
1

Nr. 94

2016

MARINEFORENINGEN

OKTOBER

KVARTAL



2

MARINEFORENINGEN 
er en kammeratskabsforening, der vil styrke 

nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN

*****
Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.  
Landsformand: KK J.O. Løje Jensen

Bestyrelsen for Svendborg Afdeling: 
Formand  Erik Bodal, Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg 
tlf. 40 45 30 11    e-mail: erik@bodalenergi.dk     

Næstfmd. Bjarne Jensen, Byvej 56, 5892 Gudbjerg 
tlf. 62 25 17 94    e-mail: gudbjerg-auto@mail.tele.dk

Kasserer Niels Marcussen, Tvedvej 87, 5700 Svendborg  
tlf. 75 50 44 54 e-mail: niels.marcussen@stofanet.dk 

Sekretær Jim Mollerup. St. Byhavevej 4.1.tv, 5700 Svendborg 
tlf. 20 84 32 39 e-mail: jimmollerup@sydfynsmail.dk

Hovmester Walter Storm, Krebsen 21, Rantzausminde, 5700 Svendborg 
tlf. 20835426 / 23601358 e-mail: vikarkokken@mail.dk

Bestyrelsesmedlem Finn Nielsen, Glentevej 10.st.th. 5700 Svendborg 
tlf. 28 34 99 21 e-mail: finielsen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem Dorte Olbæk Hansen, Fruerstuevej 112, 5700 Svendborg 
tlf. 7221 5655 e-mail: doh@simac.dk

Suppleant: Kaj Kruse, Strandhuse 29, 5700 Svendborg 
tlf. 23 38 93 53 e-mail: kk@sab.dk

Suppleant: Henning Ibsen Hansen, Sætting Strandvej 18. 5700 Svendborg 
tlf. 20 60 01 70 e-mail: henningibsen@hotmail.com

Banjermester Tom Frimodt Christensen, Krebsen 17, 5700 Svendborg 
tlf. 20 13 51 70

Redaktør Jim Mollerup, St. Byhavevej 4.1.tv. 5700 Svendborg 
tlf. 20 84 32 39 e-mail: jimmollerup@sydfynsmail.dk

Webmaster:  Niels Fog-Petersen, Vildrosevej 4, 5700 Svendborg  
tlf. 61 28 57 25 e-mail: nfp@nielsfog.dk

Skyttelavet: 
Formand: Erik O. Thomsen, Flagebakken 204, Thurø,  5700 Svendborg 
tlf. 62207072 / 24257585 e-mail: eothomsen@gmail.com

Marinestuen: Færgevej 5. 5700 Svendborg. 
tlf.: 27 50 40 22 (åben hver lørdag kl. 1000 – 1300. samt efter aftale)

Bankkonto: reg. nr. 3224 konto 3224636393.

www.svendborgmarineforening.dk
Ansvarshavende redaktør: Erik Bodal

Redaktion: Jim Mollerup Foto: Private optagelser
 Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Oplag: 400

Tryk og layout: Mark & Storm Grafisk



Med formandens øjne
Nu hvor sommeren går på hæld, kan vi se tilbage på en sommer, 
der vejrmæssigt ikke kommer ind i rækken af de bedste.
Sct. Hans Aften som vi traditionen tro afholdt for første gang 
i vore nye omgivelser, det blev et massivt regnvejr, som kunne 
forhindre mangen et godt Sct. Hans bål. Det havde vor trofaste 
bålmester Gunnar Marcussen været forudseende nok til at for-
hindre. Sct. Hans bålet var omhyggeligt pakket ind i plastic, og 
med lidt forsinkelse ophørte regnen, og så kunne bålet tændes 
og brændte fint, medens midsommervisen blev afsunget. Reg-
nen efterslukkede, medens de gæve søfolk betrådte dansegulvet 
til vort husorkester. En stor tak til Diddes venner, som har lovet 
at komme igen til næste år.

Sejlturen til Faaborg blev igen en succes. Vore gode venner i Faaborg stod klar med en 
forfriskning på kajen, da vi ankom, og kabyssen havde anstrengt sig for at tilfredsstille 
vore ganer med god mad. Tak til vennerne i Faaborg.

