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Med formandens øjne
Siden sidste bladudgivelse har vi nu taget hul på året 2017.
Vi har tilendebragt de ønskede forbedringer / investeringer, som
naturligt følger med et nyt hus. Vi har kunnet afholde disse udgifter inden for vort driftsbudget og samtidig aflevere et lille
overskud i årsregnskabet.
Budgettet for indeværende år indeholder ikke større investeringer, men det der umiddelbart presser sig på er vor parkeringsplads. Den skal bringes i orden - hurtigst muligt.
Interessen for at støtte op til vore arrangementer I Marinestue
er meget fin. Der er et pænt stabilt fremmøde hver lørdag, og
kabyssens fristelser indtages med velbehag.
De Maritime Foredrag er pænt besøgt. Der hentes stadig nye medlemmer fra dette forum.
Øvrige arrangementer er velbesøgte. Mindehøjtidelighederne 4. og 5. maj, samt Kristi
Himmelfartsmarchen er omtalt andet sted i bladet.

Erik Bodal

Afdelingens medlemsantal mindskes stille og roligt. Gennemsnitsalderen er naturligt
jævnt stigende, hvilket betyder at naturen er lidt hård ved os og nogle få stykker melder sig
ud grundet aldersbetonede sygdomme.
Vi har afsat midler på budgettet til medlemspleje. Her tænkes på, at vi aktivt vil lave målrettede aktiviteter til medlemshvervning. Medlemspleje vil omfatte tilskud til vore jubilarer, der vil med til Holmen den 27. august 2017. Medlemmets pris er fastsat til kr. 200,-,
resten dækkes ind af afdelingen. Her er planlagt en fælles transportmulighed med bus
sammen med øvrige afdelinger i distriktet.
Derfor kære jubilarer: meld jer nu til turen og få en hyggelig dag, hvor I har mulighed for at mødes med gamle marinekammerater.
Et for afdelingen meget større problem er, at der i år var ca. en trediedel af medlemmerne,
der endnu ikke havde betalt deres kontingent 1. februar. Det er ikke i orden. Det er utilfredsstillende for afdelingen, at skulle bruge økonomi og energi på at rykke for betaling af
kontingentet. Der er ikke udsendt girokort sammen med bladet.
Derfor – gå nu i banken og lav en løbende aftale hvert år før 1. februar. Her er virkelig
plads til forbedring.
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

Hans Mæng

Årets Mariner 2016

Erik Bodal

Knud Erik Møller
50 års jubilar

Svend Friborg

Nis Erik Larsen
40 års jubilar

Peter Bergholdt Buhl

25 års jubilar

25 års jubilar

Formand

Lørdag den 7. januar. Nytårsmønstring i Marinestuen. Formanden talte, og mindedes de
medlemmer der var gået fra borde i året 2016. Formanden takkede de mange medlemmer
der på forskellig vis gjorde et stort arbejde til gavn for foreningen. Formanden sluttede med
at uddele jubilartegn til 4 medlemmer, og udnævnte derefter Hans Mæng til årets mariner,
for det store arbejde han gennem årene havde gjort for foreningen.
Tirsdag den 10. januar. Kabyssen havde tilbudt at lave sulemad, tre aftener over vinteren.
Til den første aften var Marinestuen næsten fyldt af medlemmer der nød de gule ærter med
alt nødvendigt tilbehør.
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Torsdag den 26. januar. Årets første af de
Maritime foredrag var med Kaptajn Ngoc
Nguyen, der levende fortalte om sit liv, fra han
som 13 årig med sin familie flygtede i en lille
båd fra Vietnam.
Blev reddet op af et Mærsk-skib og kom derved til Danmark. Her arbejdede han ihærdigt
på sit drømmemål: at få en uddannelse og blive
kaptajn på et Mærsk skib.
Målet nåede han og sejler i dag som kaptajn på
et af Mærsk flådens containerskibe.
Lørdag den 11. februar. Et stort antal medlemmer var mødt til den årlige generalforsamling. Under ledelse af revisor Torben Tranberg som dirigent, blev generalforsamlingen
afviklet i god ro og orden.
Såvel bestyrelsens beretning, som regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.
Alle der var på valg blev genvalgt. Efter generalforsamlingen var der som sædvanligt torskespisning, med alt hvad dertil hører, frembragt af vore gode kabysgaster.
Torsdag den 23. februar.
Dagens foredrag havde titlen
”Fra ung mand til vildmand”
Christian Liebergreen underholdt med ord og billeder på
fornøjelig vis om sine ofte
barske oplevelser, i de 2 år han
tilbragte som medlem af Sirius patruljen, i det nordligste
Grønland.
Omkring 40 deltagere fik fornøjelsen af denne beretning.

