NR. 5

OKTOBER | NOVEMBER 2017

Julefrokost..........................3

Tak til flaggasterne.............9

Fra Tirsdagstræffet...........11

.......
Slupkorets meriter............21

.

EBELTOFT MARINEFORENING

JAGT
FISKERI
SKIBSUDSTYR
GARN + RUSER
SEJLSPORT

Det er næsten ikke til at forstå …..

GOD BETJENING

Din sport: Vor speciale

EBELTOFT / SYDDJURS

Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Ndr. Strandvej 42 B, 8400 Ebeltoft
ebeltoft@home.dk
facebook.com/homeebeltoft
Tlf. 86 34 15 33

Mægler
med
netværk

home.dk

Webshop: www.bygholm-online.dk

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
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Flügger farver

Malerfirma Skriver Møller

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344

Man synes, at det lige har været sommer og sensommer – at det var ”i går”,
vi havde besøg af Dykkerskolen, var på
fisketur og på dejlig sejltur med ”Brigaden”, - og nu skal vi allerede annoncere foreningens forskellige julearrangementer …. Forhåbentlig er der sandhed i

det gamle ordsprog om, at når tiden går
hurtigt, går den godt. Og det er jo i hvert
fald godt, at den ikke føles lang og svær
at få til at gå.
Derfor inviterer vi også hermed til følgende juleaktiviteter i foreningen:
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KABYSRYGTET
Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,
udkommer 6 gange om året.
Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse.

Første suppleant:
Knud Erik Overgaard
Tlf. 20 71 66 11
overgaardknuderik@gmail.com

Redaktør:
Peter Brøgger,
Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand
Tlf. 4071 9509
E-mail: peterbrogger@hotmail.com

Anden suppleant:
Lasse Bonde Mikkelsen
Tlf. 40 25 13 06
lassebondemikkelsen@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. 40 27 10 33
erich.heiner@gmail.com
Næstformand:
Frank Heede
Tlf. 23 46 57 22
flheede@hotmail.com

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
e.groenlund@gmail.com
Finn Adamsen, tlf. 23 24 84 97
fia@nybolig.dk
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

Kasserer
Erik Lyager
Tlf. 87 52 1045 - 20 57 52 17
eriklyager@hotmail.com

Leder af praktisk vedligeholdelse af
fartøjerne
Kurt Nielsen
Tlf. 86 34 36 69

Sekretær, leder af Skydeudvalget
Peter Brøgger
Tlf. 40 71 95 09
peterbrogger@hotmail.com

Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.):
Per Snejbjerg
Tlf. 87 52 20 90

Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse,
tekniske anlæg og udenomsanlæg samt
foreningens fartøjer:
Poul Lindhardt Bojesen
Tlf. 30 20 40 10
pbojesen@live.dk

Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af
kanoner og minebøsser):
Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65

Bestyrelsesmedlem:
Pia Skovsen Skarritsø
Tlf. 20 78 78 49
skarritsoe@gmail.com
Hovmester:
Kjeld Thejl,
tlf. 51 74 63 02
thejlaeg@gmail.com
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JULEFROKOST

Lørdag den 18. november kl. 13.30 i Marinestuen
Hvor der bydes på følgende

JULE-BUFFET :

• 2 slags sild m/ karrysalat, løg og
kapers
• Gravad laks
• Tunmousse
• Sylte med sennep og rødbeder
• Lun leverpostej
• Blodpølse med æble
• Medister med grønlangkål og
brunede kartofler
• Flæskesteg med rødkål
• Ost
• Ris a’lamande
Både under og efter skafningen vil der
være LIVE MUSIK ved Preben Holst.
Denne formidable buffet-menu serveres
igen i år for kun 125,- kr. pr. couvert,
- excl. drikkevarer selvsagt (kaffen dog
incl.).

Drikkevarer købes til Marinestuens sædvanlige lave priser, - og vi lover, at der
vil være rigelige forsyninger af X-mas, både hvid og blå.
TILMELDING er nødvendig, - og bedes foretaget senest lørdag den 11. november på den fremlagte tilmeldingsliste i Marinestuen (men meget gerne
tidligere!).
For god ordens skyld bemærkes, at efter
tilmeldingsfristens udløb er tilmeldinger
bindende! – det vil sige, at hvis man har
tilmeldt sig, og ikke møder op eller sletter sig efter tilmeldingsfristens udløb, vil
man blive afkrævet couvertprisen.
Emblem skal bæres. Uden emblem vil
man blive afkrævet den sædvanlige bod
på 10,- kr.
Fra bestyrelsens side håber vi på rigtig
god tilslutning, så vi kan få lige så
hyggelig en eftermiddag ud af det, som
vi plejer.

Leder vedr. Flagalléen:
Jørgen Halling-Illum
Tlf. 40 50 65 53 - 35 10 82 11
illum@mail.dk
Tovholder for Tirsdagstræffet:
Flemming Hjorth
Tlf. 26 15 28 38
flemminghjorth@live.dk
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ONSDAGS ”FOR-JUL”

Onsdag den 6. december kl. 18.00

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
Sdr. Strandvej 20 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 17 22
E-mail: fiat.ebeltoft@mail.tele.dk

Som det også fremgår under omtalen af
juleskydningen (side 17), så vil der være
mulighed for at indtage en ”for-julemenu”, bestående af ribbenssteg og medisterpølse med rødkål og brunede (og
hvide) kartofler onsdag den 6. december,

kl. 18.00. – Dette er naturligvis ikke kun
forbeholdt de, der vil deltage i juleskydningen. Tværtimod er ALLE medlemmer velkomne, også med ægtefælle/
ledsager. Eneste betingelse er, at man
har skrevet sig på deltagerlisten. Det
kan være en god måde at ”give Lillemor
fri” og invitere hende ud at spise i denne
travle tid.
Prisen for denne ”for-julemenu” er så
lav som kun 70,- kr. – Tøv derfor ikke
med at få ”lillemor” og dig selv meldt til.
Også her gælder, at hvis man ikke bærer
emblem, er boden herfor 10,- kr. til den
lille minebøsse.

