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I fortsættelse af den officielle indkaldelse 
i sidste ”Kabysrygte” følges denne 
hermed op med bekendtgørelse af dags-
orden og øvrige oplysninger, - således:
Stik imod de forrige generalforsamlinger, 
så har bestyrelsen valgt, at vi ligesom 
sidste år starter med Torskespisningen, 
inden vi afholder selve generalforsam-
lingen. Grunden til denne beslutning, 
er at kabysholdet ikke kan holde maden 
varm/frisk, hvis generalforsamlingen 
skulle trække ud, hvilket den har gjort de 

senere år.
Vi starter med den velkendte og tradi-
tionelle torskespisning kl. 17.30. Prisen 
for kogt torsk med div. tilbehør (dog excl. 
drikkevarer, selvsagt) er endnu usikker 
men vil ligge i omegnen af 125,- kr. pr. 
kuvert. Vi forbeholder os ret til ændring-
er afhængt af torskepriserne.
Af hensyn til skafningen er bindende 
tilmelding nødvendig ! – Til brug her-
for er der fremlagt tilmeldingsliste i 
Marinestuen, hvor man kan skrive sig 

SHIP O’HØJ
Alle mand på dæk !

Der pibes til samling og indkaldes til
ÅRLIG, ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 22. februar 2018, kl. 19.00
i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft
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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.  40 27 10 33
erich.heiner@gmail.com

Næstformand:
Frank Heede
Tlf. 23 46 57 22
flheede@hotmail.com

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

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

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

Bestyrelsesmedlem:
Pia Skovsen Skarritsø
Tlf. 20 78 78 49
skarritsoe@gmail.com

Hovmester:
Kjeld Thejl, 
tlf. 51 74 63 02
thejlaeg@gmail.com

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

Anden suppleant:
Lasse Bonde Mikkelsen
Tlf.  40 25 13 06
lassebondemikkelsen@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

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

Leder af Pudselauget (pudsning af Marine-
stuens 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:
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

3

på SENEST lørdag den 11. februar, - så-
fremt altså, at man ønsker at deltage i 
skafningen. Hvis man af en eller anden 
grund ikke har mulighed for at lægge ve-
jen forbi Marinestuen, men alligevel ger-
ne vil tilmeldes til skafningen, kan man 
forsøge sig på Marinestuens telefon-
nummer: 86 34 30 30 eller kontakte et af 
bestyrelsesmedlemmerne og bede dem 
om at sørge for, at man bliver skrevet på. 
De, der evt. måtte ønske kun at deltage 
i selve generalforsamlingen, men ikke i 
skafningen, behøver naturligvis ikke at 
tilmelde sig.
Selve Generalforsamlingen starter kl. 
19.00.
For at have stemmeret ved generalfor-
samlingen skal kontingentet være betalt 
og man skal have været medlem i 3 
måneder, jævnfør foreningens vedtægter. 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Fremlæggelse af regnskab til god-
kendelse og decharge
Det reviderede regnskab vil fra den 13. 
februar kunne ses i Marinestuen
4.Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen fremsætter ingen forslag
5.Indkomne forslag
Der er, da kabysrygtet gik i trykken, ikke 
indkommet forslag
6.Fastlæggelse af kontingent og frem-
læggelse af budget
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
a)Valg af formand: På valg er Erich 
Franzen
b) På valg til bestyrelsen er Frank Heede, 
Kjeld Thejl og Poul Bojesen.
c) På valg som suppleanter er 1. sup-
pleant Knud Erik Overgaard. 2. sup-
pleant: Lasse B. Mikkelsen (ønsker ikke 
at genopstille).

