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Med formandens øjne
Foreningens drift er nu stabil. Indretningen af vort hus er over-
stået, således det kun er småting, som kan ordnes om tirsdagen, 
når vore aktive medlemmer møder op for rengøring og små-
forbedringer. En stor tak til alle jer, som trofast sørger for, at 
alt fungerer både inde og ude. Flere af os deltog i større eller 
mindre omfang i Sendemandsmødet i Korsør. Lokalafdelingen 
havde haft travlt med forberedelserne, således alle deltagerne 
kunne tage hjem med en god oplevelse. For os fra Svendborg 
var oplevelsen lidt større end for de andre afdelinger, da vi var 
så ubeskedne at tage “Fremdriftsskruen” med hjem for sjette 
gang i træk. Det er godt gået, - en stor tak til alle jer medlem-
mer, som aktivt medvirker til at skabe en god og smittende 
stemning, således vi stadig kan tiltrække nye medlemmer. 

Jeg vil meget gerne henlede Jeres opmærksomhed på, at for at vi kan fortsætte denne 
udvikling er det tvingende nødvendigt, at vi har medlemmer, som vil påtage sig et stykke 
arbejde og gå aktivt ind i foreningens aktiviteter. Vi er nødt til at have medlemmer, som 
kan tage over, når/hvis det bliver nødvendigt. Senest har vi fået en påmindelse om beho-
vet ifb. m. vor kasserer kom alvorligt til skade. Det kan jo ske for os alle. Lige her og nu 
mangler vi medlemmer, som vil gå aktivt ind i rejseudvalget. Vor trofaste formand for De 
Maritime Foredrag siden opstarten har meddelt, at hun ikke er i stand til at fortsætte som 
formand grundet arbejdspresset i FO, landsorganisationen Fora og Foreningen Norden, 
som Elinor er formand for siden 1999. Svendborg Marineforening udtrykker hermed sin 
store taknemmelighed for den arbejdsindsats, som Elinor har ydet for alle de maritimt 
interesserede. Elinor og Flemming har deltaget i næsten alle 107 foredragsaftener. 

I vore vedtægters Fællesbestemmelser står der som første punkt i foreningens virksomhed:
 a.  “Afholdelse af foredrag om Søværnet og søfarten”.
Det er derfor tvingende nødvendigt, at vi finder afløsning for Elinor snarest muligt. Jeg 
skal opfordre interesserede til at rette henvendelse til undertegnede.

Her i foråret har vi højtideligholdt de sædvanlige mærkedage, 4. maj om aftenen i Sct. 
Nicolai Kirke. Mange medlemmer deltog også i den efterfølgende sammenkomst i Mari-
nestuen. 5. maj i Sct. Jørgens Park hvor direktør Jesper Bernhardt holdt mindetalen. 
I forbindelse med højtideligheden fik Evald Brink tildelt Marineforeningens hæderstegn i 
sølv. Evald har på mange områder gjort sig fortjent til hæderstegnet, bl.a. holdt mange taler 
ved foreningens fester og har generøst foræret foreningen mange effekter, som i dag kan 
ses i Marinestuen. Jeg vil igen slutte af med at opfordre jer alle til at tænke på, hvor meget 
glæde et medlemsskab af Svendborg Marineforening kan give, og hvilket fællesskab, I er 
blevet en del af. 

Med venlig hilsen  Erik Bodal

Erik Bodal

3



4

Torsdag den 31. marts. Sæsonens næstsidste foredrag var med John Gitz Holler, der for-
talte om Østersøens maritime historie. ”Fra Hansekogge til Containerskibe”.  Suppleret 
med indlæg fra tilhørerne blev det en hyggelig og interessant aften.

Torsdag den 14. april. Kammeratskabsaften. Som sædvanlig med god mad fra kabys-
sen, harmonikamusik ved Willy, og fællessang.

Lørdag den 23. april. Delegerede fra Svendborg 
deltog i Marineforeningens årlige sendemandsmøde 
i Korsør. Det lykkedes for 6. gang for Svendborg at 
erhverve Fremdriftsskruen, trofæet for optagelse af 
flest medlemmer fra søværnet. Denne blev overrakt 
til næstformand Bjarne Jensen på mødet. Næste års 
sendemandsmøde finder sted i Aalborg.