JULESKAFNING ANNO 1880
PÅ FREGATTEN JYLLAND
søndag den 10. december, kl. 12.00 -17.00???
Vi ved endnu ikke, om Den Selvejende
Institution Fregatten Jylland ønsker vor
medvirken ved denne ellers så faste juletradition. Det afklares ved et møde mellem Fregatinstitutionens direktør og vor
formand og næstformand indenfor den
nærmeste fremtid.
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Vi synes, at det er en god, maritim tradition, der skal værnes om, og håber og
satser derfor på, at det bliver, som det
plejer. Dette vil snarest blive bekendtgjort ved opslag i Marinestuen, hvor
der i så fald vil blive fremlagt ”forhyringsliste” for nødvendigt mandskab til

at løse opgaven. Vi skal i så fald bruge
min. 20 mand (gerne flere), der alle bedes møde kl. 11.00.
Mandskabet skal hjælpe med salg, udskænkning, ærtesuppe-udlevering og
afrydning. Herudover skal Slupkoret underholde hvert hele klokkeslæt.
Når korsangerne ikke synger, indgår de
i vagterne som ovenfor beskrevet, og
mandskabet skal være således fordelt, at
der er min. 8 mand tilbage ved skaffestederne, medens Slupkoret synger (dette
kan jo evt. ”gå på omgang”, hvis der er
mange, der gerne vil synge).
Alle er iklædt marineuniformer, og der
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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

Ebeltoft Park Hotel
“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 37 97
info@denskaevebar.dk

tilbyder TAKE AWAY
på udvalgte retter

udarbejdes en tørnliste med fordeling af
opgaverne.

Ring på tlf. 86 34 32 22
for mere information

For de, der evt. ikke måtte være klar over,
hvad en ”Juleskafning” er, skal fortælles,
at det er et arrangement, hvor publikum
inviteres ombord på Fregatten, hvor de
– bænkede ved de gamle skafferborde
på kanondækket – kan smage den julemenu, der blev serveret ombord i Fregatten juleaften 1880, da Fregatten var på
vej til De Dansk Vestindiske Øer: Ærtesuppe med salt flæsk og beskøjter, - og
hertil bredfyldte mål med vestindisk
romgrog eller ”Bådsmandens Fryd”.
På kanondækket vil der være opstillet et
juletræ, der er pyntet, som juletræerne
i skibene var dengang: Med levende
lys, signalflag og sydlandske frugter. –
Og så hører det med til traditionen, at
Slupkoret underholder med de gamle
sømands- og julesange, - hvilket afgjort
er med til at sætte den rigtige, maritime
julestemning.
Arrangementet vil i givet fald finde
sted i tidsrummet kl. 12.00-17.00, –
hvor der vil være fri adgang til Fregatten
i dette tidsrum. Arrangementet vil selvsagt blive annonceret i lokalpressen –

Vibæk Strandvej 4 · 8400 Ebeltoft
www.ebeltoftparkhotel.dk

Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på
Vibæk Strandvej i Ebeltoft.
Åbningstider Ebeltoft

RUGAARD-EL/TOTAL SECURITY
TOTAL SECURITY ALARM
EL- INSTALLATION
STOCKFLETHSVEJ 9 - 8400 EBELTOFT

Mandag: Lukket
Fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 9.00-13.00
Ring til os i Slagtevognen på telefon:

TELEFON 86 34 26 00
E-MAIL: SERVICE@RUGAARD-EL.DK
WWW.RUGAARD-EL.DK

3028 7555

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

TC Jewelry
Adelgade 37
8400 Ebeltoft

26284860

TC Jewelry

såvel med annoncer som pressemeddelelser.
Bemærk i denne forbindelse, at arrangementet holdes den samme søndag, som
der er åbent i butikkerne, så det er en
oplagt idé (for de, der ikke skal deltage
som Marineforenings-gaster) at kombinere julegave-indkøbene med et efterfølgende besøg på Fregatten for at få varmen over en portion varm ærtesuppe og
et krus ”Bådsmandens Fryd”.
Men som nævnt skal vi have vished for,
at vi har det fornødne mandskab, hvorfor alle, der kunne tænke sig at give en
hånd eller to med ved denne hyggelige
og maritime juleoptakt, bedes skrive sig
på tilmeldingslisten i Marinestuen – senest ved onsdags-åbningen den 22. november – men meget gerne tidligere. –
På forhånd tak!
Vi vil endvidere opfordre til, at alle, der
ikke selv medvirker som aktiv deltager,
i stedet tager familien med og deltager
som gæst. – Og de, der deltager aktivt,
kan jo også foreslå resten af familien at
komme ned og opleve stemningen.
Fra bestyrelsens side håber vi på stor
opbakning til arrangementets gennemførelse.
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FAMILIE-JULE-MINI-BANKOSPIL
Torsdag den 14. december, kl.19.30

bringe en gevinst, at man har meddelt
det på forhånd.
Spilleplader vil koste 10,- kr. pr. stk. – eller 3 for 25,- kr..

