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Med formandens øjne
Når bladet her læses, er året 2016 næsten brugt. Vi har brugt 
vort nye hus i over et år. Vort nye domicil har til fulde indfriet 
vore forventninger. Indretningen af alle rum er stort set nu fær-
dig, hvilket betyder, vi kan kæle for detaljerne. Vi har i årets 
løb modtaget mange effekter fra medlemmer og privatpersoner. 
Der skal lyde en stor tak til alle de, som er kommet med større 
eller mindre ting. Mange af effekterne kan umiddelbart anven-
des til pynt I vore lokaler, andre bliver stillet på depot til senere 
anvendelse.

I vort store lokale i underetagen bliver der indrettet et bibliotek, 
som på sigt skulle indeholde en pæn del maritime bøger samt 
andre bøger, som er relevant for vor marineforening. Vi mang-

ler et par medlemmer, som kunne have interesse i at hjælpe til med at lave en database, 
således medlemmerne også har mulighed for at orientere sig i biblioteket og evt. Låne en 
bog med hjem. Vi har også brug for hjælp til at scanne vore gamle protokoller ind, således 
vi har en elektronisk kopi, hvis de gamle protokoller skulle lide skade. Sidst men ikke 
mindst har vi gennem tiderne forsøgt med at registrere alle vore effekter i huset. Det er 
aldrig blevet gennemført systematisk til medlemmernes glæde. 
Derfor giv en hånd med, således vi kan få styr på tingene.  

Når nu året render ud, er det tiden at sige tak til alle vore trofaste annoncører, som medvir-
ker til, at vi kan udsende et flot blad 4 gange om året. Uden Jeres hjælp ville bladet have 
en helt anden udformning. Der skal også lyde en stor tak til Dittes venner og Villy for, at vi 
igen kan gøre brug af dem til musikalsk underholdning ved vore sammenkomster.

En stor tak til alle vore medlemmer som i større eller mindre omfang får et stort hus til at 
fungere både indvendigt og udvendigt. Det er dejligt at se den omhyggelighed, der lægges 
for dagen, når huset skal holdes rent, små reparationer udføres, effekter ophænges i stuen 
og ikke mindst til dem, der holder udenoms arealerne i orden.

Når nu kontingentet for det nye år skal betales, vil jeg henlede Jeres opmærksomhed på, 
hvor meget I kan være en del af for et beskeden årskontingent på kr. 350,-

Marineforeningen er ikke en forening man melder sig ud af – Den bæres man ud af.

Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer med familier, samarbejdspartnere, vore trofa-
ste annoncører samt alle de, der hjælper foreningen med stort og småt, en glædelig jul og 
et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen Erik Bodal –  formand

Erik Bodal
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Ved sæsonens første maritime foredrag,  
Torsdag den 29. september, fik Elinor  
Harder overrakt Marineforeningens hæders-
tegn af formand Erik Bodal, for gennem 17 
år at have været koordinator for de maritime 
foredrag. I gennem årene er det blevet til 107 
foredragsaftener. Elinor er fratrådt som følge 
af nye arbejdsopgaver.

Foredraget foregik i Museet for lystsejlads på 
Frederiksøen, hvor Christian Liebergreen for-
talte om sin jordomsejling. 
Han sejlede jorden rundt alene, og uden at gå 
 i land, En tur på 9 måneder.

Torsdag den 6. oktober. Kammeratskabsaften med spisning af stegte ål.
En rigtig hyggeaften med fællessang og underholdning ved Willy.

Torsdag den 27. oktober. Næste foredragsaften var med Gustav Schmidt Hansen, der un-
derholdt de 45 fremmødte. Emnet var krigssejlerne 1939 – 1945. 6.300 Danske søfolk sej-
lede under krigen for de allierede, og har ikke i eftertiden fået den fortjente opmærksomhed.

Onsdag den 9. november.  Blev der afholdt hjertestarterkursus i Marinestuen. 
16 medlemmer deltog og fik en grundig instruktion af ambulance-behandler Henrik 
Schakow og Overlæge ved OUH, Finn Lund.

Fredag den 18. november. Ved markeringen af Svendborgsundbroens 50 års dag, deltog 
Marineforeningen med kanonsalut ved åbningen af festlighederne ved det gamle færgeleje.