Mandag den 25. april. Vort medlem Rasmus Lohse, 
der er ansat ved Arktisk Kommando i Nuuk, fortal-
te om de mange forskellige opgaver der blev udført 
i Danmarks nordlige regioner, der omfatter hele det 
Grønlandske område og farvandet omkring Færøerne. 

Formand Erik Bodal der af og til arbejder på Grønland, havde sammen med Rasmus 
Lohse hjembragt smagsprøver på Grønlandske specialiteter, som blev serveret for delta-
gerne: Rejer, Laks og Moskusoksesteg. Og til afslutning Grønlandsk kaffe! Der er planer 
om en rejse til Grønland sidst i august. Interesserede kan kontakte Erik Bodal.

Aktiviteter 
siden sidste bladudgivelse

Næstformand Bjarne Jensen



Torsdag den 28. april. Årets sidste punkt i foredragsrækken var et besøg på det gamle 
værft i Ærøskøbing. En socialøkonomisk virksomhed der arbejder med restaurering af 
gamle skibe, og prøver at bevare de gamle håndværk omkring skibsbygning. På bedding 
står den gamle dampfærge ”Svendborgsund” fra 1906, som man håber at kunne genop-
bygge over en årrække. Foruden værksteder rummer værftet også en butik, en cafe, og 
der afholdes koncerter og andre arrangementer. Efter en grundig rundvisning sluttede 
besøget med lidt godt at spise og en Ærø øl. 35 deltog i turen. 

Søndag den 1. maj. Svendborg Marineforening deltog med kanonsalut ved åbningen af 
Dansk museum for lystsejlads, der er flyttet ind i nye lokaler på Frederiksøen.

Onsdag den 4. maj. Kl. 19,30. Mindegudstjeneste i Sct. Nikolaj  
Kirke. Efterfølgende sammenkomst i Marinestuen.

Torsdag den 5. maj. Kr. Himmelfartsdag kl. 13.00 Mindehøjtidelig-
hed med kransenedlægning i Sct. Jørgens Park for omkomne søfolk 
og fiskere under de 2 verdenskrige. Mindetalen blev holdt af SIMAC 
direktør Jesper Bernhardt. Ved den efterfølgende sammenkomst i 
sognegården, talte også Evald Brinck.

Onsdag den 1. juni. Svendborg Marineforening 
var, sammen med distriktets øvrige afdelinger re-
præsenteret ved indvielsen af mindeparken i Thybo-
røn for ofrene for Jyllandsslaget i 1916.
Indvielsen fandt sted på 100 årsdagen for slaget der kostede 
8.645 mand livet, i forbindelse med tabet af 25 flådeskibe.

5



66

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

Svendborg  
Marineforening 
opretter et Shanty kor.

Medlemmer af 
Marineforeningen med 
interesse for sang bedes 
henvende sig til Torben 
Wellan, enten personligt 

eller på mail adresse  
tow@live.dk

Jeg ser frem til at  
høre fra Jer.

Torben Wellan.



77

Når man har skrevet sig på listen til et arrangement 
og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.

Søndag den 3. juli kl. 08.00 Årets sejltur til Faaborg. Med skibene ”Caroline S ” 
og ”Viking”. Kun for medlemmer, Påklædning fri. Der er afgang fra Svendborg 
kl. 08.00 og forventet ankomst Faaborg ca. 11.30 Undervejs serveres morgen-
mad med tilbehør. Prisen for sejltur, morgenmad og skafning i Faaborg Ma-
rineforening er i alt 225 kr. Da der kun er plads til et meget begrænset antal 
deltagere, kan tilmelding kun ske på opslagstavlen i Marinestuen, eller til Bjarne 
Jensen, som også modtager betaling.

Torsdag den 4. august. Marineforeningen deltager som vanligt i Gammel Tor-
vedag. Deltagere der vil hjælpe ved arrangementet kan skrive sig på listen på 
opslagstavlen eller kontakte Bjarne Jensen.

