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Med formandens øjne
Sommeren fløj af sted med alle de opgaver og udfordringer, som følger med at blive husejer.
Nu kan vi se en ende på de fremmede håndværkeres
tilstedeværelse i bygningen. Guldfeldt har været et
positivt bekendtskab. De aftaler som er truffet, har de
overholdt på bedste vis. En stor tak til alle de fremmede håndværkere. Det har I gjort godt.
Det kan ligeledes konstateres, at det arbejde som vi
selv skulle stå for, opfriskning af kælderen, er tilendebragt. Der er lavet depotplads for vore effekter,
Erik Bodal
kabyssen og bestyrelsen. Der er indrettet et værksted,
således der nu ikke er nogen undskyldning for, at vi
ikke kan lave småreparationer. Selv en fængselscelle,
som Mortens Steenhus på Holmen, er der blevet plads til. En stor tak til alle
som har været behjælpelig med maling og indretning af kælderen.
Udenomsarealet er ligeledes en ny opgave, som vi skal sørge for, at det ser
pænt ud. Der er blevet luget, slået græs og kørt overskydende effekter på lossepladsen. En stor tak til alle de medlemmer som har sørget for, vi har kunnet
være vor have bekendt. Samtidig en stor tak til de ægtefæller, som enten har
bidraget aktivt eller været tålmodig og givet plads til den tid, medlemmerne
har brugt for fællesskabet.
Den 6. september starter flytningen af alle effekter i vor gamle Marinestue.
Her får vi brug for nogle friske hænder, som vil hjælpe til med transport og
opsætning af effekter, således stuen kan være klar til indvielse fredag, den 25.
september 2015. Se programmet andet steds I bladet.
Selvom overtagelsen af Færgevej 5 har taget meget
af vor opmærksomhed, har vi haft vore normale
aktivteter, såsom vor sommertur den 12. juli
med Viking og Caroline S til
Ærøskøbing, hvor vi blev
serviceret med besøg på
Flaske Peters Samling og
frokost I Marinestuen af
vennerne fra Ærøskøbing
Marineforening.
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Torsdag, den 6. august deltog vi med stor succes I Gl. Torvedag. Søndag,
den 16. august afholdte vi vor årlige Fregatskydning. Ny Fregatkaptajn blev
Henning Pehrson, tillykke med titlen.
Lørdag, den 5. september er det den årlige Nationale Flagdag. Den bliver markeret
med en højtidelighed ved mindesmærket på Assistens Kirkegården kl. 14.00. Samme
dag får vi besøg af vore venner fra Randers Marineforening, der kommer og spiser
frokost i vor gamle Marinestue og deltager i mindehøjtideligheden på kirkegården.
Efter 5. September vil den gamle Marinestue være lukket resten af måneden
grundet flytningen. Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg for denne gang med en
opfordring til jer alle om at tage godt imod den nye Marinestue og bære over med
de mangler, som vi nok ikke kan undgå, men som der på sigt kan tilføjes.

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

Kære Gaster.

Er du ude og oppe på grydelapperne, nyder at lave go`ma`til andre end dig selv
og vil være med i hyggeligt fællesskab med gasterne i kabyssen. Du behøver
ikke at være kok, vi hjælper dig i gang. Vi laver mad til de øvrige gaster, let
frokost på lørdage, mad til julefrokoster og øvrige arrangementer. Det kan være
2 -3 retters menuer.
Kom og se hvordan kabyssen arbejder.
Vi holder åben kabysdag, lørdag den 31. oktober. Fra 14.00 til 16.00.
Måske det lige er noget for dig, kontakt hovmester
Walter Storm: Tlf. 23601358 vikarkokken@mail.dk

TeamVikarkokken

Hold aldrig fest uden et godt ma’ tilbud
fra byens næsthurtigste kok.