Torsdag den 24. november. Maritimt foredrag. Ole Ingemann Nielsen fra Svendborg 
Amatør Sejlklub, fortalte levende om verdens største singlehand sejlads ”Silverrudder”, 
som klubben står som arrangør af. Også om det omfattende arbejde der ligger bag et 
sådant arrangement med omkring 400 deltagende både.

Lørdag den 3. december: 58 medlemmer deltog i årets julefrokost og nød kabyssens 
gode julebord med rigeligt af god mad.

Aktiviteter 
siden sidste bladudgivelse



Lørdag den 31. december. Kl. 11.00 Godt Nytår i Marinestuen.

Lørdag den 31. december. Kl. 17.00 Nytårsaftens arrangement i Marinestuen. 
Se nærmere på opslagstavlen.

Lørdag den 7. januar. Kl. 11.00 Nytårsmønstring. Kun for medlemmer. 
Påklædning: helst uniform.

Torsdag den 26. januar. Kl. 19.00 Maritimt foredrag i Marinestuen:   
Fra bådflygtning til kaptajn hos Mærsk. Ved Ngoc Nguyen.

Lørdag den 11. februar. Kl. 16.00 Ordinær generalforsamling i Marinestuen.  
Efter generalforsamlingen er der torskespisning. Tilmelding til spisning, senest lørdag 
den 28. januar til Bjarne Jensen, eller ved at indbetale 160 kr. til foreningens konto, 
Reg nr. 3224 konto nr. 3224636393   Kun for medlemmer. Påklædning helst uniform.

Torsdag den 23. februar. Kl. 19.00 Maritimt foredrag i Marinestuen: 
Christian Liebergreen kommer og fortæller om sin tid i Siriuspatruljen.

Torsdag den 9. marts. Kl. 18.00 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 30. marts. Kl. 18.00 – 22.00. Sæsonens sidste maritime foredrag er et 
besøg på Spodsbjerg / Tårs færgerne, hvor Seniorkaptajn Thorbjørn Kragesten fortæl-
ler om færgedriften og viser rundt på færgen. Prisen er 125 kr. incl. et let måltid. 
Mødested:  Marineforeningen, Færgevej 5. kl. 18. 00. Tilmelding skal ske senest 1. 
marts til maritimt Center, tlf. 62 23 69 54.

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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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

VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b

Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg

www.vvssydfyn.dk
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Indkaldelse til 
GENERALFORSAMLING

Lørdag den 11. februar 2017 kl. 16.00
I marinestuen Færgevej 5, Svendborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 4. Bestyrelsens forslag.

 5.  Indkomne forslag. Forslag afleveres skriftligt til formanden 
senest 2 uger inden generalforsamlingen.

 6.  Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

 7.  Valg til bestyrelsen. På valg er:  
Niels Marcussen, Bjarne Jensen, Jim Mollerup  
og Dorte Olbæk Hansen.

 8. Valg af 2 suppleanter.

 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

10. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

11. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

12. Eventuelt.

Foreningen vil være vært med en øl eller vand.

Med venlig hilsen Erik Bodal, Formand



VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:

Frits Kyhn.

RUNDE FØDSELSDAGE I 
JANUAR KVARTAL 2017:

 6. januar  Rene Østergaard Hansen 50 år.
11. januar Bjarne Huusfeldt 70 år
21. januar Mads Fredeløkke 40 år
28. januar Ole Nielsen 75 år
 2. februar Kenneth Wichmann 50 år
 5. februar Jørgen Mølgaard Mortensen 60 år
10. februar Erik O. Thomsen 80 år
14. februar Dorte Lauritzen 60 år
18. februar Tage Gregers Huusfeldt 70 år
27. februar Poul Larsen 75 år
 3. marts Niels Erik Christensen 85 år
 4. marts Poul Erik Nielsen 65 år
 5. marts Freddy Damgaard 60 år
11. marts Peter Bergholdt Buhl 70 år
14. marts Axel Odgaard 75 år
19. marts Marianne Hindkær Andresen 70 år
26. marts Per Rimmen 75 år
29. marts Preben Halbert 80 år
30. marts Mogens Peder Jensen 70 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.
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Bestyrelsen har besluttet at stille Marinestuen gratis til rådighed for en sammenkomst 
ved et medlems begravelse / bisættelse, hvor der kan serveres en kop kaffe. 

Hvad der ellers ønskes af forplejning, og priser på dette, aftales i hvert enkelt tilfælde. 
Drikkevarer købes til foreningens normale priser.

