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*****
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Med formandens øjne
Med dette blad nr. 100 kan vi markere endnu et jubilæum. Kurt 
Kaysen startede, da han overtog formandsposten, og bladet har 
udviklet sig til det, vi ser i dag. Se mere om bladets historie 
senere i dette blad. Tak til alle de som gennem tiderne har med-
virket til at sikre indholdet i vort medlemsblad. 

Så er det første kvartal ved at være overstået
Nytårsmønstring og generalforsamling er vel overstået. Walter 
Storm ønskede ikke genvalg, og han blev erstattet af Jim Linde-
gaard. En stor tak til Walter for det store arbejde, han har udført 
både i bestyrelse og kabys. Velkommen til Jim med håb om et 
godt samarbejde fremover. Den samlede bestyrelse var enige 

om, at udnævne vor næstformand Bjarne Jensen til æresmedlem, hvilket er Svendborg 
Marineforenings tak for mange års stabilt og trofast arbejde. Tillykke med udnævnelsen, 
det er velfortjent. Regnskabet udviste et pænt overskud, hvilket smitter af på budget 2018. 
Vi har planer om at foretage nogle forbedringer ved indgangspartiet og ved terrasse på hu-
sets sydside. Investeringerne skulle gerne gøre udenoms faciliteterne mere anvendelige, når 
vi ønsker at lave grillaftener i sommerhalvåret. Et effektivt tyverisikringsanlæg skal også 
prioriteres, for at sikre vore uerstattelige effekter i Marinestuen.

Der var indkaldt til Distriktsmøde 18. februar i Faaborg. Vor Distriktsformand Ole Julsrud 
ønskede at blive afløst på formandsposten. Undertegnede har i en årrække været suppleant, 
og da der ikke var andre der bød sig til, skal jeg varetage Distriktsformandsposten indtil 
videre. Vore traditionelle mærkedage og aktiviteter afvikles som planlagt og vi håber på, at 
medlemmerne bakker op. Til mindehøjtideligheden i Sct. Jørgens Park 5. maj har vi fået til-
sagn fra medlem af Odense Marineforening emer. Biskop Kresten Drejergaard til at holde 
talen.  Som noget nyt har vi genoptaget en gammel tradition med en udflugt Grundlovsdag. 
Den er planlagt til at gå til Ebeltoft, hvor vi skal besøge særudstillingen ved Fregatten Jyl-
land. Efterfølgende har vi aftalt frokost i Ebeltoft Marineforening. 
Som fast indlæg mangler vi stadig mailadresser på mange medlemmer, og vil hermed op-
fordre Jer til at sende en mail, hvis I på det seneste har fået ny mailadresse eller er blevet 
nytilsluttet mailsystemet. Det vil medvirke til at holde portoomkostningerne nede, og en 
god måde at komme i kontakt med hinanden på. Ved sidste udsendelse på mail fik vi mange 
retur med forkert mailadresse. Fotoarkivet på hjemmesiden er nu oppe på 134 medlemmer, 
men der mangler billeder af mange af Jer. Prøv at kigge i gemmerne og se, om der ikke 
dukker et billede op af Jer, som vil pynte på vor hjemmeside.

Jeg vil 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 en del af.  

 Med venlig hilsen Erik Bodal formand

Erik Bodal
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Lørdag den 6. januar 2018 kl. 11.00 Nytårsmønstring:
Efter flaghejsningen, og ”Kong Christian…” indledte formanden med at mindes de 14 
medlemmer der var gået fra borde siden sidste mønstring, og udtalte et æret være deres 
minde. Derefter blev der uddelt medlemsemblemer og jubilartegn. 
Der er stadig 23 medlemmer som ikke har fået deres medlemsemblem, formanden opfor-
drede dem til at møde i foreningen så de kunne få beviset på deres medlemskab. Titlen 
som Årets Mariner gik til John Pedersen, som en vel fortjent anerkendelse af det store og 
omhyggelige arbejde han har udført til gavn for foreningen.

Aktiviteter 
siden sidste bladudgivelse

5

Formanden omtalte de mange aktiviteter der havde været i årets løb i Marinestuen, og også 
uden for huset, hvor foreningen havde været godt repræsenteret. I den forbindelse takkede 
han de mange medlemmer som på hvert sit område havde bidraget til at foreningen kunne 
opretholde et højt aktivitetsniveau.

