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Næste kammeratskabsaften
Torsdag den 29. september
Din sport: Vor speciale

Smykker

Webshop: www.bygholm-online.dk

til en,
du holder af ...

”Den sorte gryde”

Ebeltoft Guld & Sølv

Adelgade 38 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 11 00 · www.ebeltoftguld.dk

MED EGET GULDSMEDEVÆRKSTED

Vi fastholder succes’en med, at den første
og sidste kammeratskabsaften i ”sæsonen” er med ægtefælle/ledsager og indledende fællesspisning. – Altså mødes vi
med vore ”bedre halvdele” kl. 18.00, hvor
der serveres

Adelgade 20-22 I DK-8400
Ebeltoft
+45Ebeltoft
8634 4900 I Fax 8634 4995
Adelgade
20-22I Tlf.
· 8400
www.bygholm-online.dk
I e-mail: ebeltoft@bygholm-online.dk
Tlf. 8634 4900 · ebeltoft@bygholm-online.dk

Tilbehør: Kartofler og ris
til en pris af :
100,- kr. pr. person.

Efter skafningen giver vi kl. 19.30 ordet
til

Lea Glerup Møller

Museumsinspektør ved
Museum Østjylland
Lea vil fortælle om det gamle Ebeltoft og
byens historie, med hovedvægt på perioden 1300 til 1900. Hun vil komme ind
på byens historie og anekdoter om byen
og dens indbyggere gennem tiden.
Æ
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Kabysrygtet
Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,
udkommer 6 gange om året.
Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse.
Redaktør:
Peter Brøgger,
Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand
Tlf. 4071 9509
E-mail: peterbrogger@hotmail.com
Grafisk tilrettelægning:
Niels Poulsen
Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft
Tlf. 2211 6945
E-mail: np@npgrafisk.dk
Ebeltoft Marineforening
Stockflethsvej 7
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)
marineforeningen-ebeltoft@mail.dk
BESTYRELSEN :
Formand:
Erich Heiner Franzen
Tlf. 86 36 10 33 – 40 27 10 33
Næstformand:
Frank Heede
Tlf. 23 46 57 22
Kasserer
Erik Lyager
Tlf. 87 52 1045 - 20 57 52 17
Sekretær, leder af Skydeudvalget
Peter Brøgger
Tlf. 40 71 95 09
Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse,
tekniske anlæg og udenomsanlæg samt
foreningens fartøjer:
Poul Lindhart Bøjesen
Tlf. 30 20 40 10
Bestyrelsesmedlem:
Lars Bolvig, tlf. 21 77 37 39
Hovmester:
Kjeld Thejl, tlf. 51 74 63 02
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Første suppleant:
Pia Skovsen Skarritsø
Tlf. 20 78 78 49
Anden suppleant:
Verner Arne Ærenlund Hansen
Tlf. 86 98 11 53
Flaggaster:
Tommy Schmidt (flagbærer)
Tlf. 86 34 35 25
Erik Lyager (1. reserve)
Tlf. 87 52 10 45 - 20 57 52 17
Nils Jørgen Tastum (2. reserve)
Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01
Interne revisorer:
Erik Grønlund, tlf. 51 52 63 82
Ib Petersen, tlf. 86 36 14 80
UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN:
Leder af Slupkoret:
Uwe Weissfeld
Tlf. 86 34 65 20 - 24 99 90 20
Leder af travalje-restaureringen:
Christian Koudal
Tlf. 86 34 18 17
Leder af praktisk vedligeholdelse af
fartøjerne
Kurt Nielsen
Tlf. 86 34 36 69
Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.):
Per Snejbjerg
Tlf. 87 52 20 90
Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af
kanoner og minebøsser):
Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65
Leder vedr. Flagalléen:
Lars Bolvig, tlf. 21 77 37 39
Vicevært
Gunnar Christensen.
Tlf. 86 34 16 54

Det bliver et spændende foredrag, der
helt sikkert vil give os mere indsigt i
foreningens hjemby og den udvikling,
Ebeltoft har været igennem som søkøbstad.
Tilmelding til spisningen er nødvendig!

Denne bedes givet på den fremlagte
tilmeldingsliste SENEST lørdag den
17. september. - O.B.S.: Efter sidste
tilmeldingsfrist, er tilmeldinger bindende. – Det vil sige, at hvis man har
tilmeldt sig, men ikke deltager, vil man
blive opkrævet kuvertprisen.