Henvendelse herom til bestyrelsen.
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I marinestuen har vi adskillige gamle våben. Det første vi møder i entreen er en falconet, 
en lille kanon som bl.a. blev brugt i krydstoldvæsenets fartøjer. Oprindelig kun brugt som 
signalkanon anbragt oppe i mærset på de store krigssejlskibe. Denne er udlånt fra Svend-
borg Museum, som har endnu en på lager. 

I et våbenskab i den store stue opbevares 3 rifler, 3 kårder, 4 dolke, 1 sværd og 3 signalpi-
stoler. Det kniber med sikker viden om, hvor disse våben stammer fra. Det er bestyrelsens 
ønske, at nogle medlemmer vil gå i gang med at registrere og beskrive alle foreningens 
effekter, og så kan man måske finde oplysninger i de gamle protokoller.
I stuen med kongeflaget hænger på sidevæggen 5 sabler, hvoraf de 4 har været i forenin-
gens eje i rigtig mange år, hvilket ses på gamle billeder fra marinestuen på hotel Ærø. 
Over buerne hænger 2 rifler af typen Garand, som mange marinere husker fra deres tid i 
Søværnet.

I trappeskakten hænger på endevæggen 6 sabler fra forskellige officersgrader. På side-
væggen findes 4 skibshuggerter. Disse er afkortede sværd, som kunne anvendes i nær-
kamp på et sejlskib med begrænset plads mellem rigningen og en masse tovværk.
De 2 Garand geværer og de 6 sabler er udlånt fra Søværnets beholdninger, da der skulle 
ryddes op før udflytning fra Holmen. Marineforeningens afdelinger blev inviteret til at 
hente et udvalg. Der knytter sig den lille historie til: En pensioneret orlogskaptajn skulle 
rejse rundt og kontrollere, at vi stadig havde disse udlån i behold. Herfor skulle der er-
lægges et gebyr på 800 kr. om året. Vores daværende landsformand protesterede over for 
Søværnets chef med den begrundelse, at afdelingerne tog godt imod skibene og deres 
besætninger ved anløb af havnene over alt i landet, uden udgifter for Søværnet. Herefter 
hørte vi ikke mere til våbengebyret.
Det skal nævnes at Svendborg Marineforening naturligvis har de fornødne våbentilla-
delser.

kk /20.11.16

Marineforeningens våben
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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

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

Mange tak
Svendborg Marineforening har i årets løb fra medlemmer og andre,  

modtaget en del effekter, som vi gerne hermed vil sige en stor tak for.

Heraf kan nævnes:

Gammelt kompas, doneret af Peter Madsen. 
Kompasset findes i montren med fregatten Jylland i Marinestuen.

Diverse bøger, bl. a. Søfart, 
doneret af Dagny Talbo, bøgerne indgår i vort bibliotek.

Diverse Askebægre, krus, skibsmodeller, maritime nipsting og bøger,  
doneret af boet efter Erik Lindhartsen.

Jubilæumsbog om DFDS’ første 125 år,  
doneret af Birthe Mollerup.

6 stk. skibsmodeller  
Doneret af Kurt Madsen, Ringe. Modellerne er under renovering.
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Afgang 6.02 planmæssig ankomst til Odense 6.50. Afgang 7.00. Svendborgbanen 
selvfølgelig  5 minutter forsinket således, at vi forpassede toget mod København. 
Sådan startede turen for os 8 marineforeningsfolk med Grønland som mål.
Men det skulle hurtigt blive anderledes. Næste togs kontrollør fik så ondt af os, at 
han gav os en kupe på 1. klasse.- Med morgenmad og friske aviser. 
Kastrup: Alt var kaos. ”Vi beklager, men det tager 16 minutter ekstra at komme 
gennem sikkerhedskontrollen grundet ekstraordinært mange passagerer.” Det tog 
en time og 16 minutter! Heldigvis ventede flyet, så med kun 20 minutters forsinkelse 
kunne vi læne os tilbage i flysædet. 
4 timer og 40 minutter eller grønlandsk tid kun 40 min. senere landede vi i Kangalus-
suaq. – i pragtfuldt vejr. Vi var i mellemtiden blevet ni personer, idet Gull fra Frede-
riksbjerg sluttede sig til os. Det blev fejret med en rundtur i den gamle militærbase, 
som nu var omdannet til en række institutioner – og et værtshus!