Gl. Torvedag blev en ubetinget succes for Svendborg Marineforening. Vi havde en rigtig 
god placering med første parket til tribunen. Der var stor travlhed med salg af øl og pølser. 
Der blev næsten udsolgt, hvilket giver foreningen et pænt overskud. Indsatsen af alle de 
frivillige medhjælpere var besværet værd. En stor tak til jer alle som hjalp til.

Fregatskydningen i Skyttehuset i Christiansminde havde et fint fremmøde. Efter mor-
genkaffe og mønstring med startskud af afgående Fregatkaptajn på den lille kanon, blev 
skydningerne sat i gang. Krudtkammeret på den sejlivede svensker var svært at ramme, 
og undertegnede måtte med et velanbragt skud gøre en ende på den ulige kamp, og kan 
således tillade mig at bryste mig med titlen Fregatkaptajn det næste år.

Jubilarstævnet på Holmen bliver i år pænt repræsenteret fra Svendborg. Vi er 17 medlem-
mer, der mødes med øvrige jubilarer. 13 medlemmer har fået deres jubilartegn, og 4 med-
lemmer er med som gæster. Vi forventer at få en hyggelig dag.

Når lidt over halvdelen af året er gået, er det tiden at se på medlemstilstanden i afdelingen. 
Vi har på nuværende tidspunkt måttet tage afsked med 14 medlemmer og har kun registre-
ret en tilgang på 7 nye medlemmer. Jeg vil derfor henlede jeres opmærksomhed på, at vi 
alle er forpligtet til at spotte nye kvalificerede medlemmer og helst lidt yngre, som vi har 
så hårdt brug for.

Jeg vil igen slutte af med opfordre jer alle til at tænke på, hvor meget glæde et medlemskab 
af Svendborg Marineforening kan give, og hvilket fællesskab I er blevet en del af.

Med venlig hilsen Erik Bodal –  formand

Erik Bodal

3



4

Torsdag den 23. juni. Omkring 70 deltagere var mødt til Sct. Hansfest i Marinestuen. 
Kabyssen havde frembragt en lækker 3 retters menu. ”Dittes venner” spillede under mid-
dagen og senere til dans. I en pause mellem regnbygerne lykkedes det at afbrænde bålet 
og lytte til formandens båltale.

Søndag den 3. juli. Den årlige sommersejltur med ”Caroline S” og ”Viking” gik i år til 
Faaborg, hvor vi blev godt modtaget af vennerne i Faaborg Marineforening, som også 
sørgede for en fin forplejning.

Lørdag den 9. juli. Denne dag markerede 
Garderforeningen for Svendborg og om-
egn sit 100 års jubilæum. Festlighederne 
indledtes med march gennem byen, an-
ført af Hjemmeværnets Tambour – korps, 
med stop på Assistens kirkegård for kran-
senedlægning og taler. Marchen fortsatte 
til Marineforeningen, hvor frokosten blev 
indtaget.

Aktiviteter 
siden sidste bladudgivelse



Torsdag den 4. august. Gl. Torvedag. Svendborg Marineforening var som vanligt på 
plads på torvet. Med boder for orientering om Marineforeningen, og ikke mindst salg af 
pølser og nødvendige drikkevarer til de mange fremmødte. 

Søndag den 14. august. Fregatskydning i 
Skyttehuset i Christiansminde. Efter rigtig 
mange skud mod fregatten, blev det Erik  
Bodal der ramte krudtkammeret, og dermed 
opnåede den ærefulde titel af fregatkaptajn.

Den øvrige besætning blev: kanonkommandør 
og signalgast Niels Marcussen,  
topgast Arne Lund, kanoner 
og lanternegast Gert Lind 
Hansen, sejl-kvartermester 
Johnny Ibsen, krudtlanger 
Jørgen Ambus, bådsmand 
Claus Freuchen, kadet 
Frede Kristiansen.