Den traditionelle ”hyggeaften”, hvor vi
skal spille om de velkendte småpakker af brugbar art. Foreningen lægger
selvfølgelig et antal gevinster til, men
vi håber da også fromt på, at der – i
lighed med tidligere år – også vil være
nogle medlemmer, der vil bidrage med
en enkelt gevinst, - så man dermed også
bidrager til, at arrangementet bliver så
økonomisk attraktivt som muligt for
foreningens kasse.
Og det er naturligvis ikke kun forbeholdt
foreningens medlemmer at medbringe
en gevinst til aftenens lotteri, - hvis der
skulle være familiemedlemmer, der
også har lyst hertil, er de selvsagt meget
velkomne!
HVIS man kunne tænke sig at give en
sådan gevinst til formålet, vil vi da være
meget glade, hvis man vil have ulejlighed
med at underrette kasserer Erik Lyager
herom allerede inden ”selve dagen”, så vi
kan afpasse foreningens indkøb herefter,
- selvom det naturligvis heller ikke ligefrem er nogen betingelse for at med-
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Foreningen gør også sit til at skabe den
rigtige julestemning, idet Marinestuen
vil være smukt julepyntet, - ligesom der
vil kunne købes
• Glögg og æbleskiver
• Kaffe – med eller uden cognac eller
Navy-rom
• X-mas, - hvid eller blå
• Alm. Øl og vand
• Diverse bitter og brændevin m.v.

ÅBENT HUS
Fredag den 24. november, kl. 13.00
Fredag den 24. november runder jeg de 75 år, og i den anledning holder jeg
Åbent Hus i Marineforeningen fra kl. 13.00. Som tidligere formand gennem
20 år har Marineforeningen altid haft min interesse og har det stadig.
Som for nøjagtig 25 år siden, til min 50-års dag samme sted, blev der serveret
sandwich samt øl, vand og vin. Det samme vil der blive serveret denne gang. I
stedet for evt. flasker og lignende ønskes kun pengegaver, der ubeskåret går til
Marineforeningens nyoprettede fond for unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have hjælp til en søfartsuddannelse.

Det vil glæde mig at se rigtig mange denne dag!
Christian Koudal

Arrangementets gennemførelse vil dog
være afhængig af, at der på forhånd
er minimum 25 tilmeldte. – Derfor
bliver der fremlagt en tilmeldingsliste
i Marinestuen, hvor de, der ikke vil
undvære denne tradition og hyggelige
juleoptakt, bedes skrive sig på SENEST
lørdag den 9. december.
Fra bestyrelsens side håber vi, at rigtig
mange vil skrive sig på listen og også
gøre alvor af at tage familien med, og
dermed medvirke til, at vi fortsat kan
vedligeholde denne juletradition.
Selv om det er en familieaften, SKAL
DER SELVFØLGELIG BÆRES EMBLEM. Medlemmer, der ikke bærer emblem, vil sædvanen tro blive afkrævet en
bod på 10,- kr.. – Nye medlemmer, der
endnu ikke har fået udleveret emblem,
vil få dette overrakt i forbindelse med aftenens velkomst.

Tak til flaggasterne
Hermed skal lyde en stor tak til de flaggaster, der dels var med til at renovere
alle flagstængerne den 20. september,
dels var med til at opstille flagalléen i løbet af efterårsferien. Flagalléen var oppe
8 dage i forbindelse med Ebelfestivalen
og der var hele 96 mand i arbejde med
at opsætte og nedtage flagene. Blandt
disse er selvfølgelig en del – endda rigtig
mange ! - gengangere, da der ikke er så

mange, der har tilmeldt sig som hjælpere til flagalléen. Der skal hermed lyde
en kæmpestor TAK til de gaster, der har
taget denne tørn! – Også tak for ”husly”
til Christian Koudal for den hyggelige
samling om bålet på Christians fritidsgrund, ”Frihuset”, efter klargøringen af
alle flagstængerne den 20. september!
Flagene er som altid med til at gøre byen
festlig og skaber en særlig stemning.
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Hvis vi fortsat skal kunne have denne
gode indtægt til foreningen, er det derfor
bydende nødvendigt, at vi til næste år får
flere gaster, der er villige til en gang imellem at give en hånd med. – Jo flere, der
er på listen, jo længere er der imellem,
at den enkelte skal med, - og jo mindre
uoverkommeligt, bliver det dermed.
Tøv derfor ikke med at skrive dig på
listen,
Vi har brug for din hjælp!
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VI HAR BRUG FOR DIG