Søndag den 14. august kl. 9.00 Fregatskydning i Skyttehuset i Christiansminde. 
Skydningen er for alle medlemmer af Marineforeningen. Efterfølgende spisning 
og præmieuddeling i Marinestuen. Påklædning helst uniform. Tilmelding på 
opslagstavlen eller til Bjarne Jensen, senest 30. juli. Bemærk: Der er i år ingen 
sejlads til Christiansminde, skytterne mødes i skyttehuset.

Lørdag den 27. august kl. 10.00 – 16.00  Åbent hus på Flådestation Korsør. 
Nærmere program kan ses på www.forsvaret.dk/oplogkor 

Søndag den 28. august. Afholdes det årlige jubilarstævne på Holmen, for dem 
der har jubilæum for indkaldelsen til Søværnet. I år er der 31 medlemmer i 
Svendborg som har jubilæum. Der vil blive sendt brev ud til hver enkelt og der 
arbejdes på at arrangere fælles bustransport.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tag med til dette festlige arrangement.

Mandag den 5. september. Officiel flagdag for Danmarks udsendte. 

Torsdag den 8. september kl. 18.00 Foreningsmiddag for medlemmer med led-
sager. Påklædning helst uniform. Deltagerpris 125,00. Betaling og tilmelding til 
Bjarne Jensen, lørdage i Marinestuen, eller direkte til foreningens konto: Reg. 
Nr. 3224 Konto 3224636393, senest lørdag den 27. august. 
Menu: Laksetallerken med rejer, anrettet på salatbund, med brød og smør.
Krydderstegt svinekam, stegte kartofler, bacon, løg, ærter, frisk agurkesalat og 
”mormor sovs” Kaffe og kage.

Kommende aktiviteter



Runde fødselsdage 
i Juli KvaRtal:

 4. juli Peter Vigerø Larsen 65 år.
 7. juli Christian Andersen Madsen 80 år.
11. juli Frede Rasmussen 80 år.
30. juli Jens Møller Madsen 70 år.
 1. august Hans Vestergaard Madsen 75 år.
 4. august Willi Horstmann 65 år.
16. august Bent Eigil Hansen Alm 85 år.
18. august Ib Kabell Hansen 80 år.
21. august Ernst Rabjerg  90 år.
27. august Michael Jensen  50 år.
 2. september Jørgen Myhle Ambus 75 år.
 2. september Gunnar Kjær  90 år.
 6. september Poul Hansen  75 år.
10. september Gunner Steenberg 75 år.
22. september Børge Bent Husted 75 år.
24. september Leif Terkelsen  70 år.
28. september Torben Hansen  60 år.

foreningen ønsker hjertelig tillykke.

velKommen
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer, 

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:

Mathias Kløcker, Knud Vest og Henriette Elisa Nadolny.

8

døde
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Finn Ellyt, Gert Bjarne Rasmussen og Egon Juul Lenskov, gået fra borde

ÆRet vÆRe deRes minde
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Marineforeningens 

Skibsmodeller
Som tidligere omtalt, har foreningen yderligere en skibsmodel, som står på Tor-
ben Tranbergs kontor, nemlig en 5-mastet bark ”France II ”. Modellen er udlånt 
til foreningen på ubestemt tid, og var i dårlig stand ved overdragelsen. Men blev 

flot istandsat af pens. Maskin-
mester Børge  Madsen i 2006.

Om skibets historie kan oplyses 
at det blev bygget i Bordeaux i 
1911-12, som verdens absolut 
største sejlskib. Med en længde 
oa på 146,5 m. og en bredde på 
16,9 m. havde det plads til 7.300 
ton last. Skibet var udstyret med 
38 sejl på ialt 6.350 m2, og 2 die-
selmotorer på hver 950 hk. og 
kunne opnå en fart på 17,5   kn. 

Højden på stormasten var 51 m. over dækket. Besætningen bestod af 5 officerer og 
op til 45 mand. Som noget nyt var skibet udstyret med 7 luksuskabiner til passage-
rer. Skibets rejser gik mest til Australien, New Zealand og de Franske besiddelser 
i Stillehavet. ”France II” endte sin karriere den 12. juli 1922, hvor den strandede 
på Teremba Reef i New Caledonia, 60 nm. nord for hovedstaden Noumea. Alle 
ombordværende blev reddet, men der blev ikke gjort forsøg på at bjerge skibet. 