Dameskydningen 
blev vundet af 
Lene Hansen, 
med Lisbeth Lar-
sen og Henriette 
Trolle som nummer 
2 og 3. 
Efter skydningen var der 
præmieuddeling og frokost i 
Marinestuen.
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Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg
tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185
info@svendborg-motor.dk 
www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS

• Dørtelefon
• Adgangskontrol
• Videoovervågning
• Låsesystemer
• Tyverisikring
• Dørautomatik

Karl-Johann Nadolny
 Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk

En del af Odense Låseservice

GENERAL-
FORSAMLING 

2017
Finder sted
lørdag den

11. februar 2017 
kl. 16.00

i Marinestuen

Dagsorden følger i næste 
nummer af bladet.
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Når man har skrevet sig på listen til et arrangement 
og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.

Torsdag den 29. september kl. 19.00 Sæsonens første maritime foredrag foregår i 
Danmarks Museum for Lystsejlads på Frederiksøen. Her kommer Christian H. 
Liebergreen og fortæller om sin sejlads rundt om jorden, alene og non-stop.

Torsdag den 6. oktober kl. 18.00: Kammeratskabsaften for medlemmer. Spisning: 
Stegte Ål. Deltagerpris kr. 160,00 (med forbehold pga. prisen på ål, og om der 
er ål) Påklædning: fri. Tilmelding og betaling senest lørdag den 24. september til 
Bjarne Jensen, eller ved at indsætte beløbet på foreningens konto: reg. nr. 3224 
konto nr. 3224636393.

Torsdag den 20. oktober kl. 18.00: Pudseaften, kabyssen sørger for lidt lækkert bagefter.

Torsdag den 27. oktober kl. 19.00: Maritimt foredrag i Marinestuen. Gustav Smidt 
Hansen fortæller om krigssejlerne.

Torsdag den 24. november kl, 19.00: Maritimt foredrag i Marinestuen. Ole Inge-
mann fortæller om ”Silver Rudder ”, en mands sejladsen Fyn rundt.

Lørdag den 3. december kl. 17.00: Julefrokost for medlemmer i Marinestuen, kr. 
160,00. Sidste frist for tilmelding og betaling er lørdag den 26. november. Betaling 
kan ske til Bjarne Jensen, lørdage i Marinestuen, eller ved at indsætte beløbet på 
foreningens konto, reg. nr. 3224 konto 3224636393. Påklædning: helst uniform.

Lørdag den 17. december kl. 11.00: Julegløgg og æbleskiver i Marinestuen.

Lørdag den 31. december kl. 11.00: Vi ønsker hinanden godt nytår med en Riga.

Evt. Nytårsaften arrangement er endnu ikke på plads. Se opslag på tavlen i Mari-
nestuen senere.

Kommende aktiviteter

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vort medlem

Erik Lindhardtsen gået fra borde.

ÆRET VÆRE HANS MINDE



RUNDE FØDSELSDAGE I 
OKTOBER KVARTAL 2016:

 5. oktober Jørgen Bendt Andersen 75 år.
 7. oktober Benny Nielsen 70 år.
 7. oktober Troels Ankerstjerne 65 år.
 7. oktober Jan Magne Jørgensen 65 år.
10. oktober Peter Garde 70 år.
11. oktober Hugo Kristensen 70 år.
14. oktober Kim Isager 65 år.
15. oktober Claus Tom Freuchen 65 år.
17. oktober Frode Jensen Maate 75 år.
29. oktober Thorbjørn Brunich Kragesteen 60 år.
25. november Erland Christensen 70 år.
26. november Christian Kroman Wiik 65 år.
26. november Niels Aage Jensen 75 år.
28. november Erik Gammelgaard 80 år.
 1. december Jørgen Nielsen 70 år. 
 3. december Frede Antonsen 75 år. 
 4. december Finn Morten Drost 65 år. 
12. december Erik Jørgen Bodal 70 år. 
16. december Mogens Johannes Hansen 80 år. 
22. december Erik Bent Andersen 75 år. 
24. december Niels Kristian Nielsen 65 år. 
29. december Gisli Gudjonsson 65 år. 
29. december Morten Harris Hansen 50 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlem-
mer, som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:

Almindeligvis bringer vi ikke billeder af nye med-
lemmer. Når vi denne gang gør en undtagelse, er 
det fordi Henriette Nadolny, den 18. juni fik overrakt medlemstegnet af næstformand 
Bjarne Jensen. Hun er dermed 3. generation af familien Nadolny som er aktive med-
lemmer i Svendborg Marineforening. På billedet ses Henriette, flankeret af sin far 
Karl-Johann Nadolny og bedstefaderen Fritz Nadolny.
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Marineforeningens Pejleapparater
I marinestuen har vi flere ek-
semplarer af apparater, som 
er brugt til at sigte eller pejle 
med. Den mest primitive måde 
at pejle et mærke på land, et 
sømærke eller et andet skib, 
var at sigte med hånden hen 
over styrekompasset (i småski-
bene kaldte man det en bælg-
vantepejling). Kunne f.eks. bruges til at finde en omtrentlig afstand til land, når 
man sejlede langs en kyst. Ved en pejling af et mærke i 45 grader fra kursen, og 
samtidig aflæsning af loggen, havde man afstanden til mærket, når det var tværs, 
fra den loggede distance. En meget vigtig funktion af en pejling er at konstatere 
om retningen til et krydsende skib ændrer sig. Hvis den ikke gør det, er der fare 
for kollision. Med et apparat til at sætte oven på kompasset, en sigtespalte og en 
modstående tråd, kunne man pejle mere nøjagtigt, og bl.a. ved hjælp af kryd-
spejlinger af kendte mærker finde en ret nøjagtig position.
Til pejlinger af himmellegemer har man apparater med et prisme, som kan spej-
le objektet ned på kompasrosen. Det bruges bl.a. til beregning af magnetkom-
passets deviation. En simpel metode, hvortil der ikke skal bruges tabeller, er at 
pejle Nordstjernen.
I større skibe kan man flytte pejleapparatet ud på lønningen i brovingen for at 
få frit udsyn. Vinklen fra ret for skal sammenholdes med den styrede kurs på 
kompasset for at få en retvisende pejling. Der skal dog rettes for misvisning og 
deviation, hvis det ikke er et gyrokompas. Det mest avancerede pejleapparat, vi 
har i marinestuen, er en repeater fra gyrokompasset, som sad i en af søværnets 
minestrygere af Sund-klassen. Dette fine amerikansk fremstillede apparat fik 
vi som gave af daværende forstander på Navigationsskolen Poul Erik Lock ved 
indflytning i marinestuen i Klosteret.  

08/16 KK

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk
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Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

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

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

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

Åbent alle dage fra kl. 11. 
Tlf. 62 54 18 68 - www.lundbykiosken.dk
• Pølser / Hotdog
• Burger /Sandwich

• Gammeldags isvafler
• Gigantkugler

•  Kylling  
m. pommes frites

Fra Erling Bothe og Flemming Lehrmann, har vi modtaget en beretning om nogle 
dramatiske dage under 2. verdenskrig:

En af de vigtigste og mest markante dage under besættelsen var den 29. august 1943.
Dagen før havde den Danske regering endeligt sagt ”NEJ” til den Tyske besættel-
sesmagt, som bl.a. forlangte dødsstraf indført begrundet i den stigende sabotage.

Min far var chef for Søværnets Bygningsvæsen, og Bygningsvæsnet havde kon-
torer og tegnestuer i en bygning på Frederiksholm, der lå der, hvor Filmskolen 
nu holder til. Bygningen blev tegnet af arkitekt Klok, som var chef for arkitekt-
sektionen, og arkitekt Holger Sørensen, og den stod færdig, så vidt jeg husker, i 
1938 eller i begyndelsen af 1939. Under bygningen befandt Flådens bombe- og 
gassikrede kommandocentral sig.

Allerede fra d. 9. april 1940 oprettede Bygningsvæsnet en døgnbemandet tek-
nikervagt. Vagten fra den 28. til den 29. august 1943 deltog chefen selv i. Alle 
på Holmen vidste, hvad der var i vente, så Bygningsvæsnet sendte konstruktør 
Lorentzen, som havde teknikervagten den dag, med et par mand i en rufbil ned 
til broen mellem Arsenaløen 
og Frederiksholm, for at sik-
re sig, at den i påkommende 
tilfælde kunne hæves. Min 
far skriver i sin dagbog: ”Kk 
Hauptmann-Andersen melder, 
at alt militær forbliver på Hol-
men. Orlogsværftet, Søartil-
leriet, Søminevæsnet skal være 
klar til at arbejde. Aftalte 
at teknikervagten alene kan 
klare at åbne Frederiksholm-

Dramatiske dage
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broen og lNyholmbroen. Da situationen er meget spændt kommer jeg herud kl. 
18,30 og bliver i nat” 
Selv cyklede jeg ud med middagsmad til ham samme tid.