Fra Tirsdagstræffet
Tirsdagstræffet har nu været på banen i
ca. 3 år og er vel at betegne som værende
en fast og populær del af aktiviteterne
i Ebeltoft Marineforening. Foruden de
ugentlige træf tirsdag formiddag er der
nu tre årlige frokoster, som er blevet et
tilløbsstykke.....de betegnes som Vinterfrokosten”, “Påskefrokosten” og “Høstfrokosten”, der netop d. 3. okt. er afviklet
med 24 glade gutter, der over en god
frokost hyggede sig med vitser, indlæg
osv. Super dag.
Sommeren er nu gået på hæld, og jeg
vil gerne benytte lejligheden til at takke
hver og en for deres indsats - stort eller
småt. Det har været en stor oplevelse.
Vi har i sommerens løb haft en del
gøremål, og der er endnu en del at tage
fat på. Der er monteret 2 nye markiser,
det faldefærdige flagspil er nedlagt, og
der er foranstaltninger til at opsætte det
midlertidigt i afkortet tilstand, indtil et
nyt er etableret og denne gang foran Marinestuens hovedindgang - i nær fremtid
fældes et dertil udpeget flot lærketræ,
som afbarkes, behandles etc, inden det
kan opsættes - det behøver ikke at tage
så lang tid, som taget på hallen, der blev

udskiftet på den utætte del i sommer
efter et laaangt tilløb - resten af taget udskiftes snarest og senest til foråret.
Det er også en stor glæde at se mange
af tirsdagsgutterne i funktion som flagbærere.
Til sidst vil vi gerne se endnu flere om
tirsdagen....der er i foreningen ca. 300
medlemmer, og langbordet om tirsdagen
kan sagtens have flere...ellers laver vi det
større !!
Vær ikke tilbageholdende...det har vist
sig at være en fantastisk måde at komme
i kontakt med hinanden på, og det må
særligt være en fantastisk indfaldsvinkel
for nye medlemmer - vi skal nok tage
vare på Jer !!! Vi ses...
Til slut vil jeg gerne agitere for at alle også gutterne om tirsdagen - om at tage
del i foreningens øvrige aktiviteter såsom
julefrokosten i nov. og kammeratskabsaftenerne, og jeg tror såmænd også, at
Slupkoret gerne vil se (og høre) noget til
nye sangere.
Flemming Hjorth
tovholder
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Æresmedlem Christian Koudal fylder 75 år.

Flagspillet

I kølvandet på ovenstående melder
Christian Koudal på falderebet (for nu at
blive i det maritime sprogbrug) følgende:
”Så er lærkestammerne til det nye flagspil
fældet og bragt ned på grunden hvor de
nu skal afbarkes og derefter tørres, eventuel7 oppe hvor flagstængerne opbevares.
Et spændende projekt, der til sidst vil resultere i et flot Flagspil foran vores Marinestue”.
Vi siger tak til Christian for meldingen,
der var ledsaget af disse fotos af lærkestammen:
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Som det fremgår andet steds her Kabysrygtet, så fylder vort æresmedlem og
tidligere formand, Christian Koudal, 75
år den 24. november. Og som den traditionernes mand, Christian er, markerer
han det på nøjagtig samme vis, som da
han for 25 år siden inviterede foreningens
medlemmer til ”åbent hus” i Marinestuen i anledning af sin dengang 50-års
fødselsdag. O.K. …. nøjagtig og nøjagtig
er måske så meget sagt. Traktementet vil
være det samme som dengang, men der
er den forskel, at Christian nu ønsker, at
eventuelt påtænkte fødselsdagshilsener
bliver konverteret til donationer til det
fond til støtte for unge mennesker, der
gerne vil have en søfartsuddannelse,
som foreningen oprettede i anledning
af 100-års jubilæet den 28. februar. For
som Christian siger: ”Jeg mangler jo ikke
noget”. Sådanne donationer kan ske ved
kontante gaver til Christian på selve dagen, hvorefter Christian så vil videregive
dem til fonden.

Christian har hele livet været – og er stadig – Marinemand med stort ”M”, - både
som egentlig marinemand i forhold til
Søværnet og som marineforeningsmand.
Det blev til mere end 40 års tjeneste i
Søværnet, og som en af minekorpsets
mest velanskrevne minedykkere, de seneste mange år som en af de ældste og
mest erfarne i korpset, blev han den 29.
januar 1988 tildelt Holmens Hæderstegn
efter 25 års dadelfri tjeneste, og den 4.
oktober 2001 blev han efter 40 år i tjenesten tildelt Fortjenstmedaljen. Sidstnævnte bevirkede, at han skulle skrive
sin livshistorie til Ordenskapitlet og efterfølgende var i takke-audiens hos HM
Dronningen, hvor han havde en meget
hyggelig privat samtale med Majestæten.
Ebeltoft Marineforening har umådeligt
meget at takke Christian for. Han er
den formand, der – sammen med Otto
Jensen – har siddet længst i formandsstolen. Begge i 20 år. Otto Jensen 193959 og Christian 1984-2004. Ikke mindst
Christians mange kontakter indenfor
Søværnet er kommet foreningen til
gode i mange henseender, hvilket igen
også var medvirkende til at gøre Ebeltoft Marineforening landskendt, ikke
kun i Marineforenings-regi, men også
i selve Søværnet. Ebeltoft Marineforening gennemgik i Christians formandstid en rivende udvikling, hvilket tydeligt
fremgår af den jubilæumsbog, som blev
udgivet i anledning af foreningens 100års jubilæum.
Som minedykker har Christian deltaget i mange både spændende og risikofyldte opgaver med opsamling af diverse

4
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sprængstoffer fra havbunden. Her erindres nok særligt de store opgaver i Koraldybet i Århusbugten med navnkundige MSA 4, men også andre opgaver,
bl.a. på den jyske vestkyst m.m.. Størst
risiko var der, da Christian blev udkommanderet til at være med til at fjerne
sennepsgassen ved Bornholm. Undertegnede husker tydeligt, de betænkeligheder, Christian havde forud for
denne operation, der heldigvis endte
lykkeligt, takket være de involvererede
minedykkeres store ekspertise og faglige
dygtighed.