Gaver til foreningen
Foreningen er på det seneste blevet begavet med en række bøger fra diverse
givere.
Bibliotekaren vil finde plads til dem i
Biblioteket
Foreningen siger tak for bøgerne.
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Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 3600
www.vandmand.dk

Adelgade 27 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1211

Steen Kok
Nedergade 34
Tlf. 21 45 66 29

www.fiat-ebeltoft.dk

OFFICIEL FLAGDAG

for vore soldater og orlogsgaster i international tjeneste
mandag den 5. september, kl. 17.00 ved Det Gamle Rådhus

-Regeringen

og Folketinget lancerede
som bekendt i 2009 den 5. september
som ny, officiel flagdag for danske soldater, orlogsgaster og andet personel i
international tjeneste. Som bekendt tog
Vaabenbrødreforeningen og Marineforeningen opfordringen op og har siden
arrangeret en lille højtidelighed hvert år
ved Det Gamle Rådhus.
Som de to foregående år møder faneborgen og øvrige paradedeltagere ved
rundkørslen ved Nørreport kl. 16.30,
hvorfra der marcheres gennem byen til
Det Gamle Rådhus, hvor selve højtideligheden holdes kl. 17.00 i overensstemmelse med traditionerne med opstilling
af faneborgen og paraden, velkomst, fællessang og en hovedtaler.
Der er på ingen måde tale om en sørge-
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højtidelighed, men derimod en hyldest til de soldater, orlogsgaster og andre
udsendte, der langt fra hjem og familie
løser – og gennem årene har løst – de
opgaver, der er eller har været pålagt
dem af Regering og Folketing til sikring
af fred og sameksistens forskellige steder
på Kloden. Og dette drejer sig altså ikke
kun om de soldater, der p.t. er i Afghanistan og Syrien m.m. og orlogsgaster ved
Afrikas Horn, men alle, der gennem
årene har ydet en indsats i international
tjeneste.
Vi håber, at mange af foreningens
medlemmer – meget gerne med familie
og/eller venner m.fl. – vil møde op og
være med til at gøre denne markering af
dagen til ”noget rigtigt”.

5

Lad din lokale el og energi
installatør rådgive dig.
Vi ved hvad vi snakker om!

Ebeltoft afdeling | Strandvejen 9
tlf. 86 34 65 00 | sparkron.dk

Østerallé 23 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1444 • www.holmriis.dk
En del af TS-gruppen

Årets fisketur

onsdag den 17. august, kl. 08.00
“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 37 97
info@denskaevebar.dk

Rugaard-El/total security
Total Security Alarm
el- installation
Stockflethsvej 9 - 8400 Ebeltoft
Telefon 86 34 26 00
E-mail: Service@rugaard-el.dk
www.rugaard-el.dk

Djurslands Høreklinik
Høreapparater
Djurslands
Høreklinik

Vi fører alle typer

med offentligt tilskud!

høreapparater
- også de

allermindste!
Egenbetaling fra kr. 0,Høreapparater,
ørepropper,
Batterier, ørepropper,
tilbehør til høreapparater,
batterier
og gratis
tilbehør
jagthøreværn,
høreprøve og fri kundeparkering

Otodan-European Hearing

Otodan-European Hearing
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Ny
21
Ny Lufthavnsvej
Lufthavnsvej 26
8560
Kolind
Aarhus
Lufthavn
Overfor Aarhus
Lufthavn
8560
Kolind
Tlf. 8637
8637 3100
Tlf.
3100
e-mail: adm@otodan.dk
adm@otodan.dk
e-mail:
www.otodan.dk
www.otodan.dk

Så er det ved at være tid for årets virkelig maritime begivenhed: Fisketuren, der
også i år velvilligt gennemføres med veteranskibet ”Skødshoved”.
Der er afgang fra Havnen kl. 08.00 præcis ! – hvilket vil sige, at man skal være
der kl. 07.50, hvis man ikke vil agterudsejles.
Inden vi står havnen ud, er foreningen
traditionen tro vært ved en lille morgenbitter, hvormed vi ønsker hinanden
”Knæk og bræk” (hvilket som bekendt
ikke har noget med søsyge at gøre, men
er lystfiskernes måde at ønske hinanden
held og lykke på).
Som sædvanlig skal vi dyste om Torskepokalen, der tilfalder den, der fanger
den største torsk, og om Merko-pokalen
til den, der fanger den største ikke-torsk,
- i begge tilfælde over målet, forståes.
Hvis der udelukkende fanges torsk, tilfalder Merko-pokalen den, der fanger
flest fisk i alt. – Der er præmieuddeling, når vi lægger til kaj. – Som aftalt
er vi gået tilbage til den gamle ordning
med, at pokalvinderne udover at få deres
navne indgraveret i pokalerne, der opbevares i Marinestuen, igen får hver et