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor er Erik Grønlund og 
som suppleant Uwe Weissfeld
9. Valg af sendemænd
Sendemandsmødet afholdes den 27.-29. 
april 2018 i Køge
10. Valg af flagbærer og reserve-flag-
bærere
På valg som flagbærer er Tommy 
Schmidt med Erik Lyager som 1. reserve 
(ønsker ikke at genopstille) og Nils Jør-
gen Tastum som 2. reserve.
11. Eventuelt.
I forbindelse med generalforsamlingen 
vil der være tildeling af 50-års tegn til 
Arne E. Stubmark og Peter Alan Nielsen. 
40-års tegn til Torben Iversen, Mogens 
Rasmussen og Tom Carl Skarritsø. Og 
der er 25 års tegn til Knud Vagn Peder- 
sen, Jens Carl Bakmand Lindberg, 
Ronald Pedersen, Flemming Hjorth 
Christensen, Ole Møller, Søren Ravn, 
Bo Møller, Keld John Andersen, Arne 
Sørensen, Hans Kirkegaard og Erik Se-
jersen. 

Og så håber vi ellers på, at rigtig mange 
vil møde op, - så vi dels kan få en god 
og saglig generalforsamling, dels – og 
ikke mindst – kan få en hyggelig aften i 
gode venners selskab.
Såfremt man har en blazer ses gerne, at 
man møder op i denne. Det er trods alt 
det vigtigste arrangement i foreningen 
i året. Under alle omstændigheder skal 
man huske, at emblem skal bæres – 
denne aften vil der være dobbelt bod for 
ikke at bære emblem, - d.v.s. 20,- kr. 
Nye medlemmer, der endnu ikke har 
modtaget emblem, vil få dette overrakt 
i forbindelse med uddelingen af jubi-
lartegn.



4

ADELGADE 27 · 8400 EBELTOFT
TLF. 8634 1211 

Steen Kok
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E-mail: fiat.ebeltoft@mail.tele.dk

Æ
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Fregatskydningen har traditionelt altid 
været ”en af de store dage” i forenin-
gen, der har trukket mange medlem-
mer af huse til en hyggelig eftermiddag. 
Sådan håber vi også, at det bliver i år, - til 
kampen om titlen som ”Årets Fregatkap-
tajn” og om hvem, der skyder de forskel-
lige sejl ned, - og dermed også om hvem, 
der derved sikrer sig henholdsvis 1. og 2. 
skyttepræmie.
Når vi omtaler Fregatskydningen på 
denne plads – og ikke under afsnittet 
”Skyttelauget” – er det netop for at syn-
liggøre, at FREGATSKYDNINGEN ER 
FOR ALLE FORENINGENS MEDLEM-
MER, - og altså ikke forbeholdt de, der 
normalt deltager i foreningens skydeak-
tiviteter.
For nye medlemmer, der evt. ikke ved, 
hvad en Fregatskydning er, kan oplyses, 
at Fregatskydningen kan sammenlignes 
med andre soldaterforeningers fug-
leskydninger. Her er det blot en fregat og 
ikke en fugl, man skyder til.
Indskuddet er som bekendt 50,- kr., 
hvilket dækker for ”de obligatoriske 3 
skud”. Man kan også tegne skud uden 
selv at være tilstede, eller hvis man ikke 

selv ønsker at skyde, selvom man iøvrigt 
deltager i eftermiddagens samvær. I så-
fald skydes ens skud af andre efter listen 
med såkaldt ”tvungne skytter”, og man 
sikrer sig derved alligevel muligheden 
for selv at ”vinde noget sølvtøj”, idet 
præmierne jo tilfalder den, der har teg-
net skuddet.  – Det betyder også, at hvis 
man skyder, kommer man også til at 
skyde mere end de 3 skud.
Hvis Du ikke har betalt indskud, men al-
ligevel har fået lyst til at deltage, kan det 
endnu nås at tegne skud. Henvend dig i 
såfald i baren i Marinestuen eller til Peter 
Brøgger på mail: peterbrogger@hotmail.
com

ÅRETS FREGATSKYDNING
Lørdag den 3. marts, kl. 14.00

Djurslands Høreklinik
Høreapparater 

med offentligt tilskud!