Alt i kolde og varme retter til fornuftige priser. Udlejning af kokke og servicemedarbejdere
til hjælp til din næste fest. Ring/mail blot 23601358 / 20835426 vikarkokken@mail.dk
www.Vikarkokken-Svendborg.dk - Lad os få en go’ ma’ forbindelse.
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Gratis kok i 3 timer til din næste fes
t

Hilsen Walther-Team Vikarkokken

Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

23. juni 2015. Sct. Hans. Også i år inviterede Marineforeningen til Sct. Hansfest. Omkring 100 medlemmer og ledsagere deltog. Aftenen indledtes med hovmesterens lækre
buffet. Der var bål på kajen, og båltale ved kasserer Niels Markussen. Efterfølgende spillede ”Dittes Venner” op til dans i Maritimt center.
12. juli 2015: Den årlige sejltur med ”Caroline S ” og ”Viking” gik denne gang til Ærøskøbing. Med besøg i Flaske-Peters Mindestuer, hvor vi beså de mange flotte flaskeskibe og
mange andre maritime effekter. Samlingen er nu overtaget af Ærøskøbing Marineforening
der vedligeholder og sørger for bemanding i åbningstiden.
Efterfølgende var Ærøskøbing Marineforening vært ved en flot frokostbuffet, inden vi
sidst på eftermiddagen igen satte kursen mod Svendborg. Tak til Ærøskøbing for et godt
arrangement.
Shanty-Festivalen den 24 – 26. juli 2015. I forbindelse med festivalen var Assens Shantykor og Ebeltoft Slupkor på besøg i Marinestuen lørdag formiddag. Med sang og musik
for en Marinestue der var fyldt til sidste plads. Efter stort bifald og flere ekstranumre, var
det tydeligt at det havde været en god oplevelse for tilhørerne.
Torsdag den 6. august. På Svendborgs ”Gammel Torvedag” var Marineforeningen også
repræsenteret. Der var opsat boder med information om foreningen, ligesom der var salg
af øl og mad. Koret fra Caroline S. foreningen optrådte flere gange med sømandssange, og
da det hele var begunstiget af det flotteste sommervejr, blev det en god dag for Marineforeningen og de mange fremmødte.
Søndag den 16. august. Fregatskydning i Skyttehuset i Christiansminde. Efter et par timers kamp mod fregatten, kunne Henning Pehrson kåres som årets fregatkaptajn. Den
øvrige besætning kom til at bestå af:
Kanonkommandør: Jim Lindegaard. Topgast: Henning Ipsen. Kanoner: Jørgen Ambus.
Sejlkvartermester: John Ibsen. Signalgast :Erik Andersen. Krudtlanger: Per Krøldrup.
Bådsmand: Jørgen Kromann. Lanternegast: Peter Madsen.
Kadet: Ole C. Jørgensen.
Dameskydningen blev vundet af Lene Sears, med Karin Ibsen og Gerda Jensen som nummer 2 og 3. Efter skydningen samledes skytterne til en velfortjent frokost i Marinestuen.
Søndag den 30. august. Jubilarstævnet på Holmen. 25 medlemmer i Svendborg havde i
år jubilæum for indkaldelse til søværnet. En del af disse deltog i stævnet, heraf kan nævnes
Ernst Rabjerg, der kunne markere 70 året for sin indkaldelse til søværnet.
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Kommende aktiviteter
Fredag den 25. september. Indvielse af vort nye Marinehus. Vi mødes i den gamle Marinestue kl. 11.00. Gerne i uniform.
Søndag den 27. september. Efteråstur til sønderjylland/Slesvig afgang ved
Bendixens Fiskehandel kl. 7.30.
Torsdag den 29. oktober. Kl. 19.00. Maritime foredrag.
Torsdag den 12. november. Kl. 18.00 Kammeratskabsaften for medlemmer.
Menu: Stegte Ål.
Underholdning ved Willy. Deltagerpris 200 kr. Påklædning fri. Sidste tilmelding
og betaling lørdag den 31. oktober.
Betaling og tilmelding til Bjarne Jensen, lørdage i Marinestuen, eller direkte til
foreningens konto: Reg. Nr. 3224. Konto 3224636393.
Torsdag den 26. november. Kl. 19.00. Maritime foredrag.
Lørdag den 5. december kl. 17.00. Julefrokost for medlemmer.
Deltagerpris 160 kr. Påklædning: helst uniform. Sidste tilmelding og betaling
lørdag den 28. november. Betaling og tilmelding til Bjarne Jensen, lørdage i Marinestuen, eller direkte til foreningens konto: Reg. Nr. 3224. Konto 3224636393.
Lørdag den 19. december kl. 11.00. Julegløgg i Marinestuen.
Torsdag den 31. december kl. 11.00. Godt Nytår.
Torsdag den 31. december kl. 17.00. Nytårsarrangement i Marinestuen.
Lørdag den 13. februar 2016. kl. 16.00. Generalforsamling
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Runde fødselsdage
i oktober Kvartal:
1. Okt.
15. Okt.
24. Okt.
24. Okt.
27. Okt.
28. Okt.
30. Okt.
1. Nov.
11. Nov.
11. Nov.
19. Nov.
20. Nov.
23. Nov.
21. Nov.
1. Dec.
1. Dec.
3. Dec.
9. Dec.