Få har som Christian sat sine spor på
Ebeltoft Marineforenings udvikling gennem et kvart århundrede, hvilket vi alle
af hjertet siger tak for! – Efter de 20 år
på formandsposten blev Christian ved
sin afgang i 2004 velfortjent udnævnt til
æresmedlem af foreningen, og allerede
inden da var han i 1992 blevet tildelt
Marineforeningens Hæderstegn.
Med stor tak for den mangeårige indsats
ønsker vi rigtigt hjerteligt tillykke med
de 75 år!
				j.b.

Gaver til foreningen
Dykkehistorisk Selskab har holdt møde i
Marinestuen i forbindelse med lørdagsfrokosten den 23. september. Her deltog
dykker Gert Normann som gæst, og han
forærede ved den lejlighed foreningen et
eksemplar af sin bog ”Et Dykkereventyr
– beretningen om det lille dykkerfirma,
der blev til JD-Contractor A/S”.
Som bekendt er Gert Normann også
manden bag den nye mindepark ved
Thyborøn om verdens største søslag,
Jyllandsslaget, som vi selv deltog i indvielsen af sidste år

14

Vi siger rigtigt hjerteligt tak til gert Normann for den fine bog, - der nu kan ses
i biblioteket.

Fin højtideligholdelse af den nationale flagdag for
soldater, orlogsgaster og andet personel i international
tjeneste
Det blev en meget fin og værdig højtideligholdelse af Den Nationale Flagdag for
soldater og andet personel i international tjeneste den 5. september. Ligesom
de foregående år blev der startet ved
rundkørslen ved Nørreport, hvorfra
faneborgen og paraden – med Marinehjemmeværnets Tamburkorps fra Randers i spidsen – marcherede gennem byen
til Det Gamle Rådhus, hvor selve højtideligheden foregik.
Her var skønsmæssigt samlet godt 100
mennesker, det højeste antal, vi hidtil
har set ved denne højtidelighed. Efter
velkomst af formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og
Omegn, Jens Høj, deltog alle i den indledende fællessang, ”Der er ingen ting der
maner, som et flag, der går til tops” og
derefter hovedtale af vort eget medlem,
orlogskaptajn (P) Bernt Kaadt, der selv

tidligere har været udsendt til brændpunkterne i det daværende Jugoslavien.
En god og meget tankevækkende tale.
Arrangementet afsluttedes med afsyngelsen af nationalsangen ”Der er et yndigt
land”, hvorefter paraden marcherede til
Torvet, hvor der var aftrædning og sammenrulning af flag/faner, mens Marinehjemmeværnets Tamburkorps gav en
velklingende koncert. En meget smuk og
værdig mindehøjtidelighed.
Her er nogle stemningsindtryk fra dagen:
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Skyttelauget
Årets ”Juleskydning”
onsdag den 6. december kl. 18.00 / 19.00
vil blive afviklet onsdag den 6. december, - og igen i år vil vi gøre noget ekstra
ud af denne skydning. Som sædvanlig vil vi starte med ”onsdags-for-jul”,
hvor man kan deltage i en fællesspisning, hvor der serveres flæskesteg og medisterpølse med rødkål og brunede (og
hvide) kartofler. Dette er naturligvis ikke
kun forbeholdt skytter, men naturligvis
alle, der møder op i Marinestuen denne
onsdag aften, - og naturligvis er det også
i år med ægtefælle/ledsager. – Af samme
årsag (at det er med ægtefælle/ledsager),
gennemfører vi naturligvis også i år en

”dame-skydning”. Både ”hovedskydningen” og dameskydningen vil blive
gennemført som en ”makkerskydning”,
hvor der vil være præmie til de 3 bedste
makkerpar i hver serie. I hovedskydningen vil førstepræmien som altid være en
god juleand.

Årets Distriktsskydning
Søndag den 5. november på vore baner ved Marinestuen.
KOMMENDE ARRANGEMENTER

05. november: Distriktsskydning i Ebeltoft, - jvfr. side 17
18. november: Julefrokost, - jvfr. side 3

06. december: ”Onsdags-forjul” og juleskydning,

Når disse linjer læses, er årets Distriktsskydning enten allerede afviklet, eller
også står den for at blive afviklet ”i morgen”. Det var reelt Aarhus Marineforening, der skulle have stået som arrangør
af skydningen, men da de p.t. har vanskeligheder med at skaffe egnede skyde-

baner, er konkurrencen i stedet (igen)
blevet henlagt til afvikling hos os. – Som
det ser ud ”her i skrivende stund”, kommer vi til at deltage med 4 eller 5 hold, og
vi håber naturligvis, at vore gode skytter
vil være i stand til at forsvare det distriktsmesterskab, vi genvandt sidste år.