Nu i 2016 har den Svenske skibsreder Mikael Krafft bestilt en kopi af ”France 
II”, som er ved at blive bygget på Brodo værftet i Split, Kroatien. Det nye skib 
skal sejle som krydstogtskib med op til 300 passagerer, og forventes i drift sidst 
i 2017. Nybygningen indgår i rederens nuværende flåde af 3 store sejlskibe som 
sejler krydstogter. Se mere herom på www.starclippers.com 

JM.

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

I forbindelse med mindehøjtideligheden i Sct. 
Jørgens Park den 5. maj, blev Marineforeningens 
Hæderstegn i sølv overrakt til Evald Brinck. For-
manden udtalte i sin begrundelse: 

”Vi har her i dag muligheden for at tilkendegive 
vor taknemmelighed over for en af vore egne med-
lemmer, en af de sidste nulevende aktive deltagere i 
krigshandlingerne fra 1940 til 1945, som satte livet 
på spil, led et meget stort personligt afsavn ved at 
være adskilt fra familie og venner i alle krigsårene. 

Svendborg Marineforenings bestyrelse har vedtaget 
at tildele medlem 69939 Evald Brinck Marinefor-
eningens Hæderstegn i sølv. Evald er født i 1922,  
og blev medlem af Marineforeningen i 1996. 

Foruden den Danske handelsflåde har Evald gjort 
tjeneste i Royal Navy under 2. verdenskrig og er 
højt dekoreret herfor. Evald har ved talrige lejlig-
heder holdt taler for Dronningen og Dannebrog 
ved foreningens fester, og på værdig måde nedlagt 
kranse ved mindesmærkerne. 

Kære Evald det er mig en stor ære at kunne over-
række dig hæderstegnet, som jeg ved at du vil bære 
med ære og værdighed.”

Forsamlingen udbragte et leve for Evald Brinck. 

Marineforeningens 

Hæderstegn
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I vores bibliotek i underetagen findes meget spændende læsestof om Marineforeningen.
F.eks. kan man i Under Dannebrogs 50 års jubilæumsgave fra 1963 læse, at den 
første marinestue blev oprettet i Randers (desværre uden årstal). Der står bl.a.:
Dette var en idé af overordentlig stor betydning for sammenholdet og kammerat-
skabet blandt medlemmerne. Mere end ¾ af foreningens 96 lokalafdelinger med ca. 
10 tusind medlemmer har nu deres egne marinestuer. Det er afdelingens hjem, med-
lemmernes hyggelige samlingssted, der alt efter evne er udsmykket med maritime 
attributter – ja ofte udviklet til hele små marinemuseer.

Svendborg afdeling af Danmarks Marineforening har siden starten i 1914 haft 
forskellige tilholdssteder. I meget lang tid var det på hotel Ærø ved havnen, hvor 
man i et mindre lokale udstillede foreningens effekter. Desuden var der de senere 
år mulighed for at afholde møder i den kommunale bygning Færgegården ved 
Lystbådehavnen. Men forholdene var ikke ideelle, idet man jo ikke frit kunne råde 
over lokalerne, og pladsen på hotellet var meget begrænset. Så man var altid på 
udkig efter et velegnet sted i nærheden af havnen, som kunne købes eller lejes.

I efteråret 1995 viste der sig en mulighed for at leje den gamle klinikfløj af 
Mariasøstrenes kloster i Havnegade 5, sammen med Svendborg Senior Akademi.
Lejemålet blev fordelt således, at Marineforeningen fik kælderetagen, og Senior’s 
forskellige afdelinger fik de 2 øverste etager, men således at vi havde adgang hos 
hinanden. F.eks. var der intet toilet i kælderen. Til gengæld havde vi kantinen.
Prisen var aftalt således, at vi betalte ¼ af den samlede leje på 10.000 kr. om måne-
den alt inklusiv, skønt vi havde ca. 1/3 af arealet - men det var så i kælderen.
Ombygning og indretning af lokalerne startede den 10. januar 1996 og var færdig til 
indvielse den 22. marts. Mange medlemmer ydede en stor arbejdsindsats i de godt 2 
måneder. Meget udstyr blev fremstillet eller doneret af venner af foreningen, og vi 
fik støtte til indkøb af materialer fra diverse fonde. 