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

Torsdag den 20 april. kl. 18.00. Kammeratskabsaften med underholdning og god
mad, kun for medlemmer. Deltagerbetaling 125 kr. Påklædning fri.
Betaling og tilmelding senest lørdag den 8. april, i Marinestuen, eller ved at indsætte
beløbet på foreningens konto: reg. nr. 3224 konto 3224636393
Torsdag den 4. maj. kl. 19.30: Mindegudstjeneste i Sct. Nicolai kirke. Efterfølgende
sammenkomst i Marinestuen.
Fredag den 5. maj. kl. 14.00 Mindehøjtideligheden i Sct. Jørgens Park. Årets taler er
sømandspræst Hans Vestergaard Jensen. Efterfølgende sammenkomst i sognegården.
Lørdag den 13. maj. Deltager repræsentanter for Svendborg Marineforening i Sendemandsmødet, der i år finder sted i Aalborg.
Torsdag den 18. maj. kl. 18.00. Pudseaften i Marinestuen.
Torsdag den 25. maj. Kristi Himmelfartsdag. Kl. 15.00 starter den årlige march fra
torvet, til krigergravene på Assistens kirkegård.
Fredag den 23. juni. Sct. Hansaften. Kl. 18.00. For medlemmer med ledsager. Påklædning fri. Walter og hans gode hjælpere vil fremtrylle en overdådig grillbuffet, eller andet hvis dårligt vejr. Der kan købes drikkevarer til foreningspriser. Kl. ca. 21.00
tændes bålet. ”Dittes venner” sørger for underholdning og musikken til dansen. Alt
dette til en deltagerpris på 150,00 kr.
Tilmelding og betaling senest lørdag den 10. juni i Marinestuen, eller ved at indsætte
beløbet på foreningens konto: reg. nr. 3224 konto nr. 3224636393
Søndag den 16. juli. Kl. 08.00 Årets sejltur går til Marstal, vi sejler med ”Viking” og
”Caroline S.” Turen er kun for medlemmer. Påklædning fri. Morgenmaden og dertil et
lille glas indtages under sejladsen. Forventet ankomst til Marstal ca. 11,30. Prisen for
sejlturen, morgenmad og skafning i Marstal Marineforening er samlet 225,00 kr.
Da det er meget begrænset hvor mange der kan og må være på de 2 skibe, kan der kun
tilmeldes personligt på opslagstavlen i Marinestuen, eller til Bjarne Jensen.
Tilmeldingslisten opsættes lørdag den 1. juli, og så gælder ”først til mølle” princippet.
Efter tilmelding kan betales i Marinestuen, eller direkte til foreningens konto:
reg. nr. 3224 konto nr, 322463639
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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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RUNDE FØDSELSDAGE I
APRIL KVARTAL 2017:
11. april
14. april
16. april
26. april
28. april
11. maj
17. maj
17. maj
17. maj
19. maj
24. maj
25. maj
26. maj
30. maj
11. juni
15. juni
17. juni
18. juni
22. juni
28. juni
29. juni