- jvfr. side 5 og 17

10. december: Juleskafning på Fregatten Jylland – formentlig da
- jvfr. side 5

14. december: Familie-julebankospil, - jvfr. side 8

25. januar 2018: Første kammeratskabsaften i det nye år.
Nærmere i næste Kabysrygte.
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Årets Hjemmebaneskydning
Vi er nu tilmeldt årets hjemmebaneskydning, hvor vi i denne sæson deltager
med 9 skytter. Skydningen omfatter som
bekendt 2 ”halvlege”, hvor den første skal
være afviklet senest ved træningsskydningen den 13. december og den anden,
der skal afvikles efter nytår, skal være
afviklet senest ved træningsskydningen

onsdag den 14. februar 2018.
Skydningen er som bekendt uden anlæg – for veteraner (over 60 år) dog med
enten albuestøtte eller høj gaffel uden
albuer på bordet. Skydningen omfatter
5 prøveskud og 20 gældende. Der skal
sættes 2 skud i hver skive.

Invitation til ”Arboga-Träffen”
luftgeværskydning, den 23.-26. november
Fra Arboga Skyttegille i Ebeltofts svenske venskabsby, Arboga, har vi modtaget invitation til den årlige Luftgeværkonkurrence på 10 m. baner. De af vore
skytter, der evt. måtte være interesserede
i at deltage heri, bedes melde sig direkte
til Jørgen Brøgger (mail: jb@joergenbrogger.dk, tlf./sms: 40 35 22 11) senest onsdag den 15. november. Der skal

3 mand, m/k, til at danne et hold. Det
kunne måske være en god oplevelse, at
komme til vor svenske venskabsby sammen i et par dage …. !
Udover ”de sædvanlige” præmier er der
udsat 1.000,- sv.kr. for den bedst placerede 10-er! – hvilket måske kan være et
ekstra incitament til at deltage?

overrækkelse og frokost. De flotte,
præmiegivende resultater var:
Holdkonkurrencen :
Nr. 1: Ebeltoft Marineforening, Hold
5 (Pia Skarritsø, Tom Skarritsø, Jørn
Mortensen), 434
Nr. 2: Ebeltoft Marineforening, Hold 3
(Gert Agger, Steen Dideriksen, Carl Erik
Schmidt), 430
Nr. 3: Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Hold 1 (Lisbeth Christensen, Svend Rasmussen, Johan Peter
Jensen), 430.
Placeringen af nr. 2 og 3 afgjort ved xtiere.
Individuel konkurrence:
Nr. 1: Pia Skarritsø, Ebeltoft Marineforening, 148
Nr. 2: Jørn Mortensen, Ebeltoft Marineforening, 147
Nr. 3: Svend Rasmussen, Vaabenbrødre-

foreningen for Ebeltoft og Omegn, 147
Nr. 4: Bent Olsen, Ebeltoft Marineforening, 146
Nr. 5: Erik Lyager, Ebeltoft Marineforening, 146
Ved pointslighed afgjort ved antal xtiere.
Holdskytter:
Danske Veteraner: Palle Stausholm, 143
Djurslands Garderforening: Christian
Brøgger, 141
Flyvevåbenets Soldaterforening: Anders
Hygum Olsen, 137
Grenaa Marineforening: Sonja Kirk, 144
Våbenbrødreforeningen for Balle og
Omegn: Benny True, 143
Vaabenbroderforeningen for Ebeltoft og
Omegn: Svend Rasmussen, 147
Ebeltoft Marineforening: Pia Skarritsø,
148

Flot sejr i Soldaterforenings-skydningen
Igen, igen udviste vore skytter total
mangel på beskedenhed og pli, da de
”groft udnyttede hjemmebanefordelen”
og suverænt besatte de 2 første pladser
i holdskydningen og 4 ud af de 5 bedste individuelle resultater ved årets soldaterforeningsskydning. Det var således
8. år i træk, vi løb med pokalen, og i den
anledning var ”præmieregnen” også
udvidet, for fortsat at kunne fastholde
interessen fra de andre foreninger. Der
var således i år præmier til ”holdskytterne” (bedste skytte fra hver forening)
plus 3 ”wildcards” efter lodtrækning og
en trøstpræmie til sidste mand, m/k, i
feltet.

18

Det var - som de foregående år - os, som
stod for afviklingen, der foregik søndag
d. 17. september på vores egne baner. I
år deltog Danmarks Veteraner (tidl. De
Blå Baretter), Djurslands Garderforening, Flyvevåbenets Soldaterforening,
Grenaa Marineforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og
Våbenbroderforeningen for Balle og
Omegn, - og så selvfølgelig os selv, Ebeltoft Marineforening. - Der var afbud fra
Djurslands Dragonforening, mens Forsvarsbrødrene for Grenaa og Omegn og
Prinsens Livregiments Soldaterforening
ikke havde svaret på invitationen.
Efter endt skydning var der præmie-
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Makkerskydningerne
Næste Makkerskydning er onsdag
den 1. november. – Resultatet af oktober måneds makkerskydning kommer i næste Kabysrygte. – I december
gennemføres juleskydningen den 6. også
som en makkerskydning – Første Makkerskydning i det nye år bliver onsdag
den 3. januar 2018.