Krigstiden var rationeringstid, så mit job var at cykle ud med middagsmad til 
min far, når han overnattede på Holmen, hvad der ofte skete, så den 28. august 
var jeg som sædvanligt ude på Holmen. Dengang blev man standset af vagt-
manden, som havde til huse i Værftbrovagten. Han udfærdigede en passerseddel, 
som skulle afleveres i underskrevet stand, når man igen forlod Holmen. Når jeg 
normalt var derude, benyttede jeg ofte tiden med at cykle ned til Bradbænken. 
Spændende var for en 10 års dreng at se på alle skibene. Der var u-både, torpe-
dobåde, minestrygere og mange andre, bl.a. Hejmdal og Lindormen, som jeg 
siden kom ud med, da jeg aftjente min værnepligt i 1953-54. Den 28. august blev 
der ikke lejlighed til at runde Bradbænken. Der foregik ting, som ikke var sæd-
vanlige, og at stemningen var intens, fornemmede man straks. Jeg fik strikt ordre 
til ikke at cykle ud på Nyholm, men bare at køre hjem umiddelbart. Hvad der 
var i vente, havde jeg ingen ide om, men at noget ville ske, var jeg ikke i tvivl om.

Hjemme igen tog min mor, som jeg husker det, tingene med en knusende ro, 
selvom hun jo nok har haft sine tanker om, hvad som kunne hænde. I hvert fald 
vågnede vi ved 4-tiden, dels fordi tyskerne kørte med kampvogne nede på Ama-
ger Boulevard, og skud lød også. Da vi også kunne høre eksplosionerne ude på 
Holmen, blev min mor alligevel lidt betænkelig ved situationen. Bedre blev det 
ikke, da Orlogsværftets underdirektør Thorvang ringede min mor op om morge-
nen og meddelte hende, at flåden var sænket, og at der var skyderi, så hun skulle 
ikke forvente at se sin mand igen. Det tilgav hun ham aldrig.

Min far skriver i dagbogen for 29. august: ”04.30 hørte sprængninger. Undtagel-
sestilstand. Kl. 10.05 spørger teknikervagt Lorentzen,  Kmd. Grandjean om for-
holdsordre idet han oply-
ser at jeg er tilstede. Svar: 
har ikke brug for tekniker-
vagten, vi kan som civile 
forsøge at komme ud af 
Værftbroen.” Da klokken 
var 11 kom han smilende 
hjem. Alt var gået som 
det skulle

Efter min far var hjemme 
i god behold, fortsatte 
livet for mit vedkom-
mende sin vante gang, 
Da der boede flere søof-
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ficerer, blandt dem kon-
treadmiral Bjørn Ander-
sen og Kmd. Kaalund, i 
den ejendom jeg boede i, 
snakkede vi drenge om, 
hvad der var sket, for det 
var jo spændende, ende-
lig havde vi vist tyskerne, 
hvad vi mente; men det 
var så det.

Jeg vender tilbage til min 
fars dagbog, fordi han for 
30. august skriver: ”Ingen 
vanskelighed ved indpas-
sagen kl. 08.00. Alle mødt. 08.45 talte til teknik- og kontorpersonel. 09.45 talte til 
folkene. 10.00 i MM (Marineministeriet) hos kontorchef Langseth, alt fortsæt-
ter men forceres ikke. Tur på Nyholm. Så vidt det kan oplyses: 27 skibe sænket i 
Flådelejet, ingen værksteder beskadiget bortset fra flyvemaskinværkstedet. Arbej-
det fortsættes. Nyholmtelefon kan ikke benyttes. 16.15 i MM at fortælle nærmere 
enkeltheder”
Jeg havde set, at min far havde et af  de små Leica fotografiapparater. Det må 
han have brugt på sin tur på Nyholm. Resultatet ses på denne artikels billeder.