I år er der 25 medlemmer som skal have jubilæumstegn for indkaldelse til Søværnet.
Medlemstallet i dag er 345, derudover er 10 nye medlemmer på vej ind.

Formanden sluttede med at ønske alle et godt nytår.

Nytårsmønstringen afsluttedes med et trefoldigt hurra for Svendborg Marineforening, hvor-
efter flaget blev taget ned, og der blev serveret Rigabalsam og kransekage til de fremmødte.

Niels Møller medlem i 25 år, Arne Engstrøm medlem i 50 år, Aage Walther Otto,  
nyt medlem. John Pedersen, årets Mariner. Og formand Erik Bodal.
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Torsdag den 25. januar: 
Til årets første maritime foredrag,  
var inviteret Flotilleadmiral Torben 
Mikkelsen. Som chef for Søværnets 
missioner til Syrien og Libyen, 
hvor der skulle afhentes kemiske 
stoffer til destruktion, kunne han 
fortælle om både farlige og spænden-
de situationer under arbejdet.

Foredraget var ledsaget af mange bil-
leder, så tilhørerne fik et grundigt ind-
blik i nogle af Søværnets mere specielle 
opgaver.

Flotilleadmiral 
Torben Mikkelsen

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
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Lørdag den 10. februar Ordinær Generalforsamling: 
85 medlemmer var mødt til den årlige Generalforsamling. Der blev styret af Torben Tran-
berg som dirigent. Såvel bestyrelsens beretning som regnskabet blev godkendt. Formanden 
Erik Bodal blev genvalgt. Finn Nielsen blev ligeledes genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Walter Storm ønskede ikke genvalg, i stedet blev Jim Lindegaard valgt som nyt besty-
relsesmedlem. Suppleanterne Kaj Kruse og Henning Ibsen blev også genvalgt, ligesom 
revisorer og suppleanter. I forbindelse med generalforsamlingen blev Bjarne Jensen ud-
nævnt til æresmedlem for hans store indsats til gavn for foreningen, 25 års medlem af 
bestyrelsen, og næstformand siden 2006.

Torsdag den 22. februar:
Maritimt foredrag. Den sejlende kulturarv var emnet for  
Asger Nørlund Christensens foredrag.

Han omtalte forskellige restaureringsprojekter af gamle 
træskibe, og stillede spørgsmål ved hvilke skibe der var 
bevaringsværdige, og skal staten støtte dette arbejde? og 
hvad skal man bruge skibene til i fremtiden. 

Foredraget var ledsaget af mange billeder, og efterføl-
gende var der tid til spørgsmål og debat med tilhørerne.

Asger  Nørlund Christensens

Bjarne Jensen

Der var også både gave og tak til Walter for den tid 
han havde været i bestyrelsen. 

Walter fortsætter sit job som hovmester i kabyssen.
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Torsdag den 19. april kl. 18.00: Kammeratskabsaften for medlemmer. 
Påklædning fri. Tilmelding og betaling senest lørdag den 7. april. Prisen er 125,00 kr. 
Der bliver hygge og god mad: Gule ærter med sprængt flæsk, medisterpølse, rødbeder, 
rugbrød sennep, eddike. Derefter pandekager med syltetøj.
Husk: tilmelding før betaling, eller på hjemmesiden. Betaling kan foretages lørdage i Marine-
stuen (ved det runde bord) eller til foreningens konto: reg. nr. 3224 konto nr. 3224636393.

Torsdag den 26. april kl. 18.00: Sæsonens sidste maritime foredrag er et Besøg på 
Svendborg Søfartsskole, Mødested Marinestuen til spisning.
Bemærk: Tilmelding til Maritimt Center senest 17. april på tlf. 62 23 69 54.

Lørdag den 28. april. Sendemandsmøde i Køge.

Fredag den 4. maj. kl. 19.30 Mindegudstjeneste i Sct. Nikolai kirke. Efterfølgende sam-
menkomst i Marinestuen.

Lørdag den 5. maj. kl. 14.00 Mindehøjtidelighed i Sct. Jørgens park. Årets taler er bi-
skop emeritus Kresten Drejergaard. Efterfølgende sammenkomst i sognegården.