Også flot Ebeltoft-sejr ved årets 4-kantskydning
Årets 4-kantskydning mellem Marineforeningerne i Aarhus, Randers, Grenaa
og Ebeltoft blev afviklet i Grenaa den 10.
september. – Og igen, igen – må vi sige,
at det ikke er beskedenhed, der tynger
vore skytter. Endnu en gang besatte de
førstepladsen i holdkonkurrence, hvilket
”de/vi” har gjort alle de år, disse skydninger har fundet sted. Selve skydningen
foregik på banerne i Grenaa Skyttecenter, hvorefter der forhaledes til Marinestuen på Klitvej, hvor der var frokost og
præmieuddeling. Der skal herfra lyde
en rigtig stor TAK til Grenaa Marineforening for et rigtigt godt tilrettelagt og
gennemført arrangement – med en lækker frokost som et flot punktum på en
dejlig dag! – Resultaterne var:

Holdkonkurrencen:
Nr. 1: Ebeltoft, Hold 2 (Bent Olsen, Steen
Zacho, Jørn Mortensen), 438/10x
Nr. 2: Grenaa, Hold 1, 433(6x
Nr. 3: Aarhus, Hold 1, 425/4x
Nr. 5:Randers, Hold 1, 422/7x
Vort Hold 1 (Erik Lyager, Christian Koudal, Steen Dideriksen) kom ind på en
5.plads med 420/6x
Holdskytter:
Ebeltoft: Jørn Mortensen, 149/7x
Aarhus: Gert Armstrong, 146/3x
Grenaa: Claus Sørensen, 146/2x
Randers: Niels Hvidkjær Høeg, 144/2x

Foto: Kristian Rønholm

Der skal hermed lyde en stor tak til
alle de af vor skytter, der var med til at
repræsentere foreningen ved Soldaterforenings-skydningen og 4.-kantskydningen !

www.ebeltoft.marineforeningen.dk
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Slupkorets meriter siden sidst:

Den 20-7: Denne dag var vi inviteret af
vores korleder Uwe Weissfeld. Den gode
Uwe holdt sin 80 års fødselsdag på re-

staurant Stokfleth, og her kommer Uwes
populære væsen ham til gode, Med undtagelse af nogle få var hele koret mødt

21

4

op for at synge for ham, vi var denne dag
begunstiget med 2 stk. Bådsmænd. idet
vi her havde Knud Linnemann med. Jeg
er overbevist om, at vi her fik skovlen ind
under Uwe, blev han måske en smule
rørt, det tror jeg nok, selvfølgelig kunne
gæsterne jo synge med, og det blev en
hyggelig dag, Her skal koret også roses
(lidt) om de da ikke havde taget den høflige og sober måde frem og sang bedre
end længe, godt gået, men (fortæl dem
nu ikke hvad jeg har skrevet) (de skulle
nødig tro de var så gode).
Et stort tillykke til vores korleder og
tak fordi han har den tålmodighed med
sådan en flok.
Den 28-7: Koret var inviteret ud til
Grethe Bøttern`s 80 års fødselsdag.
Gaven til fruen var en optræden med
slupkoret og så skulle det være en hemmelighed, idet at Grethe ikke skulle holde noget særligt.
Det var også her en dejlig oplevelse,
det var et publikum, der var med til at
synge vores sange. Det var dejligt at se
en Grethe, som blev nok så overrasket
da vi pludseligt stod der. Det var Grethes
mand, som havde hyret os, men på den
betingelse, at vores ven og Bådsmand
Knud Linnemann var med og skulle
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overrække blomster til Grethe, ellers
kunne vi godt blive væk. Vi havde denne
fornøjelse at kunne efterkomme betingelserne, dejligt at have Knud med igen.
Dagen var vellykket og blev endnu en
god oplevelse for koret.
Den 11- 8: Så gjaldt det Ebeltoft Kystkultur Festival 2017 på Fiskerihavnen. Det
var som sædvanlig en hyggelig eftermiddag, der var på et tidspunkt mange mennesker og koret var i form og gav en god
underholdning.
Den 12 -8: Her var vi blevet bedt om af
Syddjurs Kommune at komme og synge
til en festmiddag på Restaurant Stockfleth, det var en helt fyldt restaurant og
vi skal love for der var en god stemning.
Der var mange som sang med på vores
sange, det blev en god optræden skønt
der næsten ikke var plads til os sangere.
Den 15- 8: Der var indkaldt til almindelig øveaften, ikke som vi plejer
kl.19.00. Men kl. 18.15 vi skulle ud til
Knud Erik Overgård som havde inviteret
os. Det fremskudte tidspunkt bevirkede
at mandskabet dumpende lidt efter lidt
og som sidste mand kom Tommy, så var

alle 24 samlet.
Vores gode sanger Teddy fablede i pausen om Riga Balsam, den fandt Knud Erik
så frem og fortalte om dens medicinske
evner. Grete havde tændt op i grillen, og
der manglede bestemt ikke noget, Knud
Erik underholdte med egne sange og
fortællinger, tak til Knud Erik og Grete
for en hyggelig aften.
Den 19-8: Vor gode ven (Gamle) Ove
Hansen holdt fødselsdag 80 år minsanten. Det blev holdt på den gamle
entrepenørskole. Ove havde indbudt
mange gæster, og der var en helt fantastisk stemning, nu var der også en del
som kendte koret rigtig godt så der blev
sunget med på de fleste sange. Nogle fra
koret var inviteret, men koret har lydt
bedre i lang tid, men det var også de
gode sangere der var med til at synge for
Ove, det er altid festlig når nogle fra koret holder runde fødselsdage.
Den 2-9: Der blev der holdt fødselsdag
i den Gamle Pavillon nu Humle MC.
Det var Lilian Jensen som blev 80 år og
sammen med to andre, som hver blev
60 år, var vi inviteret til 200 års fødselsdag. Der er nu hyggeligt derude i skoven
og nogle gode lokaler, det blev også her
en hyggelig eftermiddag med mange og
hyggelige gæster som var med til at fejre
de 3 fødselarer, vejret var ligeledes godt
så man kunne hygge sig udendørs. En
efterårs hilsen til alle jer fra Anders og
Ove
Den 8-9: Den dag var vi og synge til
Dorthe og Jens Lindberg diamant bryllup. Vi overraskede dem, vi havde jo hørt
at de fejrede denne dag og helt klart så
skulle Slupkoret da synge for dem. Vi

