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Med formandens øjne
Første kvartal af 2017 er nu overstået med godt resultat.
Det varme vejr lod vente på sig, men nu er sommeren kommet.
Forårets mindehøjtideligheder er vel overstået, og det er dejligt
at se et pænt fremmøde til de enkelte arrangementer. Tak for
det. Det er dejligt, at alle Jer medlemmer bakker op.
Det er noget, der bliver lagt mærke til. Samarbejdet med
Svendborg Kommune og de øvrige forsvarspositive foreninger
fungerer fint. Med hensyn til medlemssituationen kan vi glæde
os over at modtage tre unge gaster, som netop er hjemsendt fra
et ophold på kongeskibet “Dannebrog”. Effekten heraf kunne
Erik Bodal
mærkes ved besøg af gaster fra Kongeskibet, da de her for nylig var på øvelsessejllads i området. Vi ville sætte stor pris på at
møde repræsentanter fra besætningen, hver gang de anløber Svendborg.
Svendborg Afdeling var pænt repræsenteret ved årets Sendemandsmøde, som blev afviklet i Aalborg. På mødet blev der vedtaget en mindre kontingentstigning til at inddække
de stigende portoomkostninger. Sendemandsmødet var vel tilrettelagt, stor ros til Aalborg
Marineforening.
Tilmeldingen til Jubilarstævnet i København 27. august 2017 er rigtig fin. Afdelingen har
i år 28 jubilarer, og af dem er der p.t. ca. 20, der er tilmeldt. Samtidig har 8 medlemmer
ønsket at deltage uden selv af være jubilar. Der bliver sendt besked ud til alle jubilarer
før sidste tilmeldingsfrist, således at de der endnu ikke har besluttet sig stadig kan nå at
komme med.
Restancelisten svinder stille og roligt ind, men her hvor vi tager hul på den 6. måned må
vi konstatere, at der stadig er alt for mange, som endnu ikke har betalt. Vi tolker det som
udtryk for, at de der fortsat står på listen ikke ønsker at bibeholde medlemsskabet, hvilket
bestyrelsen må agere på.
Svendborg Marineforening har oprettet en Facebook-profil. Her kan vi ligeledes også
hurtig komme i kontakt med hinanden. Her kan lægges billeder ind og disse kan kommenteres. Samtidig er det jo det medie, som de unge mennesker kommunikerer på. Det
er jo trods alt her, vi skal rekruttere dem, der skal være med til at føre foreningen videre
i fremtiden. Jeg mangler stadig mailadresser på mange medlemmer, og vil hermed opfordre jer til at sende en mail, hvis i på det seneste har fået ny mailadresse eller er blevet
tilsluttet mailsystemet. Det vil medvirke til at holde portoomkostningerne nede og en god
måde at komme i kontakt med hinanden.
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 – formand
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Tirsdag den 7. marts. I forbindelse med Svendborg Marineforenings 100 års jubilæum, den 7. marts 2014, fik Marineforeningen, sammen med en række sponsorer,
opsat en flot flagbastion på nokken ved Maritimt Center, som en gave til det maritime
Svendborg. Af forsikringstekniske årsager har Marineforeningen nu overdraget flagbastionen og ansvaret for denne til Svendborg kommune.
Overdragelsen fandt sted ved et arrangement på havnen, hvori deltog repræsentanter for
Kommunen, Havnen og Marineforeningen.
Torsdag den 9. marts. Foreningsmiddag for medlemmer og ledsagere. Menuen stod
på aspargessuppe og helstegt svinemørbrad med tilbehør, som også denne gang blev
fremstillet af de gode folk i kabyssen.
Torsdag den 30. marts. Sidste arrangement i rækken af de maritime foredrag, var et
besøg på færgeruten Spodsbjerg – Taars. De 35 deltagere sejlede fra Spodsbjerg med mf
”Langeland” og fik undervejs en grundig orientering om færgeruten og dens historie.
Derefter var der rundvisning på den moderne højteknologiske færge.
Med besøg på broen, hvor også maskinkontrolrummet var placeret.
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Efterfølgende var der mulighed for at bese maskinrummet, hvor maskinmesteren forklarede om færgens specielle fremdrivnings maskineri med 5 dieseldrevne generatorer der
leverer strøm til hele skibet, og til de 4 Azimut propeller, der både sørger for fremdrift