De fire timer gik hurtigt med snak med de lokale og undersøgelse af byens faciliteter.
Næste stop: Nuuk, hvor Rasmus Lohse tog imod os. Han skulle vise sig at være alle 
tiders guide, hjælper, kok, idemager og alt det, som skulle til for at skabe et oplevel-
sesrigt ophold i Nuuk. På det gode Hotel Hans Egede boede ikke kun vi, men også 
en række ministre og deres følge. Som Kurt sagde til en af dem: Det var da morsomt 
at træffe jer her, men vi har selv betalt rejsen!
Efter aftensmaden på byens bryghus gik 9 trætte folk til ro.

Dag 2: Dagen startede med en ny gæst på hotellet. En meget smuk ung dame i sær-
deles velsiddende læderbukser indtog sin morgenmad i samvær med nogle meget 
lystige veninder? Hun havde placeret sig under et maleri af  en næsten ligeså smuk 
kvinde. Vi prøvede forgæves kun at kaste diskrete blikke og nøjedes med et klun-
tet ”Godmorgen”, når vi mødtes over det veldækkede morgenbord. Snart var hele 
morgenrestauranten fyldt med sultne gæster, som, ligesom vi, kastede stjålne blikke 
mod vor kronprinsesse Mary. For hende var det. Dejligt at se, at hun kunne færdes 
forholdsvis afslappet blandt hotellets øvrige gæster. Synd at hun så efterfølgende 
måtte køre fra hotellet i en kortege af blinkende politibiler.

Vort program for dagen var en byrundtur i Nuuk, startende med et besøg i den 
gamle kolonihavn, som overvågedes af en statue af Hans Egede. Selve havet blev 
bevogtet af Havets Mor. En pragtfuld skulptur, som stod dels på land dels i vandet. 
På havnen, som også rummede landsmuseet, stod to offentlige toiletter, der hvor 
julemandens postkasse i sin tid stod. Der var gået grønlandsk politik i den! Derfor 
ikke mere nogen postkasse.
 Efter en interessant tur i museet, - som rummede mumier, som satte Gravballeman-
den til vægs, klenodier og dragter og alt, hvad et nationalmuseum bør rumme for at 
vise landets egenart, - var vi inde at se landstinget, guidet af en særdeles venlig, men 
meget lidt talende ansat. Rasmus havde udenfor mødt en bekendt, som var ansat i 
Lars Emil Johansens afdeling på tolvte sal overfor. Så hvorfor ikke besøge landsfor-
mandens kontor. Som sagt så gjort. 
Sikke en udsigt han havde. Skipperskolen var næste programpunkt.

Erindringer fra Grønland
Del 1 af 2 - af Jens M.M.
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Forstanderen gjorde et uforglemmeligt indtryk på os – også p.gr. af  hendes entu-
siasme. – og så langt hen på eftermiddagen et besøg i Godthåb Marineforening. 
Godt trætte og godt tørstige. Vi var foreningens første besøg, siden Svendborg for år 
tilbage ligeledes var på besøg, så velkomsten var hjertelig.
Aftenspisen i en af byens mange spiserestauranter. Supermad. Fisk til de fleste.

Dag 3 Busdag. Rasmus havde lånt en bus og kørte os rundt i og udenfor byen. Be-
søg på et af  Eriks projekter og på brandstationen. Besigtigelse af byrådssalen med 
de smukke gobeliner af Grønlands historie. Den smukkest placerede kirkegård lidt 
uden for byen med den allerbedste udsigt, og med Annas originale traditionelle hyt-
te, dog med parketgulv, som nabo. Der blev også tid til et besøg i en boligforening, 
hvor direktøren gav os et indsigtsfuldt foredrag om landets boligsituation, økonomi 
og vaklende politik på hele området. En enkelt øl blev der tid til at indtage på ”Ras-
mus´ udsigtspunkt”. 
Aftenen bød igen på god mad og drikke.

Dag 4 Morgenbesøg på ”Brættet”, hvor de indfangede fisk og sæler og hvaler blev 
parteret og solgt til private. Også rensdyr og moskusokser kunne købes der. Rasmus 
købte 6 kilo rensdyr til næste aftens menu, som – Rasmus lavede – når han ikke ar-
rangerede nye udflugter – eller hentede eller bragte os. Dagen var rolig for mange. 
Andre gik på kunstmuseet eller andre steder på egen hånd. 

