbo.

BEREGN DIN PRIS PÅ ALKA.DK/BLIKOGROER
ELLER RING PÅ 70 12 14 16
* Når vi siger, at 7 ud af 10 får en billigere forsikring i Alka, er det baseret på 12.000 tilbud fra oktober 2017. Priser er indhentet på forsikringsguiden.dk,
og udsagnet ses i forhold til Alm. Brand, Codan, GF, Gjensidige, Topdanmark og Tryg.

Familiedag i Løveparken

Givskud Zoo

Løveparkvej 3 Givskud • 7323 Give

Søndag den 26. august 2018
Arrangementet er for alle medlemmer og deres hjemmeboende børn

Program:
Kl. 10.00

Givskud Zoo åbner.

Kl. 13.00

Vi mødes ved grillen (Ved P3).

Kl. 15.00 -16.00 Rør og spørg for børnene (Zonescenen).
Kl. 18.00

Givskud Zoo lukker.

Blik & Rør betaler indgangen og er vært ved pølser fra grillen.
Du skal selv medbringe/købe drikkevarer m.v.
Tilmelding:
Tilmeld dig pr. mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk eller ring til
Kredskontoret tlf. 36383550, senest mandag den 13. august
2018, med oplysninger om:
Antal: Voksne (max 2), børn over 12 år, børn 3-11 år, børn u. 3 år.
Ligeledes har vi brug for, at du på mailen påfører navn og
adresse, da du efter tilmeldingsdatoen d. 14. august, pr. post,
vil få tilsendt billetter til Givskud Zoo.

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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FISKETUR
Så er det igen ved at være tid for
vores årlige fiskekonkurrence.
Tidspunktet er

lørdag d. 22. september 2018 kl. 08.00
ved Rødekro Fiskesø, Østermarksvej 3, Rødekro.
Her har vi foreningssøen nr. 5 for os selv.
Konkurrencen starter kl. 08.00 og slutter kl. 13.00.
For de som ønsker det, vil der være mulighed for at fiske videre til kl. 15.00.
Prisen er 50,00 kr. for medlemmer og børn og børnebørn fra 12 - 20 år. Børn op til 12 år kommer gratis med.
Det er også muligt at invitere en ven/kollega med for en pris af 100,- kr. Samme pris er gældende for børn over 20 år.
Med i prisen serverer vores grillmester Jørgen Jakobsen grillpølser og brød ad libitum til middagen. Øl og vand kan
naturligvis købes på stedet til meget rimelige priser.

Præmier:
Der er præmier til de som fanger de 3 største fisk. Præmierne er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr.

Konkurrenceregler:
1.
2.
3.
4.
5.

Der må kun fiskes med én stang pr. deltager.
Alle fisk indvejes uanset størrelse.
For fisk med ens vægt, er det den korteste som vinder.
Fisk som skal i betragtning til 1-2-3 præmie, skal være kroget foran gællerne.
Badning i søen betyder bortvisning.

Tilmelding:
Gerne nu, så du ikke glemmer det! Tilmelding kan ske på kredskontoret, og vi skal have din
tilmelding senest fredag d. 14. september. Betaling finder sted kontant ved fiskesøen.
Alle i hele kredsen er velkomne til at deltage
Vi håber at rigtig mange af vore medlemmer benytter sig af dette tilbud til en hyggelig lørdag.

Vel mødt – Aktivitetsudvalget Sydjylland-Fyn
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www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

Blik & Rør Ungdom
Nyudlærte SDE Odense

VVS Energispecialist:
Casper B. T. Andreasen - Proline A/S, Odense
Rikke O. Bønlykke - H. P Christensen & Søn, Slagelse
Anders O. Christensen – Dansk Installations Teknik, Broby
Lasse Christensen – Pilgaard/Henriksen, Odense
Nicolai Martins – TH. Jensen, Odense
Jimmi J. Olsen – Ole Nielsen, Odense
Tobias S. Pedersen – VVS Fyn, Morud
Anders P. Petersen – Vejstrup VVS, Vejstrup
Aske Wulf-Andersen – VVS Sydfyn, Svendborg
Dan Asmussens – Midtfyns VVS, Ringe
Benny G. Christensen – Volbro Smede, Assens
Jesper B. Hänggi - Volbro Smede, Assens
Dennis Juul (EUX Student) – Vantinge VVS, Ringe
Lasse E.E. Rasmussen – Blitek, Odense
Nikolai Wismann – Bad & Energi, Otterup

www.blikroer-sydjylland-fyn.dk

VVS Blik:
Frederik R. Hansen – Svop VVS, Årslev
Rasmus E. Have – VVS Gården, Svendborg
Frederik Hvidholm, Andrup EL & VVS, Odense
Kasper J. Lauritsen – Nordisk Klima, Odense
Sebastian Lüchow – Blitek, Odense.
VVS installationstekniker:
Sten Rasmussen – Bravida, Odense

Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn
ønsker alle tillykke med veludførte
svendeprøver.
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Overblik udgives af: Blik & Rør, Kreds Sydjylland-Fyn. Ansvh. Niels Braaby

Paintball, grill & klubmøde
i Blik & Rør Ungdom - Fyn
Fredag den 24. august 2018 kl. 17.00

Aftenens program:
17.00 Vi mødes hos Odense Paintball
Bladstrupvej 243, 5270 Odense N
19.30 Vi holder klubmøde
Kammeratligt samvær.
21.30 Klubaftenen slutter.

Grillen er klar
med diverse grill retter
Læskedrikke er sat på køl

Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af mad og Paintball, skal du tilmelde dig senest onsdag den 10. august ved enten at SMS
til 51 53 31 56 og skriv navn og grill, eller ved at ringe ind på 36 38 35 50.
Snyd ikke dig selv for denne festlige aften i selskab med dine lærekammerater.

Kreds Sydjylland-Fyn

Vi mangler dit indlæg til bladet.
Næste deadline er
den 3. november 2018