og styring. Inden færgen igen var tilbage i Spodsbjerg var der også sørget for god forplejning til deltagerne.
Torsdag den 20. april. Kammeratskabsaften med spisning.
Torsdag den 4. maj. Til mindegudstjenesten i Sct. Nicolai kirke, i anledningen af Danmarks befrielse for 72 år siden, var Marineforeningen repræsenteret ved et stort antal
medlemmer samt foreningens flag. Efterfølgende var der sammenkomst i marinestuen.
Fredag den 5. maj. Mindehøjtidelighed i Sct. Jørgens Park, ved monumentet for søfolk
og fiskere, der satte livet til under krigen. Kransenedlægning og tale ved sømandspræst
Hans Vestergaard Jensen. Efter højtideligheden var der sammenkomst i sognegården,
hvor Carolinekoret underholdt.
Her bringes et uddrag af Hans Vestergaard Jensens tale:
Tak for invitationen til at tale her ved mindehøjtideligheden for omkomne søfolk og
fiskere under 2. verdenskrig.
Spørgsmålet er – som jeg stillede mig selv – hvordan holde en tale ved en mindehøjtidelighed, om nogle søfolk og fiskere, der døde endnu før jeg var blevet født?
Så kom jeg til at tænke på, at jeg havde mødt søfolk og andre, som havde oplevet krigen
på godt og ondt. Jeg vil i glimt fortælle om nogle disse personer, nogle husker jeg ved
navn andre ikke. Men fælles er, at de har efterladt en erindring i mit sind, som fortæller
om en forfærdelig tid med død og ondskab til følge.
Samtidig er disse personer også en fortælling om, hvordan de på den ene eller anden
måde kom videre på trods af deres oplevelser.
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En anden mindehøjtidelighed ved 40-års jubilæet i 1980 for evakueringen fra De Panne
og Dunkerque husker jeg tilbage på med glæde.
Jeg var blevet bedt om at deltage som dansk feltpræst, fordi der kom 200 danske frihedskæmpere – dog var de fleste hjemmeværnsfolk og pårørende til frihedskæmpere eller til
søfolk, der var døde. Engelske og skotske krigsveteraner havde mødtes hvert år siden
krigen på de strande, hvor så mange af deres kammerater faldt, mejet ned af tyske fly.
Der var en dansk krigsveteran med. Han havde været med i den skotske hær ved evakueringen, og havde været med ude i Sydøstasien og kæmpet mod japanerne.
Han var blevet højt dekoreret p.gr.a. sin indsats i den skotske hær, og var kommet hjem
med traumer, PTSD som ingen kendte dengang.
Alkohol blev hans lindring, og han endte som landevejsridder - som jeg husker det,
boede han om vinteren på et teglværk her på Fyn.
Den sidste dag i programmet var der en stor fælles gudstjeneste på stranden ved De Panne. Der var mere end 5.000 veteraner samlet her. Det belgiske kongehus var repræsenteret og TV transmitterede. Vi var 4 præster, som medvirkede ved denne gudstjeneste.
Og det er nok det smukkeste og mest dramatiske alter, jeg har stået ved – havet bag mig,
som til lejligheden var stille. Men med en talstærk menighed, der kunne tænke tilbage
på, at de var de heldige, der 40 år tidligere var blevet reddet ud af et krigshelvede.
Den danske krigsveteran havde fundet sin gamle enhed, her var der en af hans kammerater fra evakueringen.
Om aftenen og til langt ud på natten sad vi 2-3 stykker sammen med denne veteran.
Han havde sin orden på for første gang siden krigen. Han fortalte om den majdag i
1940, hvor han sammen med sine kammerater havde løbet for sit liv ud i vandet.
Han havde smidt sit udstyr, og det sidste han smed fra sig, var geværet.
Derpå havde han bare svømmet og svømmet indtil han blev hevet op i en båd.
Han var et eksempel på en af de heldige, der slap ud af krigen med livet i
behold. Men i virkelighedens verden slap han aldrig fri af krigens
helvede, som han havde oplevet i så mange år.
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Hvorfor frelser Gud den ene og ikke den anden?
Vi får aldrig svar på disse store og eksistentielle spørgsmål, men som sømanden kan vi
vælge, at takke Gud for livet. De skal aldrig blive glemt, blev der sagt. Vi kan her ved
mindehøjtideligheden i dag være med til at huske alle dem, der døde, og alle dem, der
slap levende fra krigen men med sår på sjælen.