Torsdag den 10. maj. Kristi Himmelfartsdag. Kl. 15.00 starter den årlige march fra 
torvet til krigergravene på Assistens kirkegård.

Torsdag den 17. maj. kl. 18.30. Pudseaften.

Lørdag den 2-7. juni. Læserrejse med ”Under Dannebrog”. Ålandsøerne, Stockholm m.v.

Tirsdag den 5. juni. kl. 08.00 Bustur til Ebeltoft, med besøg på særudstillingen ved 
fregatten Jylland, og spisning i Ebeltoft Marineforening. Program og tilmelding på op-
slagstavlen i Marinestuen eller på hjemmesiden.

Lørdag den 23. juni. Sct. Hans sommerfest. Kl. 18.00. for medlemmer med ledsager. 
Påklædning fri. Der bliver underholdning og musik, og Walter og hjælperne i kabys-
sen vil fremtrylle en overdådig grillbuffet, eller andet, hvis dårligt vejr. Drikkevarer kan 
købes til sædvanlige priser. Kl. ca. 21.00 tændes bålet, hvorefter der bliver mulighed for 
en dans. Deltagerprisen er kr. 150,00 Tilmelding og betaling senest lørdag den 9. juni. 
Betaling kan ske lørdage (ved det runde bord) eller ved at indsætte beløbet på forenin-
gens konto reg. nr. 3224 konto nr. 3224636393 
Da ikke alle aftaler på nuværende tidspunkt er på plads, kan mindre ændringer forekomme.

Kommende aktiviteter 
Når man har skrevet sig på listen til et arrangement 

og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale
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v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

Leje afMarineforenings lokaler.
Leje eller lån af Marineforeningens lokaler skal altid først aftales med  
banjermester Tom Frimodt, som også oplyser om priser og betingelser. 

Tom træffes på Tlf. 20 13 51 70.

Svendborg Marineforening - Bestyrelsen

DK BILSYN OG NUMMERPLADER
SVENDBORG SYNSHAL©

DK BILSYN OG NUMMERPLADER
SVENDBORG SYNSHAL©

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Kuopiovej 14, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 95 00
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 3. april John Moesgaard Lund 60 år.
16. april Flemming Hansen 75 år.
21. april Tom Frimodt Christensen 75 år.
22. april Nis Erik Larsen 70 år.
27. april Hans Harboe-Hansen 95 år.
13. maj Jørgen Skovgaard Hansen 60 år.
18. maj Poul Ellehammer 80 år.
22. maj Henning Otto Damgaard 70 år.
22. maj Jørgen Pedersen 75 år.
26. maj Flemming Vagn Jensen 75 år.
 2. juni Ole Larsen 70 år.
 9. juni Kurt Bech 80 år.
15. juni Rholf Boserup 80 år.
16. juni Henning Vaaben Rose 75 år.
30. juni Arne Lund 75 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
APRIL KVARTAL 2018:

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Erik Kilstrup Holst og Niels Frederik Eske Nielsen

gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

Aage Walther Otto. Søren Bjørn Søgaard. John Høeg Broholm,
Lene Reslow. Jytte Kirk Poulsen. Torben Oxving. Troels Nielsen.
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Historien om 
Marineforenings kvartalsblad

Før 1993 foregik indkaldelser til foreningens arrangementer mest ved personlig 
henvendelse  til medlemmerne eller pr. telefon. Indkaldelse til den årlige general-

forsamling skete ved annoncering i dagspressen.

Sidst på sommeren i 1993 skrev formanden med en rejseskrivemaskine på begge sider af et 
A4 ark om afholdte og kommende arrangementer samt en prisliste for varer i slop kisten.  Som 
indledning stod: Det er bestyrelsens hensigt fremover, på denne enkle måde, at orientere kort 
om sidste kvartals aktiviteter og kommende kvartals planer. På længere sigt kan dette måske 
udvikle sig til et egentligt blad, men det forudsætter annoncører.

Bladet fik nr. 1, oktober kvartal 1993, og udsendtes i konvolut til alle medlemmer – på det 
tidspunkt ca. 120. De fleste blade uddeltes, som nu, af medlemmer, og resten pr. post.  
Kopiering klarede bestyrelsesmedlem Poul Nielsen, som var ansat i Danske Bank.