kunne se at både Dorthe og Jens blev
overrasket og glad for vi var kommet, det
en hyggelig dag.
I sidste kabysrygte glemte jeg at fortælle
at vi havde en fortræffelig sangaften hos
Erich Franzen. Han havde lagt lokaler til
og der var jo masser af plads hos dem,
det blev en rigtig hyggelig aften vi blev
vartet godt op med grill mad, jeg er
ikke sikker på at de helt havde tænkt sig
om for de forsøgte sig at ryge os ud af
lokalerne, jeg har hørt at flere af vores
sangere blev kommanderet udenfor og
skifte tøj, men, men vi blev der til den
bitre ende. Tak til Erich og familien for
en god sangaften.
Der har været noget stille i den mellem liggende periode, vi har da vist ikke
prøvet dette før, men det skal dog ikke
undre os at vi i den kommende tid nok
skal få opgaver især nu hvor julen snart
er i gang.
Hvis der nu er nogle af vores medlemmer, som kunne tænke sig at synge så vil
koret byde jer rigtig meget velkommen,
der kunne måske også være nogle som
vil spille på et og andet lige meget næsten
på hvad måske ikke redekam.
Ha`det godt derude.
Hilsen Ove
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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

www.agservice.dk
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SYNG MED SLUPKORET
Faste programpunkter og åbningstider 2017
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. 10.00 - 12.00
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Kom og deltag i en hyggelig sangaften sammen med

EBELTOFT MARINEFORENINGS SLUPKOR

Generalforsamling:
Den 16. februar

i Marinestuen, Stockflethsvej 7, Ebeltoft

Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning den 1. april
Juleskydning den 13. december

Man bliver glad af at synge.
Slupkoret synger for - kom og syng med.

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00
Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Tirsdag, den 14. november kl. 19.00 - 21.00

Pris: Kr. 50,- inkl. kaffe og æblekage.

Ebeltoft Marineforening,
Billetter kan købes i forsalg hos
Hanne Sloth MODE, Adelgade 1 i Ebeltoft - og ved indgangen
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Nyheder fra Havfruerne

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

Efter vel overstået sommerferie mødte
22 friske Havfruer op den 7. september
kl. 19.00 til vort længe ventede besøg på
Kvadrat efter en succesfuld ombygning.
Vi blev modtaget af 2 søde ”guider” Annette og Camilla, som var vore værter for
en aften. De startede med at fortælle lidt
historie, som går tilbage til 1968, hvor
Kvadrat startede i et sommerhus. Nu ligger der en utrolig smuk ejendom i den
skønneste natur, som menigmand godt
må benytte sig af, hvis man har lyst til at
udforske området.
Vi blev nu ført gennem diverse åbne lyse
rum. Alt ånder af fred og ro (nu var der
heller ikke personale på arbejde). Lyst
venligt, designer interiør. Alt afpasset
efter hinanden. Vi fik set alle de åbne
kontorer. Selv direktørens kontor er
åbent. Det siger noget om personalepolitikken.
Kvadrat leverer tekstiler til hele verdenen. Blandt mange kendte steder –
Operaen i København, ja selv Museum
of Modern Art i New York. Tænk at

besøge dem og så tænke, at alt det her
kommer fra ”bette Ebeltoft”.
Nu kom så turen til hallerne, hvor der
ligger 1 million meter stoffer (der er ikke
noget at komme efter. HA!), som ligger fra gulv til loft, og som går til 3. sals
højde. Man skal ikke lide af højdeskræk,
men hvor var det imponerende. Videre
til hallen, hvor de skærer stofferne til
og pakker klar til afsendelse. Tænk, så
havde jeg nær glemt hallen, hvor der
stod de flotteste biler, hvilke mærker kan
jeg ikke huske, men de så meget dyre ud,
men folk ville også få noget for pengene,
da de ydermere havde det flotteste indtræk – selvfølgelig Kvadrat tekstiler.
Vi sluttede af med kaffe og kringle i deres
kantine – ja jeg behøver ikke at sige, at
den selvfølgelig også var lys og venlig.
Vi Havfruer takker Annette og Camilla
for deres viden om Kvadrat, som de var
så søde at videregive til os. Det var bl.a.
det der gjorde aftenen så indholdsrig.
Ref. Kirsten

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

Østerallé 8, 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

8634 2082

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

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

Hver onsdag
Spis hvad du kan
99,-også som Take away
Bordbestilling anbefales

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

HYTTEFADET
STARK Rønde

Åkærsvej 2 - 8410 Rønde
Tlf. 8637 1344
Mandag til fredag kl. 6-17
Lørdag kl. 9 -14
Søn- og helligdage kl. 9-14

Café • Restaurant • Grill/Is-Café

Havnevej 11A • Ebeltoft
86 34 66 86
hyttefadet.nu
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Ebeltoft Låseteknik
SKAFOR godkendt