Lundby Kiosken ApS

Æret være deres minde.

Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf.Kiosken
62 54 18 68
Lundby
ApS
Sundbrovej 96 www.lundbykiosken.dk
· Tåsinge · 5700 Svendborg

•18
Kylling
Åbent62
alle54
dage
fra kl.
Tlf.
6811.m. pommes frites

/ Hotdog
Tlf. 62 54 18 68•- Pølser
www.lundbykiosken.dk
www.lundbykiosken.dk
• Pølser / Hotdog • Burger
• Gammeldags
isvafler • Kylling
/ Sandwich
• Kylling m. pommes frites
m. pommes frites
• Gigantkugler
• Gammeldags
isvafler... Vi dobler op
•• Burger
Pølser/Sandwich
/ Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafler... Vi dobler op
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Lørdag den 13. maj. Danmarks Marineforenings årlige sendemandsmøde blev afholdt
i Aalborg. Marineforeningernes sendemænd mødtes på Gammeltorv, og marcherede
derfra med Søværnets Tambourkorps i spidsen til Hotel Hvide Hus, hvor mødet og den
efterfølgende gallamiddag fandt sted.
Torsdag den 18 maj. Pudseaften. Efter arbejdet var belønningen en gang biksemad
med spejlæg og tilbehør.
Torsdag den 25. maj. Kristi Himmeltfartsdag. Svendborg Marineforening var også i
år repræsenteret ved den traditionsrige march til krigergravene. Marchen startede på
torvet, og gik med Peder Most Garden i spidsen, gennem byen til Assistens kirkegård
hvor Henning Rose lagde krans ved Mindestøtten for de udsendte, og Evald Brinck
lagde en krans ved mindelunden.

DU MÅ VÆRE DERUDE:
Kabysgasterne mangler nye kollegaer, når de tryller med potter og pander
i hyggelige timer i kabyssen (måske det bedste sted i marineforeningen).
Kan du bare lidt med kogekunsten, hjælper vi dig gerne i gang med resten.
Der vil være en tørnliste der passer med dit liv.
Kik ind og få en go’ ma’ snak med af kabysgasterne eller ring eller mail til
Hovmester Walther Storm: 23 60 13 58. Vikarkokken@mail.dk
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Formanden vil gerne
have a jour ført
medlemskartoteket
- og sikre at det er den rigtige mail
adresse og telefon nr. der står.
Så det vil være en god ide at sende en mail til formanden

erik@bodalenergi.dk
- også selv om du ikke har fået ny mail adresse.

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41
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Vikarkokken

Ring og få

en sn

Tlf. 23 60 13ak på:
58
Altid oppe på grydelapperne med Sydfyns bedste priser.
Gratis kok ved min. 30 personer og min. 2 retters menu eller buffet.

Jeg anbefaler mine kvikke piger til at hjælper dig med borddækning, opvasken og alt det andet, til timeløn
Walther Storm Hovmester i Svendborg Marineforening.
Vikarkokken • Krebsen 21 • Rantzausminde, 5700 Svendborg • vikarkokken@mail.dk • CVR nr. 84993816

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
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VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b
Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg
www.vvssydfyn.dk