Henrik Lorensen Solmer
Ib Tage Rasmussen
Launy Lindahl
Eigild Søndergaard Pedersen
Preben Leest
Ejvind Jensen
Lars Erik Hornemann
Evald Brinck
Benny Thygesen
Jens Jepsen Nielsen
Bent Møller Nicolajsen
Tonni Jensen
Frank Brade Jørgensen
Hans Harald Halberg
Erik Møller Hansen
Ina Nørlov
Poul Johnnie Nielsen
Uffe Midtgaard Jensen
Dan Jensen
Gerhart Kohls
Peter Filip Albertsen

75 år.
80 år.
70 år.
80 år.
60 år.
60 år.
60 år.
95 år.
60 år.
75 år.
80 år.
60 år.
70 år.
75 år.
75 år.
70 år.
70 år.
70 år.
70 år.
75 år.
30 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

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

Magnus Palmason Vestergaard
Ove Erik Petersen
Jan Siiger Frahm
Kristoffer Tilsted

Rasmus Refshauge Pedersen
Flemming Duus
Finn Liisborg
Ngoc Nguyen

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer
Henning Møllebæk, Henrik Kring Mikkelsen,
Niels Krabbe Iuel- Brockdorff og Aage Larsen, gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE
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Jubilarstævnet
Finder sted på Holmen
den 27. august 2017

Der er sørget for bustransport frem og tilbage
til en pris af 200 kr. pr. person.
Gå ikke glip af dette festlige arrangement,
kontakt formanden eller kassereren for tilmelding.

Også i år kan en lang række af Svendborg Marineforenings
medlemmer fejre jubilæum for deres indkaldelse til Søværnet.
Det drejer sig om følgende:
Gunnar Kjær
Emanuel Nielsen
Ib Fusager Johnsen
Niels Erik Christensen
Ove Heitman
Walter M. Schmidt
Ejgild S. Pedersen
Ejler Nielsen
Erik Gammelgaard
Hans Mæng
Ib Harting Vindt
Jens Børge Jensen
Niels Kortermand
Poul Ellehammer
Annie Harboe Hansen
Arne Lund
Claus W. Madsen
Einer Villy Madsen
Hans V. Madsen
Jess Tommy Pedersen
Jørgen Kromann
Knud Erik Møller
Mogens Peder Jensen
Poul Veber
Claus Tom Freuchen
Jørgen M. Mortensen
Preben Leest
Stefan Andreasen