Man kan spørge om, om jeg er den rette til at skrive om begivenhederne den 
29. august 1943, for jeg var der jo ikke, og det er jo kun hvad en 10 års dreng 
erindrer om begivenhederne, så derfor har jeg måttet supplere med de korte be-
mærkninger, der fremgår af min fars dagbog, som til gengæld er skrevet, mens 
det foregik. Begivenhederne må åbenbart have gjort et stort indtryk på mig, for 
jeg tror i 1963, da der var en stor NATO øvelse, hørte jeg tidlig på morgenen 
bæltekøretøjer ude på Buddingevej, hvor vi boede dengang, hvilket resulterede 
i, at jeg smed min kone ud af sengen med råbet: Tyskerne kommer! Først da 
vågnede jeg.

Flemming Lehrmann
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Kabys nyt, okt. – nov. – dec. 2016
Fra 1. juli 2016 er Jim Lindegaard udnævnt til 1. kok i kabyssen, hvor han indgår 
i lederteamet med styring af kabyssen.
Jim Lindegaard afløser Ove Frich, som fratræder efter eget ønske.

Kabyssen meddeler: Kabyssens friske gaster tryller med gryder, potter og pander 
hver lørdag i oktober-november-december 2016.

Kom og få en en go’ oplevelse, de har en ma’ overraskelser til dig for kun 30.00 kr. 

Ekstra ma’ dage:
Torsdag 6. oktober: Stegte ål med alt det go’e tilbehør og Jørgen Lunds lækre 
Citronfromage. 
Pris 160.00 kr. pr. gast, fås ikke billigere i byen. Spise kl. 18.00. 

Torsdag 20. oktober. Pudse aften, Kabyssen tryller med lidt lækkert.

Lørdag 3. december julefrokost for medlemmer. Spise kl. 17.00 med det store 
julebord med julens lækkerier.
Julepris 160.00 pr. nisse.

Lørdag 17. december kom oplev julehygge med gløgg og æbleskiver, den sædvan-
lige jule pris 25.00 
Fra alle de muntre kabysgaster et rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle jer der 
elsker vores ma’.
Til glæde for de fleste, vi ses i 2017.

Kom og vær med de Muntre kabysgaster når der trylles med gryder potter og 
pander i kabyssen.

Altid hyggelige timer med gasterne, kan du bare lidt med ”koge ”kunsten, hjælper 
vi dig i gang.

Der vil altid være en tørnliste, men når det passer ind i dit liv. 

Kik ind og få en go’ ma’ snak med af kabysgasterne eller ring eller mail til Hov-
mester Walther Storm:  23 60 13 58. vikarkokken@mail.dk 
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Vedligeholds-og rengøringsfolkene: 
Mødes fortsat hver tirsdag formiddag kl. 10. Her udføres almindeligt nødvendigt 
rengøringsarbejde. Belønningen er rundstykke, kaffe og socialt samvær. Vi har sta-
dig brug for flere hænder, da der er meget at holde rent. 
Mød op og giv en håndsrækning til foreningen.

Travaljeroningen: 
Travaljeroerne fortsætter hver tirsdag eftermiddag kl. 16.00, indtil sommertiden slut-
ter, hvorefter starttidspunktet er 15.00. Vi forventer at stoppe omkring 1. december. 

Skyttelavet:
Søndag den 28. august 2016, deltog 7 
marine-skytter i den årlige kapskydning 
med Garderne, Flyvevåbnet, Svendborg 
Borgerlige Skyttelav og Svendborg 
Forsvarsbrødre.

VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b

Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg

www.vvssydfyn.dk

L´hombrespillerne:
er i gang igen hver onsdag fra kl. 15.00 til 17.00 i Marinestuen.