Vejret var ikke mere så venligt. Men aftenen! Sejltur med Nuka og Christian i en 
53 fods Hyundai-motorbåd. Bygget for 5 mill. Kroner til en tysk rigmand. Sejlet 
fra USA til Tyskland og senere til Grønland til en ny ejer, inden Nuka købte den 
for beskedne 600.000 kr. Båden var udstyret med 2stk 340 hestes motorer. Vi fik en 
rigtig fin tur ud gennem fjorden ud til et vandfald, som vi var så tæt på, at man fra 
stævnen kunne smage vandet. Isbjerge overalt var ingen hindring for den erfarne 
skipper, som havde haft en spændende tid som fisker og udvikler af nye fiskeredska-
ber, i dag en af byens driftige entreprenører. Christian, Nukas ven og hjælper, var 
tilfældigvis ansat i kommunens planafdeling. Det virkede, som de to havde et meget 
fint samarbejde!

Dag 5. Igen var der Rasmus over alt. Kørte os rundt, købte ind, lavede rensdyrgryde, 
mens vi andre foretog os forskelligt. Flere af os fik vort livs flyvetur ud over fjællet 
i en lille vandflyver.  Et hold så hvaler, et andet det udsted, som vi ikke kom til at 
overnatte i grundet vejret. Til gengæld fik vi prøvet at flyve langs bjergsiderne, at 
lande i en bjergsø og smage på det kildeklare vand. Vi prøvede også at lege speedbåd 
med 59 knob. Sikke en tur.

Rasmus fik også lige tid til at vise os Arktisk Kommando. Kommandoen har i dag 
opsynet med både skibs- og luftfart for såvel Færøerne som Island og Grønland. 
Et kolossalt område og kolossalt flinke mennesker, som var på vagt. Aftensmaden, 
Rasmus`rensdyrgryde blev indtaget i Marineforeningen, hvor den traditionelle ud-
veksling af gaver også fandt sted. Torben forelskede sig i en skibsmodel, som han 
efter ihærdige forhandlinger næsten fik afsluttet samme aften, under forudsætning 
af, at han kan skaffe et pragtfoto af selveste Kong Frederik den IX i fuld tatovering. 
Skjoldet fra Arktisk Kommando vagte selvsagt stor glæde hos alle.

Resten af Jens M.M. erindringer fra Grønland kommer i næste nummer
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Kabys nyt, januar - februar - marts 2017
Kabyssens friske gaster tryller med gryder, potter og pander hver lørdag. Fra kl. 
11.30 til 13.00. Kom og få en go`ma`oplevelse for kun 30.00 kr. incl. Moms, skat 
og afgifter. Ret til ændringer af menuen forbeholdes.

Lørdag 14/1: 1 stk. med sild, Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød.
Lørdag 21/1: 1 stk. med sild, Ribbensteg med rødkål og brød.
Lørdag 28/1: 3 tarteletter med hønsefyld.
Lørdag 4/2: 1 stk. med sild, Mørbradbøf med bløde løg, champignon, surt og brød.
Lørdag 18/2: 1 stk. med sild, Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød.
Lørdag 25/2: 1 stk. med sild, Ribbensteg med rødkål og brød.
Lørdag 4/3: 1 stk. med sild, Mørbradbøf med bløde løg, champignon, surt og brød.
Lørdag 11/3: 1 stk. med sild, Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød.
Lørdag 18/3: 1 stk. med sild, Ribbensteg med rødkål og brød.
Lørdag 25/3: 3 tarteletter med hønsefyld.

Ekstra ma’ dage:
Lørdag 11/2: Generalforsamlingsspisning: Kogt torsk med tilbehør og Jørgen Lunds 
super lækre citronfromage. For ikke fiskespisere: Stegt flæsk med kartofler, rødbeder 
og persillesovs + citronfromage. Husk tilmelding på opslagstavlen og betaling til Bjarne.

Torsdag d. 9 marts: Foreningsmiddag.
Aspargessuppe med kødboller og brød, Helstegt svinemørbrad med persille – svam-
pesovs, stegte kartofler, frisk agurke- broccoli salat.
Din pris 125,00 kr. Vi spiser kl. 18.00. Husk tilmelding og betaling til Bjarne.

De muntre kabysgaster inviterer dig til sulemad
i januar, februar og marts 2017, til glæde for de fleste:

Tirsdag 10/1: Spis hvad du kan, Gule ærter med flæsk, pølse, sennep, rødbeder og 
rugbrød. Din pris kun 65,00 Kr. Vi spiser kl. 18.00 
Lækkersulten: prøv lige 3 pandekager med sukker og syltetøj, til 25,00 kr. 