70 års jubilar
65 års jubilar
65 års jubilar
65 års jubilar
65 års jubilar
65 års jubilar
60 års jubilar
60 års jubilar
60 års jubilar
60 års jubilar
60 års jubilar
60 års jubilar
60 års jubilar
60 års jubilar
50 års jubilar
50 års jubilar
50 års jubilar
50 års jubilar
50 års jubilar
50 års jubilar
50 års jubilar
50 års jubilar
50 års jubilar
50 års jubilar
40 års jubilar
40 års jubilar
40 års jubilar
40 års jubilar
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Erindringer fra Grønland
Del 2 af 2 - af Jens M.M.
Fra vort medlem Jens Møller Madsen har vi modtaget en beretning om hans oplevelser
på en rejse med marineforeningen til Grønland. Fortsat fra sidste nummer:
Dag 6.
Søndag med kirketur, hvor de besøgende fik lov at overvære både traditionel barnedåb og bryllup. Meget højtideligt med flere af gæsterne klædt i de traditionelle
folkedragter. De, som ikke nåede med i kirken, fik sig til gengæld en flot fisketur
af Ernst i hans båd. Ikke noget pjat med fiskestænger, nej, et stort hjul placeret på
rælingen og med en line så tyk som en murersnor. ”Hvor mange fanger du normalt
?” ”Åh, en tre fire stykker !! Altså fiskekasser,” Når man fanger 3-4 fisk af gangen,
tæller man kun i kasser. Og så i den smukkeste natur. Isbjergene, fyldt med måger og
med Nuuks vartegn: Et smukt bjerg, næsten 1200m højt, i baggrunden, og derhenne
et kæmpe slagsmål mellem måske 50 sæler og dobbelt så mange måger. Kampen
gik om den fiskestime, som sælerne havde jaget op. 500 m længere væk en jæger på
jagt efter sæl. Den specielle jagtform med at udmatte sælen med skud indtil den af
udmattelse måtte op og hvile - og lade sig skyde.
Eftermiddagen igen en stor overraskelse: Grøntsagsdyrkning i et væksthus tæt på
forbrændingsanlægget, så man kunne få billig overskudsvarme. Genialt.
Hjemturen gik til fods langs havnen, forbi et værtshus fyldt med glade, syngende
gæster, som snart efter overlod guitaren til de stive, generte danskere, som røde i
hovederne, måtte tilstå at vores livsstil for længst havde ødelagt denne evne til umiddelbart at give udtryk for sang- og danseglæde.
Aftensmaden blev indtager på en restaurant med det inspirerende navn. Porn. Det
viste sig at være tailandsk for gourmet. Og det var det. Super veltillavet mad og med
en tjener, som forstod kunsten at sælge varen. Hans måde at tilberede grønlandsk
kaffe overgik langt Ole Kølles mere danske facon.
Dag 7.
Regn og storm. Alt aflyst, så vi måtte prøve med Storm P`s ord at fordrive vådt med
vådt! Rasmus var igen manden, som gav os en spændende aften. Med hjælp af Torben og Jim, tilberedtes en række retter af ”mine” selvfangede torsk. Forretten var
10 kg. Friskfangede rejer af en kvalitet, som aldrig er set i Danmark. 750 gram pr.
person. Så hovedretterne blev ikke spist efter fortjeneste. Synd.
Dag 8.
Regn og kraftig blæst. Flere skibe var om natten blæst op på klipperne, efter de havde revet sig løs af deres fortøjninger. Nogle af os fordrev ventetiden med at besøge
det lille kunstmuseum, som bl.a. rummede en lang række af den meget produktive
Emanuel Pedersens bedste naturbilleder.
Vi andre prøvede at hjælpe en værtshusholder, som Rasmus naturligvis kendte, og
som derfor velvilligt åbnede sin restaurant for os. Vores hjælp bestod i at sikre en
rimelig omsætning i det dårlige vejr. I dagens løb lagde vinden sig dog, så vi med et
halvanden døgns forsinkelse kunne flyve til Illulisat, hvor vi efter nogen forvirring
blev indlogeret på Hotel Hvide Falk.
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Dag 9.
Regn – Rundtur i byen. Besøg i Knud Rasmussens hus og i kunstmuseet. Naturligvis
et besøg i den travle havn, hvor friske fisk og sæler og en enkelt hval blev landet. Havnens fiskeriudstyrsforretning havde alt hvad man kunne begære. Alt fra de mindste
kroge til tovværk, beklædning og våben.
Her kræves ingen våbentilladelse. Dog måtte de ikke sælge automatvåben. I den lille
kunstbutik hvor grønlænderne sad og udskar og sleb tupilakker, sagde en af de gamle, efter besøg af en af de mange turistbåde: ”Åh, jeg har arbejdet hele dagen, og de
har købt alt, hvad jeg havde, nu kan jeg starte forfra igen ! Byens spisesteder blev
afprøvet med skiftende held inden sengetid.
Dag 10.
Regn, men ikke mere end at det var muligt at gå ikke blot én, men to af de afmærkede ruter i fjællet. En pragtfuld naturoplevelse, som dog satte gamle mænds fysik på
prøve. Vi var godt trætte efter en tur forbi Kællingekløften, hvor sagnet siger, at de
gamle af egen fri vilje sprang ud for ikke mere at belaste samfundet! Verdens største
isbræ imponerede med sin størrelse og den svage torden, som uafbrudt kunne høres,
når bræen kælvede. Bræen har nu trukket sig så langt tilbage, at den er, hvor man
mener den var for tusind år siden!!
Så klimaændringerne imponerer ikke grønlænderne. De måtte dog erkende visse
ændringer, bl.a torskens tilbagekomst og innovative kæmpekrabbers tilstedeværelse.
Jim så en hval, vi andre en bjerggrotte. Kurt og Finn valgte klogeligt at undlade den
strabadserende tur og gik med Teodor tilbage til hotellet. Aftenen blev brugt til en
sejlads mellem de mange isbjerge. Grundet vejret en kold og våd omgang. Desværre
igen uden at se nogen af de mange hvaler, som findes i området
Dag 11.
Hjemtur. Sneen stod ned, inden vi planmæssigt lettede mod Sdr. Strømfjord. Flyet
til København afgik også næsten planmæssigt, men i København kunne vi igen føle
os hjemme. Ulidelig ventetid på vores bagage. De reserverede pladser i toget fandtes
slet ikke – men vi var jo allerede rutinerede rejsende med DSB, så vi fik igen første
klasse som kompensation. Frisk kaffe og et par tiltrængte kager efter flyveturens
særdeles fine service. Ved midnat hjemme med en hel sæk gode oplevelser og tilsvarende færre kontanter.
Tilbage er kun at sige: At når Kurt siger, jeg snorker, er det en påstand, han står helt
alene med, og at Jim kom sent hjem en aften gav alene anledning til at genopfriske, at
søfolk har en livlig fantasi. At Erik var med på det meste af turen, kan flere bekræfte.
Rygtet vil vide at Finn og Theodor blev set tæt omslynget, men det er også kun et
rygte. Ligesom rygtet, at Torben og Gull blev set gå hjem fra Marineforeningen i ædru
tilstand en mørk aften, heller ikke kan bekræftes. Alle kan derimod sige, at John har en
formidabel kondition.
Således erindret af Jens M. M.
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Kabys nyt, april-maj-juni 2017
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 1/4:	
(ikke aprilsnar) Karbonade
m. svampe sovs-sprød bacon-stegte kartofler-agurkesalat
Lørdag 8/4:	1.stk m. sild - 2 pande stegte fiskefileter
m. remoulade-citron-brød og smør
Lørdag 15/4: Påske kylling (bryst) m. sovs-stegte kartofler-løg/bacon ærter
Lørdag 22/4: Biksemad m. spejlæg-rødbeder-rugbrød
Lørdag 29/4: 1 stk. m. sild-Hakkebøf m. spejlæg-rødbeder-rugbrød-smør
Lørdag 6/5: Karbonade m. svampe sovs-sprød bacon-stegte kartofler-agurkesalat
Lørdag 13/5:	1 stk. m. sild - 2 pande stegte fiskefileter
m. citron-remoulade-brød-smør
Lørdag 20/5: Kylling bryst m. sovs-stegte kartofler-løg/bacon ærter
Lørdag 27/5: Biksemad m. spejlæg-rødbeder-rugbrød
Lørdag 3/6: 1 stk. m. sild-Hakkebøf m. bløde løg-rødbeder-brød og smør
Lørdag 10 /6: Karbonade m. sprød bacon-svampe sovs-agurkesalat-stegte kartofler
Lørdag 17/6:	1 stk. m. sild - 2 pande stegte fiskefileter
m. citron-remoulade-brød og smør
Lørdag 24/6: Surprise fra kabyssen.