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

Søndag den 16. juli. Årets sejltur går til Marstal, med de gode skibe ”Viking” og
”Caroline S”. Der er afgang fra Svendborg søndag den 16. juli kl. 08.00, og forventet
ankomst til Marstal ca. 11.30. Morgenmaden, og et lille glas, indtages under sejladsen.
Turen er kun for medlemmer. Påklædning fri. Prisen for sejlturen, morgenmad og
skafning i Marstal Marineforening er samlet 225,00 Kr.
Da det er begrænset hvor mange der kan / må være ombord, kan der kun tilmeldes
personligt på listen på opslagstavlen i Marinestuen.
Tilmeldingslisten opsættes lørdag den 1. juli, og så gælder ”først til mølle”.
Efter tilmelding kan betaling ske til foreningens konto: reg. nr. 3224 konto nr. 3224636393
Torsdag den 3. august. Svendborgs Gl. Torvedag. Svendborg Marineforening
deltager som vanligt med boder med salg af øl, vand og vin. Da der er mange
aktiviteter og opgaver der skal udføres over dagen, må foreningens medlemmer,
der vil hjælpe, gerne skrive sig på den ophængte arbejdsplan i Marinestuen, eller
kontakte Bjarne Jensen.
Søndag den 20. august. Fregatskydning i Skyttehuset i Christiansminde.
Skydningen er for alle medlemmer af Marineforeningen. Der mødes i Skyttehuset kl.
09.00 hvor der er morgenkaffe inden skydningen går i gang. Påklædning helst uniform.
Efter skydningen er der spisning og præmieuddeling i Marinestuen.
Tilmelding senest lørdag den 5. august, på opslagstavlen eller til Bjarne Jensen.
Lørdag den 26. august. Flådestation Korsør holder åbent hus, hvor alle er velkomne
til at kigge forbi og se og opleve, hvordan Søværnet løser sine mange forskellige maritime opgaver. Der er åbent fra 10 – 16.
Søndag den 27. august. Jubilarstævne på Holmen. Der bliver buskørsel fra Svendborg Marineforening til Holmen og retur, for 200 kr. pr. deltager. Nærmere oplysninger og tilmelding ved henvendelse til formanden eller kassereren.
Tirsdag den 5. september. Flagdag for Danmarks udsendte.Se nærmere herom i
dagspressen før dagen.
Torsdag den 7. september. Foreningsmiddag for medlemmer med ledsager. Påklædning helst uniform. Tilmelding og betaling. Kr. 125,- til Bjarne Jensen, lørdage i Marinestuen, eller direkte til foreningens konto: Reg, nr. 3224 konto 3224636393.
Torsdag den 13. september kl. 18.00. Pudseaften.
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RUNDE FØDSELSDAGE I
JULI KVARTAL 2017:
5. juli
5. juli
11. august
11. august
11. august
12. august
14. august
14. august
15. august
20. august
5. september
7. september
27. september

Tony Borglum
Torben Wellan
Ib Fusager Johnsen
Peter Ring Andersen
Steen Bloch Sørensen
Ejler Karlo Lund
Theodor Rendtorff
Poul Erik Saabye Jørgensen
Henning Slot Rasmussen
Jens Erik Hvergel
Peter Mikael Dannerfjord
Jimmy Nielsen
Bjarne Bekker

70år
70 år
85 år
70 år
60 år
80 år
85 år
80 år
70 år
70 år
50 år
60 år
75 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Ove Pilgaard

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer
Ejgild Søndergaard Pedersen
Peter Knud Madsen
Arne Christensen
Mogens Johannes Hansen
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE
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Marineforeningens effekter
fra Søværnet

Søværnet har i tidens løb fået fremstillet forskellige varer fra Bing & Grøndal , Kgl. Porcelænsfabrik, og Holmegård med våbentegn og skibssilhuetter.
Der har været skjold, krus, platter i forskellige størrelser, askebægre og glasvarer.
F.eks. kørte der serier med årsplatter, som udkom ved juletid. Vi har en komplet samling
fra 1957 til 1997.
Effekterne kunne købes gennem tjenestestederne, og blev desuden brugt som gaver.
Marineforeningen har modtaget de fleste af de mange skjold, som ses på loftsbjælkerne,
fra Søværnets skibe, som har været på besøg i Svendborg. Nogle få andre er gaver fra
landbaserede tjenestesteder, f.eks. det senest modtagne fra Arktisk Kommando i Nuuk.
Skibene har også givet nogle af de øvrige effekter, men langt de fleste er modtaget som
samlinger fra medlemmer eller fra deres efterladte.
Fremstillingen af gaveeffekter begyndte i 1950’erne.
Når navnlig britiske marineskibe kom hertil efter 2. verdenskrig i forbindelse med Natoøvelser, udleverede de kunstfærdige våbenskjold og navneplatter til deres danske værter
i Søværnets skibe og flådestationer, samt Marineforeningens afdelinger. Vi har en pæn
samling af både britiske, hollandske, tyske og svenske skjold.
Nogle danske søofficerer, her iblandt vores medlem Jørgen Philip Rasmussen, gik i gang
med at få udformet heraldik for alle danske marinefartøjer, således at de også kunne
bortgive skjold som gaver.
Lidt senere og gradvist kom så fremstillingen af glas- og porcelænsvarerne.
KK.
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Kabys nyt, september 2017
Som tidligere oplyst, er kabyssen lukket i juli & august, da gasterne holder
sommerferie. I september er de tilbage med ny energi.
Kabyssen friske gaster tryller med gryder, potter og pander hver lørdag. fra kl 11.30-13.00
Kom og få en go’ ma’ oplevelse for kun 30.00 kr. incl. moms, skat og afgifter,
prøv det førend din nabo. RET TIL ÆNDRINGER AF MENUEN FORBEHOLDES
Lørdag  2/9: 
Karbonade m. svampe sovs, sprød bacon, stegte kartofler, agurkesalat
Lørdag  9/2: 
Æggekage m. sprød bacon, rødbeder, sennep, rugbrød
Lørdag 14/9: 
Forloren skildpadde med ½ kogt æg, rødbeder, hvidt brød, sherry
Lørdag 21/9: 
1 stk. med sild, hakkebøf med spejlæg, bløde løg, asier, rugbrød
Lørdag 28/9: 
Stjerne skud på let ristet brød, dampet og stegt fiskefilet, rejer,
citron, go dressing