Medlemstallet steg markant, efter at foreningen nu havde sit eget tilholdssted og 
kunne arrangere møder, foredrag, pudseaftener og andet kammeratligt samvær efter 
egen tidsplan. Der var god plads til alle de gamle effekter, og mere kom til fra mange 
givere af hengemte maritime rariteter.
Da vi flyttede fra hotel Ærø, hvor marinestuen havde været i så mange år og havde 
en landskendt beliggenhed, sagde ejerne af hotellet, at foreningen dør nu.
Men det blev til stor fremdrift, og selv om huslejen steg betragteligt, da Mariasøstrene 
måtte give op og solgte klosteret, var indtægterne i stand til at følge med, og man 
kunne endda spare lidt op til en kommende flytning.

Marinestuer
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For det blev hurtigt klart, at lokalerne var for små til det voksende medlemstal.
Tidligt blev det nødvendigt at henlægge generalforsamling og større arrangementer 
til lejede lokaler ude i byen.
Så udkiggen var igen på plads, og der blev set på mange forskellige steder både i 
havneområdet og lidt længere væk.
Den mest attraktive bygning og beliggenhed var pakhuset på Jessens Mole mellem 
færgelejerne, som rummede ventesal, toiletter og Maritimt Center, foruden det store 
åbne rum, som bruges til mange kulturelle formål.

Efter mange og lange forhandlinger faldt en aftale med Kommunen på plads. 
Den indebar en væsentlig ombygning og renovering af en del af pakhuset samt 
opbygning af en ny ventesal og toiletbygning. Økonomisk skulle arrangementet 
hænge sammen ved hjælp af den opsparede formue, et ekstraordinært tilskud fra 
medlemmerne, og ikke mindst en stor donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine 
McKinney Møllers Fond til almene formål.
Det omfattende arbejde foregik hen over sommeren 2009 med håndværkere og egen 
arbejdskraft og indvielsen fandt sted den 30. januar 2010.

Beliggenheden og udsigten var sådan set ideel, men der viste sig hurtigt nogle 
ulemper: Dårlige muligheder for parkering var et stort problem. Vi manglede opbe-
varingsplads til øl og andre nødvendigheder. Og det værste var, at foruden en tem-
melig stor husleje, blev de investerede midler nedskrevet år for år, for at ende i nul 
efter en snes år. Så udkiggen blev igen sendt til vejrs. 

Lykken var endelig at få foden under eget bord her på Færgevej nr. 5, efter afdelin-
gens 101 års eksistens. Og nu flytter vi forhåbentlig aldrig mere.
Det blev muligt at købe ejendommen, da rederikontoret Nordane Shipping var flyt-
tet til andet domicil, og igen efter bl.a. en flot donation fra A.P. Møller-fonden.
Efter omfattende ombygning og indretning af køkken etc. i løbet af sommeren og 
flytning i september måned var besiddelsen klar til indvielse den 25. september 
2015.

23.04.16 / KK
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Kabyssen meddeler:
Mad fra grill udgår desværre i juli, august og september, p.g.a. ferieramt kabys. 

Frygt ikke, der bliver den populære lørdags tallerken hele sommeren, dog med en lille 
prisstigning fra 25 til 30 kr. Grundet prisstigninger på råvarer.

Menu plan for juli, august og september 2016:

Lørdag  2/7: Stegt skinke med flødekartofler og salat med dressing.

Lørdag  9/7:  2 stk. fiskefrikadeller med remoulade, frisk agurkesalat, brød og smør.

Lørdag 16/7: kabyskokkens surprise.

Lørdag 23/7:  2 stk. barbecuestegt revelsben med bagt kartoffel  
m. smør, salat m. dressing.

Lørdag 30/7:  Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød.