Hans Milter
80 år
Eigil Larsen
80 år
Erik K. Holst
75 år
Mogens T. Pedersen.		70 år
Annie Harboe Hansen		70 år
Bill Larsen
75 år
Vagn Juel Jensen		70 år
Morten Dyhr Arildsen
40 år
Niels Eske Nielsen		75 år
Frede Kristiansen		75 år
Per Ellehauge Modal		60 år
Mogens R. Kristiansen		80 år
Kim Jacobsen
70 år.
Svend Nissen
80 år
Tage Bech
75 år
Ole Allerslev
70 år
Finn Holst Nielsen		75 år
Niels Kortermand		75 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

Velkommen
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Michael Jensen
Erik Siig Andersen
Jens Neergaard Eggert
Ole Nielsen.
Claus Tom Freuchen
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Beretning om en model af skoleskibet

” København”

I år 2001 var fhv. værftsdirektør Per Glente, Svendborg, på besøg hos fhv.
ØK-direktør Mogens Pagh i hans hjem i Toldbodgade i København.
Mogens Pagh spurgte Per Glente, om han havde et forslag til et nyt hjemsted for
hans gamle skibsmodel, som var i temmelig dårlig stand. Glente ringede til undertegnede, som på det tidspunkt var formand for Svendborg Marineforening,
og spurgte om foreningen kunne være interesseret i modellen.
Det bekræftede jeg straks, og Glente tog modellen med hjem.
Et af marineforeningens medlemmer, desværre nu afdød, var en dygtig modelbygger, og havde faktisk selv bygget en mindre model af skoleskibet, som står i
marinestuen. Han besigtigede den noget havarerede model, med knækkede master og andre skader, og erklærede sig villig til at sætte den i stand. Jeg skrev et
brev til Mogens Pagh og takkede for skibet, samt bad om dets historie.
Kort efter modtog
jeg brev som vedhæftet. Brevet hænger i
dag i en ramme ved
siden af modellen i
Marinestuen.
Den 6. april 2002
var medlem, fhv.
maskinmester Børge
Madsen, blevet færdig med restaureringen af den stærkt
medtagne model, og
efter det meget store
Skole Skibet ”København”
arbejde fremstod den
nu nymalet og med delvis ny rig. Den blev på behørig vis, til kanonsalut, båret i
procession ind i marinestuen, gendøbt i Linie akvavit og anbragt i en glasmontre, som blev sponsoreret af Mogens Pagh med 5000 kr.
Jeg havde haft en del korrespondance med hr. og fru Pagh og inviteret dem til at
komme til Svendborg for at se resultatet, men først skulle det udsættes til sommeren, og da meddelte fru Inga, at Mogens var for svag til at klare turen.
Men jeg sendte nogle billeder, og dem var han meget taknemmelig for.
Desværre døde Mogens Pagh i 2004, 93 år gammel, uden at nå til Svendborg og
se marinestuen.
Kurt Kaysen.
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Støt vore annoncører

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Aasiaatvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf. 6222 1010

•
•
•
•
•
•

Dørtelefon
Adgangskontrol
Videoovervågning
Låsesystemer
Tyverisikring
Dørautomatik

Karl-Johann Nadolny
Rødeledsvej 57 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk

Vedligeholds-og
rengøringsfolkene
- mødes fortsat hver
tirsdag formiddag
kl. 10.00.
Vi har stort behov for
flere hænder, da der
fremover bliver mere
at skulle holde rent.