Allerede til fremstilling af blad nr. 3 skete der en teknisk udvikling, idet formanden/redaktøren 
fik fat i en elektrisk skrivemaskine, som bl.a. kunne udføre rettelser. 

I 1996 arvede vi en aflagt bærbar pc fra Dansk Navigatørforening. Den blev brugt til at skrive nr. 
11 med, men der var en grund til at den var udskiftet, den var simpelthen slidt op. Så i 1997 blev 
der indkøbt en stationær computer og printer til foreningen. Det gav lidt ballade i bestyrelsen: 
var det nødvendigt at bruge så mange penge? (Men det var nu ikke derfor kasserer Frede Rasmus-
sen blev afløst af Erik Bodal ved generalforsamlingen).

Fra nr. 16, juli kvartal 1997, kom der et omslag med farve på, og den første annoncør på bag-
siden, Mærsk v/Jørgen Frederiksen, finansierede kopiering. Nu havde medlemstallet nået 200. 
Bestyrelsen hæftede omslag og den dobbelte tekstside sammen og fortsatte med kuverter med 
navn og adresse.

Men med blad nr. 26, januar kvartal 2000, skete udsendelse via Post Danmark’s bladservice. 
Der står i bladet: Vi er blevet for mange medlemmer til at kunne fortsætte med frivillige cykel-
budes omdeling – og budene er blevet ældre. Men der skal lyde en meget stor tak til alle de, som 
i de forløbne 6 år har bragt hundredvis af blade ud i Svendborg og omegn.

En anden nyskabelse fra år 2000 var opkrævning af kontingent via PBS. Samtidig ophørte 
Landskontoret med udsendelse af medlemskort.
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Fra nr. 31, april kvartal 2001 overtog SIMAC, v/Poul Erik Lock, annoncepladsen på bagsiden af 
bladet. Kopiering fik vi stadig udført hos forskellige medlemmer, som havde kontor med farve-
fotokopieringsmaskine.

Fra nr. 35 fik vi nye annoncører: Danske Bank, Tonny Madsen, Låsesmeden, Bang-Co og Den 
Private. Og så var der råd til at betale for trykning af bladet hos Isager Bogtryk. Det lettede 
redaktørens arbejde og gav en flot kvalitet.

Fra nr. 39 tilkom en ny annonce fra Svendborg Motorværksted og lejlighedsvis fik vi enkelte 
andre. I nr. 41, oktober kvartal 2003, var der indsat en ekstra side med medlemsliste, i alt 296 
navne. 

Blad nr. 43 i 2004 er en avis, som blev udgivet i anledning af Svendborg Marineforenings 90 
års jubilæum og sendemandsmødet. I 2004 ophørte portorabatten for foreningsblade, så vi be-
gyndte igen at håndomdele så mange blade som muligt. Desuden blev der oprettet en hjemme-
side, hvor bladet kunne læses, og med den forventning, at man på sigt kan spare på udsendelser.

Blad nr. 52, april kvartal 2006, var det sidste blad, som undertegnede redigerede. Ved general-
forsamlingen den 25. februar var der stor udskiftning. Erik Bodal blev formand. Bjarne Jensen 
afløste Carl Dahl som næstformand. Henning Pehrson overtog redaktørstillingen. 

Fra nr. 53 er bladet blevet kraftigt udvidet. Der er kommet flere annoncører til.  
Der er kommet fotografier i. Og der er kommet indlæg fra medlemmerne. 

Fra nr. 54 er der nyt forsidebillede på hvert blad, og hele opsætningen er ændret.  
Svendborg Marineforening har nu et flot og præsentabelt kvartalsblad.

Henning Pehrson redigerede bladet indtil nr. 85. Kurt Kølle påtog sig jobbet med numrene 86 – 
89. Fra nr. 90 har Jim Mollerup redigeret bladene.

Alle udgivne blade kan ses i arkivrummet, og der er planer om at få dem digitaliseret, så man 
nemt kan finde foreningens historie, foreløbig gennem de sidste 25 år. 

Her er jo alle arrangementer beskrevet, medlemmers indmeldelser, runde fødselsdage og døds-
fald, bestyrelsens sammensætning, og mange interessante fotografier og indlæg.

fhv. formand og redaktør Kurt Kaysen
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Uddrag fra blad nr. 1 - 1993
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Jubilarstævnet
Finder sted på Holmen  

den 26. august 2018
Der er sørget for bustransport frem og tilbage. 