”erindringsbæger” i stedet for den ”lille
klukkende præmie”.
Vi kender p.t. ikke de seneste ”torskebulletiner”, men hvis man vil være sikker
på også at have andre muligheder, kan
man jo passende medbringe nogle forfang og nogle sandorm eller sildestykker,
- eller man kan fiske med blink i overfladen efter havørred, sej og makrel, - eller måske en hornfisk.
Deltagerprisen er også i år så lav som
kun 50,- kr.. – De, der gerne vil med på
denne ”årets maritime begivenhed”, bedes skrive sig på deltagerlisten i Marinestuen senest lørdag den 13. august. Prisen er lidt højere end tidligere år, men
inkluderer i år et rundstykke, samt kaffe
og en dram ved afgang.
Der er plads til 20 ombord på ”Skødshoved” og deltagerantallet er derfor
begrænset hertil. Der vil være tilmelding
efter ”først til mølle” princippet.
Såfremt vejrguderne ikke er med os onsdag d. 17. august ændres dagen til søndag den 21. aug. De tilmeldte vil få
besked herom, hvis det bliver aktuelt.
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Vellykket sommerfest
Fredag den 8. juli blev der afholdt sommerfest i Marinestuen med grill. Og
hvilken aften det blev. Der var 64 deltagere og stemningen var fantastisk, trods
det i den grad våde vejr. Vi må nok indrømme at vejrguderne ikke var med os,
men det var medlemmerne til gengæld.
Selvom regnen stod ned i stænger, var
der godt gang i grillen som i dagens
anledning var blevet overdækket, mens
spisningen måtte foregå indenfor.
Bestyrelsen vil gerne sige stor tak til
alle de fremmødte.
Det var dejligt at se en sådan stor op-
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bakning til et af foreningens arrangementer, og vi kan kun opfordre til at forsætte med dette. Vi har gennem efteråret
mange arrangementer og ser frem til at
se jer igen. Dette gælder selvfølgelig også
de, som ikke havde mulighed for at deltage i sommerfesten.
En særlig tak til Hovmester Kjeld Thejl
for den dejlige mad. Især bøfferne fik
mange roser. Også tak til Lillian Jensen
for at hjælpe Kjeld i kabyssen og til Poul
Sørensen som tog tørnen som overopvasker.
Også tak til Preben, som havde taget
harmonikaen med og satte gang i stemningen med nogle dejlige sange vi kunne
synge med på.
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Skyttelauget
Den årlige ”4-kantskydning”
Søndag den 11. september Kl. 09.30
i Ebeltoft
Det er i år Ebeltoft Marineforening, der
skal være arrangør af ”4-kantskydningen”, der omfatter Marineforeningerne i
Århus, Randers, Grenaa og Ebeltoft. Datoen er meldt ud til de andre foreninger,
og prisen er sat til 160,- kr. per skytte og
inkluderer skydning og frokost.
Der vil ved ankomsten (efter velkomst
og flaghejsning) være mulighed for at
købe et rundstykke med rullepølse/ost
til en pris á 25,- kr.
Vi kan deltage med lige så mange
3-mands hold, som vi kan stille, - og det
håber vi, bliver mange. Vi har jo rimeligt
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gode traditioner at forsvare (indtil nu
har Ebeltoft vundet samtlige afholdte
4-kantskydninger), så det bliver spændende at se, hvad det kan blive til i år.
Der skydes med de på banerne fremlagte
rifler. Skydningen er med 5 prøveskud
og 15 gældende.
Hold selv øje med, hvornår tilmeldingslisten bliver lagt frem i Marinestuen, - og
tøv derefter ikke med at melde dig til.
Det er altid en rigtig hyggelig dag i godt
selskab med de andre Marineforeninger.
Det gør det jo heller ikke ringere, at det
plejer at være krydret med en kulinarisk
oplevelse.