Tirsdag 7/2: Spis hvad du kan, Brunkål med flæsk, pølse, sennep, rødbeder og 
rugbrød. Din pris kun 65,00 kr. Vi spiser kl. 18.00
Lækkersulten: prøv lige 3 pandekager med sukker og syltetøj til 25,00 kr.

Tirsdag 7/3: Spis hvad du kan, Gule ærter med flæsk, pølse, sennep, rødbeder og 
rugbrød. Din pris kun 65,00 Kr. Vi spiser kl. 18.00
Lækkersulten: prøv lige 3 pandekager med sukker og syltetøj til 25,00 Kr.

Kabysgasterne glæder sig til at gi` dig varmen i en kold tid, skriv dig på tilmeldings-
listerne der bliver opsat først i december, januar og februar på tavlen ved Bjarnes 
plads. Vær hurtig der er kun 74 pladser.
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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.

Travaljeroningen: 
Holder vinterpause, regner med at vente til marts måned med at klargøre bådene. 
Der er ikke så meget forestående arbejde før næste sæson.

L´hombrespillerne:
Mødes hver onsdag fra kl. 15.00 til 17.00 i Marinestuen. Starter igen efter juleferien, 
den 4. januar. 

Rejseudvalget: 
Det er nu lykkedes at finde nye medlemmer til udvalget. Vi regner med i første kvar-
tal af 2017, at kunne præsentere et oplæg til en 3-4 dages tur i uge 38. 

Marineforeningens Shanty-kor:
Torben Wellan der er initiativtager til oprettelsen af et Shanty-kor, oplyser at der sta-
dig er plads til et par stykker mere, 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.

Skyttelavet:
Faaborg Marineforening var vært ved efterårets distriktsskydning.
Ud over Faaborg deltog Kerteminde, Nyborg og Svendborg.
Der skydes 20 skud på 15 meter. Holdresultatet udgøres af de 4 bedste skytters sam-
lede point. Resultaterne blev som følger: Kerteminde vandt med 763 point. Nyborg 
760 point. Svendborg 723 point. Faaborg 715 point.
Bedste skytte blev Kertemindes Preben Ernst med 196 point af 200 mulige.
Bedste Svendborg skytte var Ole Larsen med 183 point, godt gået Ole.
Efter skydningen på den eminente elektroniske skydebane, blev der i Marinestuen 
på havnen serveret en rigtig lækker frokost, med alt godt fra havet.
Tak til Faaborgs skytter for en rigtig hyggelig søndag.
Næste Distriktsskydning holdes i Svendborg i foråret 2017.
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Vinterskydningen med autist børnene er i fuld gang. Vi skyder hver torsdag og fre-
dag eftermiddag i Taasinge hallen. Der er 10 klasser med 6 – 8 børn (teenagere) i 
hver. Der er mange dygtige skytter og det er en fornøjelse at se dem score 80 – 100 
point. De morer sig. 

Erik O. Thomsen. Formand. Svendborg Marineforenings Skyttelav

Boghjørnet: 

UDSYN.  ØK, Danmark og verden.

Martin Jes Iversen har skrevet et stort værk, der fortæller hele historien om ØK.
Et stykke Dansk virksomhedshistorie, der beskriver hvordan kompagniet, fra stiftel-
sen i 1897 udviklede sig til at være Danmarks største virksomhed, med aktiviteter 
på seks kontinenter. 

Ligeledes beskrives rederidelen der i mange år var 
krumtappen i kompagniet og de vanskeligheder der 
gennem årene førte til salget af de sidste skibe i 
1993, og udviklingen frem til 2015, hvor virksom-
heden lukkede helt. 

Lindhardt og Ringhof 2016.
ISBN 978-87-113-971-69W
Hardback, 664 sider.
Pris: 499,95 kr.
Salg: www.lindhardtogringhof.dk    

Og når vi nu er ved ØK, så har Poul Grosen 
Rasmussen udgivet en lille bog hvor 8 tidligere 
ansatte i rederiet fortæller om livet ombord. 
Bogen hedder ”Med splitflag og Højagtelse” og kan købes på www.kahrius.dk  
Softback, 168 sider. Pris 195 kr. ISBN: 978-191-1-2680-31.

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 



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