Gå ikke glip af dette festlige arrangement, 
kontakt formanden eller kassereren for tilmelding.

Svendborg Marineforening har i år 25 medlemmer, der kan 
markere jubilæum for deres indkaldelse til Søværnet.

Det drejer sig om følgende:

Kim Holst Madsen 25 år
Niels Peter Larsen 25 år
Børge Pedersen 40 år
Niels Møller 40 år
Jørn Gustafson 40 år
Jørgen Nielsen 50 år
Knud Erik Møller 50 år
Palle Petersen 50 år
Peter Garde 50 år
Per Gertz 50 år
Peter Bergholdt Buhl 50 år
Peter Ring Andersen 50 år
Troels Ankerstjerne 50 år
Willi Horstmann 50 år
Ejler Karlo Lund 60 år
Helge Hansen 60 år
Henning Larsen 60 år
Ib Kabell Hansen 60 år
Ole Larsen 60 år
Jørgen Lund 60 år
Preben Halbert 60 år
Søren H. Hansen 60 år
Tage Sylvester Eriksen 65 år
Bent Sivertsen 70 år
Flemming V. Rasmussen 70 år
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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. 

Digitaltryk 
– af tryksager i små oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet og på samme papirkvaliteter som offsettryk.
Postkort, foldere, flyers, visitkort og meget andet – ring og spørg...

Mark & Storm Grafisk A/S
Korsvangen 15 | 5750 Ringe | Tel. 62 62 22 77

www.mark-storm.dk

Korsvangen 15 · 5750 Ringe
Telefon 6262 2277· www.mark-storm.dk

Pia Lorenzen
GRAFIKER

pl@mark-storm.dk

Kontingentet for 2018
Kr.  350,- 

Skulle have været betalt senest 1. februar.
Er du en af dem, der ikke har nået det endnu,  

så få det lige bragt i orden, NU.
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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

Åbningstider: 
Frokost: kl. 12.00 - 15.00
Aften: kl. 18.00 - 21.30

Søndag: lukket

Restaurant Krinsens hjerte banker for den gode 
oplevelse, madglæde og velsmag.

Se menukort på hotel-svendborg.dk

Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

Bestil bord på 6217 6203

Kulinarisk oplevelse i 
hjertet af Svendborg

Vikarkokken  •  Krebsen 21 •  Rantzausminde, 5700 Svendborg •  vikarkokken@mail.dk •  CVR nr. 84993816

Ring og få en snak på: Tlf. 23 60 13 58Vikarkokken
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.
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Kabys nyt, April kvartal, 2018.
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.

April 

Lørdag 7/4:  Skinke Schnitzel m. stegte kartofler, ærter, go’ sovs, og med citron skive 
og benfri sild, capers, og høvlet peberrod.

Lørdag 14/4: Stegt svinekam m. rødkål, kartofler og go’ sovs, appelsin skive. 

Lørdag 21/4:   Biksemad m. rødbeder, rugbrød, spejlæg. 

Lørdag 28/4:   Karbonade m. flødespinat, stegte kartofler, ærter m. løg og bacon tern. 

Ekstra ma’ dag: Torsdag 19. april. Kammeratskabs aften kl 18.00  
Menu: Gule ærter m. sprængt flæsk, medisterpølse, rødbeder, sennep, rugbrød, eddike. 
Dessert: Pandekager m. syltetøj. 

Maj 

Lørdag 5/5:  Hjemmelavede frikadeller m. kold kartoffelsalat og hjemmelavet  
agurk salat. 

Lørdag 12/5:  3 tarteletter m. hønse kød & asparges og frisk hakket persille. 

Lørdag 19/5:  Hakkebøf m. ½ stegt tomat, stegte kartofler, Bearnaise sovs, ærter.

Lørdag 26/5:  2 skiver ribbensteg m. rødkål, kartofler, go’ sovs, appelsin skive.

Ekstra ma’ dag: Torsdag 17. maj kl 18.30. Pudseaften.  
Menu: Biksemad m. rødbeder, spejlæg, rugbrød.
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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 tørn liste 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 

Juni 

Lørdag 2/6:  Skinke Schnitzel m. stegte kartofler, ærter og go sovs og citron skive med 
capers, benfri sild og høvelet peberrod. 