Ekstra ma’ dage: Torsdag 20 april: Kammeratskabs aften, vi spiser kl 18.00
Kogt dampet laks m. rejer-asparges-brød-smør Krydder stegt svinekam.
Rødvinsovs, bacon/løg ærter-små gratin kartofler stegte grønsager
Pris pr. gast 125.00 kr.
Torsdag 18 maj: Pudse aften-vi spiser kl 18.30
Biksemad m. spejlæg-rødbeder-rugbrød
Fredag 23 juni Sct. Hans Aften, vi spiser kl 18.00
Kold dampet laks m. rejer og asparges-brød-smør
Krydder stegt kalvesteg-barbecue revelsben-grill medister pølse- frikadeller
Løg/bacon kartofler –kold kartoffelsalat-årstidens salat m. dressing-brød
”Mormor”sovs Blomme kage m. flødeskum
Pris pr gast 150.00 kr. fremtryllet af Kabyssen friske gaster-til glæde for de fleste
Kabyssen er lukket juli-august 2017-Gasterne er taget på sommer ferie.
Kabyssen ønsker alle der har nydt vores koge kunst i 1. halvdel af 2017, en rigtig go’
sommer, vi ses i september med ny kræfter og endnu mere go’ ma’.
Sommer hilsen Hovmester Walther og hans super hurtige og dygtige kabys gaster, go’sommer
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Kabysholdet på arbejde