Specielle ma’ dage:

Torsdag 7/9: Forenings middag, spise kl 18.00: Classic Rejecocktail m. dressing
og brød, Helstegt kalvekam m. tyttebær, agurkesalat, waldorfsalat
brune og hvide kartofler, dertil go’ kalvesovs. Jørgen Lunds berømte Citron fromage
Onsdag 13/9: Pudseaften. Biksemad med spejlæg-rødbeder-rugbrød

Frederik den niendes kongeflag i glas og ramme
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Bestyrelsen har besluttet at kong Frederik den niendes kongeflag, som Marine
foreningen modtog ved indvielsen af vort nye hus, skulle sikres med en glasvæg.
Dette er nu sket, så flaget fremover er beskyttet mod støv, snavs og solens skade
lige stråler.

Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
fortsætter ufortrødent hver tirsdag formiddag kl. 10.00, (døren er dog åben fra 9.30).
Her udføres almindeligt nødvendigt rengøringsarbejde. Belønningen er rundstykke,
kaffe og socialt samvær.
Vi kan stadig bruge flere hænder, da der er meget at holde rent og vedligeholde.

Travaljeroerne:
Fortsætter ufortrødent hen over sommeren med at ro en tur hver tirsdag eftermiddag
fra kl. 16.00

L´hombrespillerne:

Holder sommerferie indtil onsdag den 6. september. Det overvejes om tidspunktet
skal flyttes til om aftenen, så længe solen står højt på himlen mellem kl. 15 og 17,
hvor der derfor kan være andre aktiviteter, som kalder.

Rejseudvalget:

Vi skal her minde om at restbetalingen til turen til Husum, i september skal være
indbetalt til foreningens konto, reg. no. 3224, konto 3224636393, senest 1. august.

Skyttelavet:

Holder sommerpause. Skydningerne starter igen onsdag den 6. september.

Boghjørnet:
J. Ring-Andersens Skibsværft har udsendt en flot
bog i anledning af værftets 150 års jubilæum, den
15. marts 2017.
Bogen beskriver udviklingen fra en beskeden start
med bygning af en skonnert, forskellige problemer med de daværende havneudvalg før værftets
endelige etablering på Frederiksøen. Herfra er
søsat i alt 190 nybygninger.
Frem til nutiden, hvor værftet er anerkendt
vidt omkring som reparationsværft, primært for
træskibe. Der er omtale af samtlige nybygninger og bogen er rigt illustreret med billeder fra værftets arkiv,
Svendborg museum, og mange andre.
Set i boghandelen til 250,00 kr. 
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mfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og
riser baseret på fast rente, inkl. moms, servicesamt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring,
erafgift (driftsomkostninger).
0.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-.
,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,kskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved
30,3 km/l. CO2 udslip 87-139 g/km. (direktiv
Bilerne er vist med ekstraudstyr.

CAREPOINT

Volkswagen Svendborg

Englandsvej 1
tlf. 62 22 15 05

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

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

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

Alle fortjener en Volkswagen.
* Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og
reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceog 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.

Rantzausminde
Forhandlerfelt

Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 99 78 ·

MADSEN

A/S

TONNY

Åben alle dage mellem 8 og 20

Bådtransport
Kranopgaver
Vognmandskørsel

62 22 14 14

www.tonny-madsen.dk
e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

FRITRANSApS
Transport

Krebsen 17,
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 51 70