Ny Lufthavnsvej 26
Aarhus Lufthavn  

8560 Kolind
Tlf. 8637 3100  

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.dk 

Egenbetaling fra kr. 0,-

Otodan-European Hearing

Djurslands
Høreklinik
Høreapparater, ørepropper, 
batterier og tilbehør

Vi fører alle typer  
høre-

apparater  
- også de 

allermindste!

Batterier, ørepropper, tilbehør til høreapparater,
jagthøreværn, gratis høreprøve og fri kundeparkering

Otodan-European Hearing Ny Lufthavnsvej 21
8560 Kolind

Overfor Aarhus Lufthavn
Tlf. 8637 3100

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.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

Østerallé 23 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1444 • www.holmriis.dk

Lad din lokale el og energi 
installatør rådgive dig.

Vi ved hvad vi snakker om!

En del af TS-gruppen

Ebeltoft afdeling | Strandvejen 9 

tlf. 86 34 65 00 | sparkron.dk
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Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på 

Vestervej i Ebeltoft.

       Åbningstider Ebeltoft

Mandag: Lukket
Fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 9.00-13.00 

Ring til os i Slagtevognen på telefon: 
3028 7555

Ebeltoft Park Hotel
tilbyder TAKE AWAY
på udvalgte retter

Ring på tlf. 86 34 32 22
for mere information

Vibæk Strandvej 4 · 8400 Ebeltoft
www.ebeltoftparkhotel.dk
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Vi starter kl. 13.30 med indskrivnin-
gen af de ”tvungne skytter” (= de til-
stedeværende), hvorefter sidste års Fre-
gatkaptajn, Tommy Schmidt, affyrer det 
første skud mod Fregatten.
Selve skydningen foregår på skydeba-
nerne, medens ophold under skydnin-
gen foregår i Marinestuen, hvor der 
vil være video-transmission fra skyde-
banen, så alle hele tiden kan følge med i, 
hvornår der falder sejl ned.
Fra bestyrelsens side håber vi som sagt, 
at der bliver rigtig god deltagelse til 

årets Fregatskydning, og at alle frem-
mødte må få en rigtig hyggelig efter-
middag i overensstemmelse med de 
allerbedste traditioner herfor.
Traditionen tro kan der i løbet af ef-
termiddagen købes kaffe og franskbrød 
med ost/rullepølse, - foruden barens 
sædvanlige sortiment af drikkevarer.

Og igen håber vi at mange medlemmer 
vil møde op i blazer. Det gør det mere 
festligt. 

Vort gode medlem Torben Larsen har 
– via Andry Jensen – foræret os nogle 
eksemplarer af Ebeltoft Folketidende 
fra 1946. Der er “lokalhistorie, der vil 
noget”. Mange af byens dengang kendte 
personer er nævnt ved navns nævnelse, 
- blandt andet også med tilknytning til 
Marineforeningen. De historiske aviser 
kan ses i biblioteket, - og det er interes-
sant læsning, kan vi godt love.

Maleri af skoleskibet Danmark
Vi har af en anonym giver fået et fint 
maleri af skoleskibet Danmark og som i 
øjeblikket udfylder pladsen, hvor model-
len af jagten ”Regina” plejer at stå. Denne 
model er pt, sammen med andre effekter 
udlånt til Fregatten Jylland. Tak til den 
anonyme giver.

Gave til EMF fond fra Christian 
Koudal
Som bekendt afholdt vort gode medlem 
Christian Koudal sin 75 års fødselsdag i 
Marinestuen og her havde han bedt om, 
at gaver blev givet som et kontantbeløb 

der skulle doneres til Ebeltoft Marine-
forenings fond. Christian samlede 
11.450,- kr. ind til fonden denne dag. 
Stor tak til Christian for den fornemme 
gave.