En del af Odense Låseservice
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
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Kabyssen meddeler:

De muntre kabysgaster har fremtryllet lækkert madtilbud til dig for de kommende måneder, til en pris af 25 kr. Kabyssen har lørdags åbent fra 11.30 til sidste bestilling 12.50.
Lørdag 26/9: Mørbradbøf m. champignon-bløde løg- agurkesalat-2 x ½ rugbrød-smør.
Lørdag 2/10: Kylling-syltet agurker-løg og bacon kartofler.
Lørdag 10/10: Karbonade-svampe-sovs-stegt bacon-ristet kartoffelbåde.
Lørdag 17/10: 2 stk. fiskefilet m. remoulade- 2 x 1/2 rugbrød – smør.
Lørdag 24/10: Kabyssens surprise.
Lørdag 31/10: Mørbradbøf m. champignon-bløde løg-agurkesalat- 2 x ½ rugbrød – smør.
Lørdag 7/11: Kylling-syltet agurker-løg og bacon kartofler.
Lørdag 14/11: 2 skiver ribbensteg – rødkål – 2 x ½ rugbrød – smør.
Lørdag 21/11: 3 stk. tarteletter m. hønsefyld.
Lørdag 28/11: Kabyssens surprise.
Lørdag 5/12: Æbleflæsk-sprød flæsk- 2 x ½ rugbrød.
Lørdag 12/12: Lun leverpostej-rødbeder 2 x ½ rugbrød – smør.
Lørdag 19/12: Gløgg og 3 stk. æbleskiver m. sukker og syltetøj.
God jul og godt nytår fra kabysgruppen.
Hilsen Walther-Hovmester-Svendborg Marineforening.

Vedligeholds-og rengøringsfolkene:

Mødes fortsat hver tirsdag formiddag kl. 10. Her udføres almindeligt nødvendigt rengøringsarbejde. Belønningen er rundstykker, kaffe og socialt samvær. Vi har stort behov for
flere hænder, da der fremover bliver mere at skulle holde rent. Der vil også blive behov for
hænder til undendørsarealerne. Mød op og giv en håndsrækning til foreningen.

Travaljeroningen:

Travaljelauget meddeler, at alle, som har mod på lidt fysiske oplevelser og føler, at
Sundet lokker, kan møde hver tirsdag fra kl. 16:00 til senest 17:30.

Rejseudvalget:

Foreningens udflugt i 2016 bliver en 5 dages tur til det sydlige Sverige. I området ved Kalmar,
Karlskrona, Karlshamn, Øland m.v. Programmet vil fremkomme først i det nye år, men tidspunktet ligger fast, Det bliver fra mandag den 8. august til fredag den 12. august. 2016.

Skyttelavet

Onsdag den 23. september 2015, begynder den nye skydesæson i Tåsingehallen. Der
skydes fra kl. 19.00 hver onsdag aften. Fremover vil der nu være 8 Anschuss geværer til
rådighed for medlemmerne, idet vi har anskaffet 3 nye geværer i efteråret. Vi ser gerne nye
medlemmer. Kom til en gratis prøveskydning og se om det er noget for dig. Medlemskab
koster 200 kr. årligt, plus 50 kr. for stjernen ved tilmelding. Se i øvrigt vores hjemmeside.
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Skyttelavets julefrokost finder sted den 16. december.
Tilmelding på skydeaftener. Mere om dette senere på hjemmesiden.
Søndag den 30. august 2015 Mødtes de skydende foreninger i Svendborg til den traditionsrige årlige ”Idrætsskydning”. Følgende foreninger deltog: Garderforeningen
for Svendborg og omegn, Flyvevåbnets Soldaterforening, afd. 72, Marineforeningen,
Svendborg, Svendborg Borgerlige Skyttelav, Svendborg Forsvarsbroderforening.
I lighed med tidligere år var vi oppe mod hårde odds, men samværet med de
deltagende foreninger opvejer til fulde de beskedne placeringer, som vi måtte
notere os. Resultatet af holdskydningen, hvor resultatet fra de 5 bedste skytter sammenregnes blev at Svendborg
Forsvarsbroderforening løb med førstepladsen, med Garderforeningen,
det borgerlige skyttelav, Flyvevåbnets
Soldaterforening
og
Svendborg
Marineforening på de følgende pladser
og i nævnte rækkefølge.
Så en beskeden 5. plads til os. (noget af
forklaringen på vores beskedne placering ligger i at vi var det hold med de
færreste deltagere). I den individuelle
skydning placerede Steen Molnit sig på
en absolut hæderlig 8. plads.
Dagen rundedes af med præmieudVVS Sydfyn ApS
deling og frokost med smørrebrød, og
Bregningevej
1b
som trøst til Svendborg skytterne bevilTlf. 62 22 55 26
gede bestyrelsen en snaps til frokosten.
5700 svendborg
Resultatet til trods blev det en god dag
www.vvssydfyn.dk
med dejligt samvær med de andre skydende foreninger.
Frede Kristiansen.
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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