Soldaterforenings-skydning Djursland
Søndag den 18. september kl. 09.00
på vore baner ved Marinestuen
Den traditionelle hyggelige dag med
konkurrence mellem alle soldaterforeningerne på Djursland.
Skydningen starter med morgenkaffe i
Marinestuen, som vil være åben fra kl.
08.30.
Den officielle del starter kl. 09.00 med
velkomst, flaghejsning og kanon salut.
Kl. 09.15 starter selve skydningen, som
omfatter 5 prøveskud og 15 gældende.
Skydestilling er med fast anlæg og der
skal skydes med de på banerene fremlagt

rifler.
Skydningen forventes afsluttet omkring
kl. 13.00 og der vil efterfølgende være
frokost, som er inkluderet i deltagerprisen. Prisen for morgenkaffe, skydning
og frokost er 160,- kr. pr. deltager.
Vi kan deltage med lige så mange 3-mandshold, som vi kan stille. Og vi håber at
det bliver mange hold vi kan stille med.
Udover skydningen og det kulinariske,
byder dagen også på hyggeligt samvær
på tværs af de deltagende foreninger.
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Efterårets første Makkerskydning.
Onsdag d. 5. oktober kl. 19.00
Onsdag d. 5. oktober genoptager vi
Makkerskydningerne, som afholdes den
første onsdag i perioden fra oktober til
og med april. Skydningen foregår som
en almindelig onsdags træningsskydning, men efter endt skydning parres

skytterne ved lodtrækning i makkerpar.
Og der vil være præmie til de 3 bedste
makkerpar. Husk endelig, at skydningen
er åben for alle, så tag endelig, ægtefælle,
ledsager, børn, børnebørn eller anden
familie med og deltag i en hyggelig aften.

Resultatet af juli Sommerskydning
Onsdag den 5. juli blev 2. sommerskydning afholdt. Og her blev resultatet 1.
pladsen: Gert Agger og Ingelise Lyager
med 289. 2. pladsen: Carl Erik Schmidt

og Hans Skov med 288 og 3. pladsen:
Steen Zacho og Christian Koudal med
287point og 10 kryds10’er.

DØDSFALD
Lars Stochholm Sørensen ”Luske”
Født 30.03.1947 - Død 22.06.16
Vi har haft den store sorg at miste vores
gode medlem Lars Stochholm Sørensen,
bedre kendt som ”Luske”. Lars var et
mangeårigt medlem, og vi så ham jævnligt i foreningen.
Lars blev født i Aarhus d. 30.03.47 og
blev uddannet smed. Det var i dette fag
han senere rejste til Grønland for at arbejde. Først som svend og siden som
mester.
Lars lærte Ebeltoft at kende gennem sin
fætter, der var bosat i byen, og som Lars
besøgte, når han var hjemme fra Grønland. Derfor blev det også Ebeltoft, han
flyttede til, da han vendte hjem fra Grønland i midten af 80’erne. Efter hjemkomsten blev han forpagter af ”Den Skæve
Bar”. Lars blev optaget i Marineforeningen i d. 20.03.1998 og blev overflyttet fra
Grønlands marineforening til Ebeltoft

Marineforening, da han flyttede hertil.
Som forpagter af ”Den Skæve” var han
flink til at invitere Slupgasterne indenfor
fastelavnsmandag ved den årlige slupsejlads, hvor ”Den Skæve” i mange år har
været sidste punkt på ruten, inden det
gik retur til Marinestuen. Det var derfor
ofte nogle trætte gaster Lars fik på besøg.
I Marineforeningen så vi oftest Lars
lørdag formiddag.
Efter at Lars stoppede på ”Den Skæve”
fik han job som chauffør på en fiskebil.
Et job han nød og var glad ved.
Lars døde den 22.06.2016.
Vi sender vores dybeste medfølelse og
tanker til familien og vennekreds.
Æret være Lars Stochholm Sørensens
minde.