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:
Planlægger at være færdige med forårsklargøringen omkring 1. april. Derefter er
det op til SIMAC, eller os selv, hvornår bådene søsættes. Men hvis forårsvejret
er smukt, kan det jo ikke gå hurtigt nok med igen at komme ud og ro hver tirsdag
eftermiddag.

L’hombrespillerne:
Mødes hver onsdag fra kl. 15.00 til 17.00 i Marinestuen, og fortsætter endnu nogen
tid, indtil solen kommer højere på himlen.

Rejseudvalget:
Efterårets tur går til den Nordtyske vadehavskyst, hvor vi med base i Husum besøger interessante steder i området. Turen finder sted i perioden 18 – 21. september.
20017. Program er fremlagt i Marinestuen, hvor tilmelding også kan ske. Ligesom
program og mulighed for tilmelding er lagt på foreningens hjemmeside.
13

Skyttelavet:
Den 8. februar blev der afholdt den årlige generalforsamling.
Traditionen tro blev generalforsamlingen afholdt i Marinestuen efter endt onsdags
skydning, med efterfølgende rullepølse mad og gammelost.
På trods af formandens forfald (han var i Las Vegas og spille ”Black Jack), forløb
generalforsamlingen i god ro og orden uden fuldemandssnak og håndgemæng.
Der var fra bestyrelsens side stillet forslag om at udvide bestyrelsen med en ekstra
suppleant, idet formanden ønskede en ekstra ”prygelknabe”.
Bestyrelsen ser herefter ud som følger:
Erik Thomsen:
Niels Marcussen:
Steen Molnit:
Henning Pherson:
Gert Lind Hansen:
Niels Rasmussen:
Frede Kristiansen:
Jørgen Ambus:
Arne Lund:
Jørgen Hansen:
Erik Baagøe Larsen:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Aktiviteter i den kommende tid: Skydninger hver onsdag frem til 12. april
Distriktsskydning i Svendborg d. 5.03.2017
Landsskyttestævne i Skive d. 18 og 19 marts 2017 i Skive
Niels Marcussen. Næstformand, Svendborg Marineforenings Skyttelav.

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

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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Boghjørnet:
Denne gang er det ikke en bog, men en
omtale af det førende Engelske magasin
”Ships Monthly”. Der som titlen siger,
udkommer 12 gange om året.
Bladet orienterer bredt om hvad der rører
sig world wide på det maritime område:
Omtaler nyheder omkring søværn, handelsflåden, færger, og krydstogtsskibe. Samt
beretninger om specielle skibe og deres
historie. Derudover omtaler af bevaringsværdige historiske skibe. Alt sammen med
masser af billeder.
Se nærmere på www.shipsmonthly.com
Bladet kan købes enkeltvis i nogle Danske
bladkiosker. Et årsabonnement kan bestilles, og
koster ca. 520 kr. og bliver leveret til din adresse
hver måned.

J.M.

Lundby Kiosken ApS
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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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