Lørdag 9/6:  Hjemmelavede frikadeller, kold kartoffelsalat, hjemmelavet  agurk salat 

Lørdag 16/6:  Jørgen Lunds berømte Æggekage m. stegt bacon, sennep, rødbeder, rug-
brød.

Lørdag 23 /6:  Skt. Hans Aften –Kabyssen er lukket til frokost 11.30-13.00 

Lørdag 30/6:  Kabyssens gaster tryller med Surprise buffet. Enheds pris 30.00 kr. pr. gast, 
forbeholder os retten til at ændre menuen. Kan nydes mellem 11.30 -12.30 

Ekstra ma’ dag: Lørdag 23/6: Skt. Hans aften. Spise kl 18.30. 
Menu: Kogt kold laks på fad m. rejer, asparges, citron skiver, og go’ dressing, øl stegt  
svinekam, grill medisterpølse, Barbecue sparreribs.   
Tilbehør: Kold Kartoffel salat, årstidens friske salat m. dressing, sennep, ketchup, remoulade, 
go’sovs. 
Dessert: Jordbær tærter m. creme fraiche.

De muntre kabys gaster takker for 1. halvdel af 2018 og går på tiltrængt sommer ferie 
fra lørdag 30 juni (sidste dag)  Er oppe på grydelapperne igen lørdag 11 august 2018.

Rigtig go’ sommer ferie til alle der har nydt kabyssen go’e ma’, til glæde for de fleste. 

Hilsen Walther (Hovmester) og hans lystige kabys gaster i Svendborg Marineforening.

Walter Storm. Hovmester.



18

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 rund-
stykke, kaffe og socialt samvær. 

Vi kan stadig bruge flere hænder, da der er meget at holde rent og vedligeholde.

Travaljeroerne:
Efter forårsklargøring af travaljen MANØ stævner roerne ud hver tirsdag eftermid-
dag kl. 16.00

Skyttelavet:
Afholdt den årlige generalforsamling den 7. februar i Marinestuen. Formandens 
beretning omtalte bl. a. Holdskydningen i Christiansminde, hvor vi fik både 1. plad-
sen og præmien for bedste skytte.
Autistskydningen er startet igen i uge 2, og varer i 10 uger.
Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Der var genvalg til alle der var på valg: bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, 
revisor og suppleant

Skyttelavet deltog med 9 skytter til Distriktsskydningen i Kerteminde, den 4. marts. 
I hovedskydningen blev Svendborg nr. 4.  I morskabsskydningen fik 4 deltagere fra 
Svendborg præmier.

Svendborg deltager med 7 skytter ved Landsskyttestævnet i Nyborg den 17 – 18 
marts.

Erik O. Thomsen,
formand, Svendborg Marineforenings Skyttelav



L´hombrespillerne:
Kortspillerne fortsætter med L’hombre hver onsdag eftermiddag fra kl. 14.00 til 
17.00, indtil det bliver sommer og for godt vejr til at være indendørs.

Rejseudvalget:
Turen til Ebeltoft og Fregatten Jylland, tirsdag den 5. juni er omtalt under kom-
mende aktiviteter. Til rejsen til Bremen i september, er der i skrivende stund ikke 
flere ledige pladser. Der er oprettet en venteliste, hvis der skulle komme afbud.

Boghjørnet:
Nu hvor fregatten Jylland igen er aktuel, i forbin-
delse med særudstillingen af skibsmodeller og 
andet fra marineforeningerne, vil vi denne gang 
omtale en fin lille bog som Den selvejende insti-
tution fregatten Jylland har udgivet, ”Fregatten 
Jylland vandt slaget”.

Bogen beskriver nogle perioder i Jyllands histo-
rie, samt et totalt overblik over skibets 160 års 
lange historie, fra 1857 og frem til i dag.

Bogen er på 96 sider og kan købes for 50 
kr. i fregatten Jyllands butik i Ebeltoft, 
eller bestilles med tillæg af porto på info@
fregatten-jylland.dk anfør ”bestilling af 
fregatbog”.

Medlemmer af Danmarks Marineforening får bogen til rabatpris på kr. 40,00
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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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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