Kommende arrangementer
17. august:

Fisketur med ”Skødshoved”. - jvfr. side 7

05. September: Den Nationale Flagdag for udsendte. - jvfr. side 5
11. september: 4-kantskydning i Ebeltoft. -- jvfr. side 10
18. september: Soldaterforeningsskydning Djursland. -- jvfr. side 11
29. september: Første kammeratskabsaften i den nye sæson. - jvfr. side 1
05. oktober:
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Makkerskydning. – jvfr. side 12
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Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm
Tirsdag den 24. maj skulle vi underholde en af vore trofaste kunder PRElectronic på Fregatten Jylland, hvor ca.
40 medarbejdere fra hele Europa deltog.
Det blev som sædvanlig en god oplevelse
med meget aktive tilhørere. Admiralerne
havde fået forbud mod at optræde denne
aften af deres koner, så bådsmanden
kunne denne dag rigtig blamere sig med
sit gebrokne engelsk, og selvfølgelig med
sangen ”Whisky Johnny”, hvor han blev
flankeret af 2 skønne ungmøer fra tilhørerne.
Igen blev vi bagefter rost for vores indsats.
Fredag den 27. maj var det fredagscafeen i Søhusparken, der kaldte. Der
var fuldt hus i cafeen denne eftermiddag, så vi gav de velkendte sange til det
aldrende klientel til stor glæde for dem
alle. Det kiksede dog lidt med den ellers
velkendte sang Mandalay. De 2 musikere
fjumsede i det og gik helt i stå efter første
vers. Efter 20 sekunders pause fik Leif
dog gang i hamonikaen igen, så vi kunne
fuldføre sangen.
Trods ovennævnte hændelse var koret
igen heldig, ingen kormedlemmer fik
denne dag plads på Søhusparken, selvom
nogle så lidt trætte og aldrende ud.
Lørdag den 4. juni var der kartoffelkalas
i fiskerihavnen, hvor der blev affyret en
kanonsalut for SKØDSHOVED, der kl.
10.00 kom med friske Samsøkartofler.
Efter denne salut og medens de startede
salget af kartoflerne, underholdt vi med
6 muntre sange.
En lille time efter gav vi underholdning
i teltet, hvor der blev serveret stegt flæsk
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og persillesovs med samsøkartofler. Som
sædvanlig var der god stemning ved
denne event.
Lørdag den 11. juni kørte koret til
fælleshuset i Auning, hvor Jens Peter
Marcher afholdt sin 75 års fødselsdag for
familie og venner. Desværre kunne lille
Benny ikke finde stedet, så for eftertiden
må vi sørge for at han får en stifinder
med, når han selv skal køre. Han var jo
lidt kvikkere, da han stadig boede i Ebeltoft, men rolig Benny, vi skal nok hjælpe
dig.
Vore sange vakte som sædvanlig god
lykke i selskabet i fælleshuset, og mange
sang med.
Søndag den 19. juni holdt vores admiral
Ove Blok sin 75 års fødselsdag i et telt i
haven på I.P.Christensenvej. Selvfølgelig
skulle koret ud og lykønske ham med dagen. Vi gav ham og hans gæster en del
sange til glæde for de fremmødte. Desværre blæste det en del, så vores performans blev ikke helt til UG.
Søndag den 26. juni afholdt Verner
Hansen sin 70 års fødselsdag i marinestuen, og derinde blæste det ikke,
så vi gav den på alle kontaktorer til stor
tilfredshed for fødselaren og hans gæster.
Lørdag den 2. juni drog vi til Uldum
gadefestival for 6 gang. Samtidig var det
20 års jubilæum for denne event. Der var
6 sømands- og shantykor samt en del
orkester- og gade musik. Vi startede kl.
11 med vores potpourri for en mindre
flok tilhørere, men ret hurtigt var der
omkring 70 tilhørere, hvoraf vi kunne
genkende 12 fra de andre år, dejligt.
Vi gav igen optræden på korscenen kl.

14, hvor vi fik mange tilhørere.
Sluttede vore 45 minutter af med sangen
”Farvel min ven”, som faldt i særdeles
god jord med en masse klapsalver under
sangen.
Og denne gang kom vi helskindet hjem,
vi kørte ikke i grøften, men chaufføren
kørte dog 2 gange rundt i rundkørslen
uden for byen for at mindes grøfteturen
sidste år.
Søndag den 3. juli var der sommerfest
ved Molshallen i Knebel, og 21 sangere
og musikere var mødt op. Vi gav en optræden på scenen med 8 sange, hvorefter
vi kunne gå indendørs og få kaffe og
lagkage. Efter en god times pause i sangen gik vi atter på scenen og gav en del
numre. Begge gange med en stor tilhørerskare.
Da vi nu alligevel var i Knebel, gik vi hen
til Karrusel Kurt, der har overtaget en
restaurant i byen. Han har derfor ikke
megen tid til at deltage i koret mere, men