Marineforeningens Shanty-kor:
Torben Wellan der er initiativtager til forsøget på at oprette et Shanty kor, mangler 
stadig en 4 – 5  personer som kunne have lyst til at være med til at synge de gamle 
sea-shanties. Det kræver ingen særlige forudsætninger, og det er gratis at deltage.
Hvis det var noget for dig, så kontakt Torben på tow@live.dk  eller på tlf. 60 75 28 
53. og hør nærmere.
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Der deltog 41 skytter i et fornøjeligt og veltilrettelagt arrangement, som bød på 
morgenmad og frokost med et par genstande i anledning af 80 året for denne tradi-
tionsrige sammenkomst.
Der blev skudt på 100 m. og 15 m. banerne. Det lykkedes for Steen Molnit og Erik 
Thomsen at hjemtage et par præmier. Steen for en 6. plads i 15 m. og Erik for en 
4. plads i 100 m.

Onsdag den 14. september kl. 19.00 starter sæsonens første skydning i 
Tåsingehallen. Alle skytter er velkommen.

Søndag den 6. november. Distriktsskydning i Fåborg, tilmelding og detaljer på 
skydeaftener i hallen. Vi skulle gerne have mindst 7 skytter med.

Onsdag den 14. december. Afholdes Skyttelavets julefrokost i Marinestuen. Til-
melding på skydeaftener.

Erik O. Thomsen.
Formand. 

Svendborg Marineforenings Skyttelav.

Danmarks Marineforening 
oplyser, at samtlige numre af tidsskriftet ”Under Dannebrog” nu er digitaliseret, det 
drejer sig om årgangene fra 1913 til 2016, som nu kan læses på foreningens hjem-
meside:  www. marineforeningen.dk 

JM.

Boghjørnet:.
Marstal Søfartsmuseum har 
udgivet en lille bog: 
”Ærøsund – et ikon gik til 
bunds.” hvori forfatteren,  Leif 
Rosendahl beskriver historien 
bag Danmarks eneste og største 
private jernbanefærge. 
Det handler ikke bare om fakta og spe-
cifikationer, men også om små personlige 
beretninger fra dem der på forskellig vis 
var involveret i Ærøs største færge.

Bogen er udgivet af Marstal Søfartsmuseum 2016.
ISBN 978-87-89829-66-1
Softback, 48 sider. Pris 139,00 kr. 
Salg: www.marmus.dk 



Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe

 Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

Forhandlerfelt

Polo til omgående levering.
Ønsker du at komme hurtig ud at køre i en Polo, har Volkswagen gode 
nyheder. Vi har fx et stort parti af den populære Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 
med 5 døre, som kan leveres omgående fra kr. 194.300,- (så længe lager 
haves)! 
Du kan også privatlease denne Polo fra kr. 2.349,- om måneden*, så 
behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter. 
Kig ind hos os og hør mere om fordelene ved privatleasing eller klik ind 
på: volkswagen.dk/privatleasing

* Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og 
reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, service- 
og reparationsaftale samt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring, 
brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). 
Engangsydelse: kr. 20.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-. 
Polo fås fra kr. 151.597,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,- 
ekskl. moms. Priser ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved 
blandet kørsel 16,9 - 30,3 km/l. CO2

 udslip 87-139 g/km. (direktiv 
80/1268/EØF).              -               Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Alle fortjener en Volkswagen.

Forhandlerfelt

Polo til omgående levering.
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nyheder. Vi har fx et stort parti af den populære Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 
med 5 døre, som kan leveres omgående fra kr. 194.300,- (så længe lager 
haves)! 
Du kan også privatlease denne Polo fra kr. 2.349,- om måneden*, så 
behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter. 
Kig ind hos os og hør mere om fordelene ved privatleasing eller klik ind 
på: volkswagen.dk/privatleasing

* Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og 
reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, service- 
og reparationsaftale samt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring, 
brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). 
Engangsydelse: kr. 20.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-. 
Polo fås fra kr. 151.597,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,- 
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CAREPOINT
Volkswagen Svendborg

Englandsvej 1
tlf. 62 22 15 05

TONNY MADSEN

A
/S

Bådtransport

Kranopgaver

Vognmands-
kørsel

62 22 14 14
www.tonny-madsen.dk

e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

FRITRANS
Transport

Krebsen 17, 
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 51 70

ApS

Rantzausminde
Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 99 78 · Åben alle dage mellem 8 og 20