Gave til nyt flagspil
Igen er det Christian Koudal vi skal sige 
tak til. Christian har sponseret et flot og 
rankt lærketræ til brug ved et nyt flag-
spil. Træet er fældet og afbarket og ligger 
nu til tørring. Tak til Christian.

Gaver til foreningen

www.ebeltoft.marineforeningen.dk
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MINDEORD

    

Vi har mistet vort gode medlem Mo-
gens Noes, der efter længere tids alvor-
lig sygdom er gået bort i en alder af kun 
73 år. Mogens blev medlem af forenin-
gen i 1976 og var i mange år et aktivt 
og meget interesseret medlem. Således 
deltog han og Kirsten i alle foreningens 
udlandsture fra og med den første til 
London i 1986; dog ikke i den sidste til 
Sverige i 2008. Ligeledes var Mogens 
med til at repræsentere foreningen ved 
sendemandsmødet i København i 1988 
i anledning af Landsforeningens 75-
års jubilæum, der bød på oplevelser 
for livet. Mogens drev en velanskrevet 
elinstallatør-virksomhed og var i den 
forbindelse en uvurderlig hjælp ved eta-
bleringen af den nye marinestue, hvor 
han vederlagsfrit ydede en stor både 
praktisk og administrativ hjælp. Det var 
også som el-installatør, at han var med 
til at annoncere i Kabysrygtet fra den al-
lerførste gang, der blev bragt annoncer 
heri, og lige indtil han afhændede virk-
somheden. Blandt andet huskes det, at 
han annoncerede for ”Søværnspendel”,
”Kaptajnslampe” og lanterner.

Mogens var i mange år fast deltager i 
generalforsamlingerne og de tilhørende 
torskespisninger, som han satte meget 
højt, samt i de årlige Fregatskydninger. 
Med sit smittende humør satte han altid 
sit præg på disse arrangementer. Blandt 
andet har vi et foto fra torskespisnin-
gen ved den allerførste generalforsam-
ling i den dengang endnu ikke færdige 
Marinestue. På dette billede er han i 

selskab med Niels Skriver Møller og 
Tage Sejersen, og billedet lyser langt væk 
af ”råhygge” i godt selskab med god og 
morsom snak.

Efterhånden som Mogens’ installatør-
virksomhed voksede, blev der naturligt 
mindre tid til at involvere sig i Marine-
foreningen og andre aktiviteter. Som 
håndværksmester var han en velanskre-
vet og respekteret personlighed i byen. 
Han var ordholden og gjorde alt for sine 
kunder, om det så var juleaften eller nyt-
årsaften, når folks komfur pludselig 
strejkede når jule- eller nytårsmidda-
gen skulle tilberedes. Han har på den 
måde reddet mangen en festaften for pa- 
nikramte familier.

Udover Marineforeningen var han også 
trofast og aktivt medlem af Vaaben-
brødreforeningen og Borgerligt Fug-
leskydningsselskab, hvor han blev Fugle- 
og Skyttekonge i 1983. En titel, som han 

Afsked med Mogens Noes

inderst inde var mere glad for og stolt 
over, end man umiddelbart fornem-
mede, når han jokede hermed, og blandt 
andet godmodigt fortalte andre, at de 
jo ikke var medlemmer af FAYF (Fore-
ningen Af Yngre Fuglekonger), der altid 
”holdt møde” efter frokosten ved de år-
lige fugleskydninger. I øvrigt var Mogens 
også en stor hjælp for Fugleskydnings-
selskabet, når han hvert år etablerede 
strømforsyning til arrangementet. Den 
største indsats for lokalsamfundet ydede 
Mogens Noes i Ebeltoft Håndværker-, 
Industri- og Borgerforening, hvor han 
var medlem af bestyrelsen i 14 år, fra 
1986 til 2000. Som sådan var han blandt 
andet med til at arrangere de store er-
hvervsmesser, først i den gamle Ebel-
toft Hallen og senere i det nuværende 
idrætscenter, ligesom han mange gange 
virkede som foreningens fanebærer ved 
forskellige lejligheder. I 2001 blev han 
velfortjent udnævnt til æresmedlem af 
Håndværkerforeningen. Mogens Noes 
holdt meget af sit lokalsamfund. Han 
var meget lokalhistorisk interesseret, og 
han ville gerne være med til at præge ud-
viklingen i den retning, han selv syntes 
var den rigtige. Udover at gøre det gen-
nem bestyrelsesarbejdet i Håndværker-
foreningen, gjorde han det således også 
som en del af Borgerlistens bagland.