han åbnede en lille stue for os, da vi kom
derhen. Stuen havde fået navnet Den lille
cafe.
Der stod selvfølgelig en kasse øl derinde,
og vi kvitterede med et par sange. Igen
en dejlig dag.
Lørdag den 9. juli holdt Ålekvasen
Rigmor sammen med et par andre en
havnefest i fiskerihavnen. Det store telt
var sat op, og vi skulle underholde kl.
16.30 i en time. Desværre var teltet uvist
af hvilke årsager ikke fyldt op, som det
ellers plejer at være, når vi underholder
der.
Men selvfølgelig gav vi de fremmødte en
god oplevelse, og på anden optræden i
teltet fremførte vi bl.a. for første gang 2
nye sange: Tordenskjold og hvalfangervalsen. Selvom de lød godt, kunne vi selv
dog høre, at vi der mangler lidt træning
endnu.
Knud L.
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Hos Walter
Vin, ost og specialiteter

Restaurant & Vinbutik

v/Karina & Kristian Glerup Busk
Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4331
E-mail: info@hos-walter.dk
www.hos-walter.dk

Nyheder fra Havfruerne
Torsdag den 26. maj gentog Havfruerne en tilbagevendende begivenhed.
Vi besøgte for 4. år i træk ”Furierne” i
Grundfør. For de uindviede er ”Furierne” en åben have/park, hvor værtsparret Tove og Ole byder velkommen i deres
Paradis. Tove sælger blomster og ting til
hus og have. Det er blomster, som man
ikke finder andre steder. Tove dyrker
dem selv – og hvad hun ikke ved om
blomster – det er ikke værd at vide.

Vejret denne forårsaften var dejligt –
ikke helt så dejligt som 1. gang vi var på
besøg – men dejligt, det var det.
Vi fik den hjerteligste velkomst af Tove
– og der gik ikke mange øjeblikke – så
var der Havfruer overalt på stier og mellem alle blomsterne. Nu skulle der handles ind. Andre satte sig i haven ved de
små borde, der stod klar til indtagelse af
sandwich (fra naboen, som er slagter og
har en gårdbutik, hvor der også kunne

Faste programpunkter og åbningstider 2016
Marinestuen:
Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og
hver lørdag kl. 10.00-13.00.
Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag og 23.-31. december
Kammeratskabsaftener:
Den sidste torsdag i månederne
januar, marts, april, september og
november
Tirsdagstræffet: Hver tirsdag
kl. 10.30 - 12.00

Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar
Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning første lørdag i marts
Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00
Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Æ
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Ebeltoft Optik

v/aut. optiker Ann Christensen
Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8633 7373
E-mail: ebeltoftoptik@os.dk

Hanne Sloth
Adelgade 1
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4633
Mobil 4030 9633
hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE

Klinik for Fodterapi
Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

Telefon 2940 3940
for sundere fødder

God pleje af dine fødder
er en investering i dit velvære...
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Flyvefisken

Stockflethsvej 12
Fiskerihavnen
8400 Ebeltoft
www.flyvefisk.com
Tlf.: 8634 0680
CVR-nr.: 20 08 55 41

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778
Specialværksted for reparation og vedligeholdelse
af elektriske maskiner
El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer
Gear · Dynamoer · Generatorer
Sever & ICME el motorer · Bongfiglioli gear
Makita & Hitachi elværktøj
Grundfos pumper · Fag kuglelejer
Exide batterier til alle vogne
www.eg-elektro.dk
E-mail: eg-elektro@eg-elektro.dk