Lørdag  6/8: 3 frikadeller med kold kartoffelsalat og frisk agurkesalat.

Lørdag 13/8: Skipperlobescoves med purløg, rødbeder, smør og rugbrød.

Lørdag 20/8: Kabyskokkens surprise.

Lørdag 27/8: Svensk pølseret med spejlæg, frisk agurkesalat og rugbrød.

Lørdag  3/9: 4 stk. stegt flæsk med persillesovs, kartofler og rødbeder.

Lørdag 10/9: Karbonade med svampesovs, stegt kartoffel og sprød bacon.

Lørdag 17/9: Forloren hare med tyttebær, sovs og brune kartofler.

Lørdag 24/9: Kabyskokkens surprise.

Prisen på lørdagstallerken er 30 kr. alle lørdage.

Søndag 7/8.  Fregatskydningen. Efter afsluttet skydning, spisning i marinestuen. 
Menu: Buffet: Marineret sild, karrysalat, pandestegt fiskefilet m. 
remoulade, kogte æg m. rejer. Ribbensteg m. rødkål. Gl. ost og 45% 
mild ost samt brød og smør.

Velbekomme fra kabyssens muntre gaster.

Kabyssen har oprettet et tirsdags rengøringshold, mødes  
første gang tirsdag den 5. juli, fra kl. 16.00 til ca. 18.00,  

- hvor der bliver fælles mad mod et mindre beløb.  
Der er ikke nogen tørn lister, der mødes op hvis tiden tillader det.
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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 hen over sommeren med at motionere og hygge sig på 
Sundet hver tirsdag eftermiddag fra kl. 16.00.( eller 5 minutter før ). 

Rejseudvalget:
Vi har fortsat plads til en eller flere nye medlemmer i udvalget. Har du lyst til at 
være med, så kontakt Jim Mollerup. 

Skyttelavet:
Har deltaget med 8 skytter i Distriktsskydningen i Kerteminde, den 6. marts. 
Måtte desværre nøjes med en sidsteplads.
Bedre gik det ved Landsskyttestævnet i Brøndby den 19 – 20 marts. 
Her deltog 7 skytter fra Svendborg, og opnåede en 6. plads med 872 point. 
Det var en forbedring fra sidste års 12. 
plads, hvorved vi fik Fremgangspokalen med 
hjem til Svendborg. Niels Marcussen fik 
pokal med hjem for bedste holdskytte i 
hjemmebaneskydning. Der deltog 15 skyt-
telav med 131 skytter i et vellykket arran-
gement. Bestyrelsen har besluttet at udvide 
skydesæsonen, således at første skydeaften 
er onsdag den 14. september 2016. 

Skyttelavet holder julefrokost onsdag den 
14. december i Marinestuen.
Skyttelavets sæsonafslutning bliver ons-
dag den 12. april, 2017 i Marinestuen.

God sommer til alle. 

Erik O. Thomsen. Formand. 
Svendborg Marineforenings Skyttelav. 

VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b

Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg

www.vvssydfyn.dk
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L´hombrespillerne:
Kortspillerne har holdt sæsonafslutning og forsøgte at bruge kassemesterens behold-
ning på et hyggeligt aftenarrangement den 11. maj. Det lykkedes ikke helt, takket 
være Jørgen Lunds fordelagtige indkøb.
Vi holder nu pause indtil efteråret.

Boghjørnet: Skibe til tiden.

Støtteskibene ”Absalon” og ”Esbern Snare” der er et symbol på det nye danske 
søværn, der er opstået efter den kolde krigs ophør. 

Bogen fortæller historien om de to endog meget fleksible søværts platforme for 
Danmarks internationale engagement. 
Bogen fortæller også om livet ombord under de spændende, udfor-
drende operationer med bekæmpelse af pirater og kemiske 
våben. Søren Nørby & Tom Wismann: Absalon og 
Esbern Snare – Søværnets støtteskibe af 
Absalon-klassen.

Steel & Stone Publishing, 2016.
ISBN 978-87-998235-2-9
Hardback, 104 sider. Pris 300 kr. 
Salg: www.flaadensskibe.dk 

Kilde: ”Søfart” / JM.



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.
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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