handles) og vores medbragte vin.
Der sad vi i solen – 19 Havfruer – og
spiste og drak vin – og var enige om, at
vi var heldige, både med vejret og med
”Furiehaven”.
Herefter blev der kigget på blomster igen
– nogle gik tur i den store park eller valgte at sidde i Pavillonen og hygge sig.
Det blev tid til aftenkaffen med Toves
hjemmebagte lune ”Furiekage” med
flødeskum. Den findes ikke bedre.
Vi var kørende i 5 biler – der var rigelig
plads på vejen ud. På hjemvejen kneb
det lidt. Indkøbte planter, ting og sager
måtte placeres mellem benene på ejerne.
Der skete intet uforudset denne gang –
sidste gang blev rødvinen glemt i Ebeltoft (her nævnes ikke noget navn på den
skyldige).
Torsdag den 9. juni havde Havfruerne
sit sidste møde inden sommerferien,
hvor vi plejer at grille, men denne gang
syntes bestyrelsen, at vi trængte til lidt
forandring (også for at lette det for os
selv). Vi havde derfor valgt at bestille
maden fra Kvickly til yderst rimelig pris.
Menuen lød på ”ølsteg”, flødekartofler,
salat, pastasalat og flutes. Der var rigeligt,
og det hele var meget lækkert.
Til dessert/kaffe var der rabarbertærter
med creme fraiche bagt af Iben og nøddebund med flødeskum og jordbær
bagt af Ingelise. En stor tak for det. Det
smagte ganske vidunderligt.
En stor tak til Poul, som igen mødte glad
op for at stå for opvasken. Vi er også
gode ved ham. Som tak for hjælpen fik

Poul et par flasker.
Det var ”en aften uden tema” – dvs vi
skulle selv stå for morskaben. Det gik
helt godt – faktisk over al forventning.
Vores formand gav – på utallige opfordringer – et nummer a la bakkesangerinde. Vi sang med på refrænet – og da
der var vin ad libitum, var stemningen
allerede i den muntre afdeling. Undertegnede læste et par morsomme historier
(fra Tove Brixen) og vores ”lokale stand
upper” Kiss Rønholm blev ringet op af
Jørn Hjorting. Ikke et øje var tørt.
Vi var kommet rigtigt i sanghumør, og
har vist aldrig sunget så mange sange
før – helt frivilligt. Et stort øjeblik var, da
Ros-Marie sang ”Hvem kan sejle foruden vind” – på svensk naturligvis! Da
blev der stille – det lød så vidunderligt.
Vi havde i aftenens løb talt om, hvor det
var, der var en hjertestarter. Det viste sig
at være uden for restaurant LeCrock på
Havnefronten. Vi fik Gud ske lov ikke
brug for den, men det var lige før, da det
var en aften, hvor mange af os næsten
omkom af grin.
Ref. Hanne
Hele bestyrelsen vil ønske alle Havfruer en rigtig god og solrig sommer. Vi
ses igen torsdag den 1. september, som
endnu ikke er programfastsat. Nærmere
herom på mail.
Kirsten: tlf. 86344177 mobil: 22881727
mail: daisy7@olesen.mail.dk

www.ebeltoft.marineforeningen.dk
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Sir Henry
Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1987
CVR 29387826

Michael Sesler

Dit Bosch Car Service værksted

Advokat
Telefon
Mobil
Titel
E.mail

Ebeltoft Autocenter ApS
Martin Hansens Vej 2
8400 Ebeltoft
Tlf: 8634 3366
info@ebeltoftautocenter.dk

(+45) 86 34 12 81
(+45) 51 55 40 91
Aut. bobestyrer
ms@djursland.ret-raad.dk

Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft

A d v o k at f i r m a e t

Jernbanegade 22 B · 8400 Ebeltoft
www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100

sesler

revision

rådgivning

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Strandvejen Konditori
Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 07 77

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning
Carsten B. Mikkelsen eftf.
Svend Aage Egelund
Reberbanen 5
8400 Ebeltoft

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde
Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N
Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N
Tlf.70
7022
0999
Tlf.
22 09
99

25sol0brikllerr..
GRaabavt evedkkøbort
af Rayban

r.
s til kontante
tter eller bytte
andre raba
bineres med
kan ikke kom

8634 2082

svarer hele døgnet
Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359
Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse · Alle aftaler kan træffes i hjemmet

Mød os på

Facebook

Den blå brille
Jernbanegade 10 · 84OO Ebeltoft · 86 34 56 7O
www.denblaabrille.dk · info@denblaabrille.dk

4

N 56 12.029, E 10 40.811

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,
madvarer eller hverves medlemmer.
Vi har såmænd bare købt pladsen her, for
at støtte en god sag og sende dig en
venlig hilsen fra

Ebeltoft

- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

Tlf. 8634 1988
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Ebeltoft Låseteknik
Skafor godkendt