Mogens var videbegærlig. I ordets bedste 
forstand, ikke at forveksle med nysger-
rig. Han var historisk interesseret både i 
traditionel forstand og samtidshistorisk. 
Han læste meget; for-og nutidshistoriske 
bøger og mange biografier om tidligere 
og nulevende lands- og verdenskendte 
personligheder. Og ikke nok med det. 
Han opsøgte også samtidshistorien fy-

sisk. Blandt andet rejste han til Berlin 
få dage efter murens fald, fordi han ville 
opleve stemningen med egne øjne og 
øren. Tilsvarende rejste han til Rusland 
i forbindelse med VM-slutrunden i fod-
bold, ligesom han besøgte flere steder og 
byer i Europa med historisk betydning, 
især forbundet til 2. Verdenskrig.

Ikke kun Ebeltoft Marineforening og 
de andre nævnte foreninger – men hele 
lokalsamfundet – har uendeligt meget 
at takke Mogens Noes for. De senere år 
var han ramt af alvorlig sygdom og bun-
det til sengen og en respirator. Det var 
umådeligt trist og gjorde meget ondt 
at se denne tidligere så aktive og glade 
mand i den situation. Mogens skulle 
have haft 40-års tegnet for medlemskab 
af Marineforeningen overrakt ved gen-
eralforsamlingen i 2016, men han var 
da allerede for syg til at deltage, hvor-
for han efterfølgende fik tegnet samt en 
særlig hilsen fra foreningen overrakt 
ved et besøg i hjemmet. Ved bisættelsen 
den 9. januar var foreningen naturligvis 
repræsenteret med flaget, - sammen med 
Byfanen og Håndværkerforeningens og 
Fugleskydningsselskabets faner.

Vi vil alle savne ham og hans glade 
væsen og smittende humør. Vort savn 
er naturligvis for intet at regne mod det 
savn, som familien sidder med, og vi 
sender dem vores dybeste medfølelse.

Æret være Mogens Noes’ minde !
j.b.

Mogens Noes på Gedser Havn, mens der 
ventes på færgen
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Netop som dette kabysrygte var ved at 
gå i trykken, modtog vi det meget triste 
budskab, at vort gode medlem Jens Høj 
efter nogen tids meget svær sygdom var 
gået bort natten mellem den 10. og 11. 
februar, kun 64½ år gammel. Vi holdt 
Kabysrygtet tilbage for at nå at få denne 
triste meddelelse med (derfor den lidt 
sene udsendelse).

Jens blev medlem af Marineforeningen 
i 2004 og var et levende interesseret 
medlem, der altid deltog i generalforsam-
linger og fregatskydninger samt en del 
andre arrangementer, først og fremmest 
skydning, både konkurrenceskydninger 
og almindelige onsdagsskydninger. Men 
også deltagelse i fisketurene og af og til 
sommerfester og julefrokoster, ligesom 
han også indimellem var at se med fami-
lie ved lørdags-frokoster.

Det var dog især som en dygtig, meget 

kompetent og karismatisk formand 
for Vaabenbrødreforeningen for Ebel-
toft og Omegn, vi kendte ham. Der har 
altid været et godt forhold og samarbe-
jde mellem Vaabenbrødreforeningen og 
Marineforeningen, men dette blev yder-
ligere udbygget i Jens’ formandsperiode 
med tættere samarbejde og stærke per-
sonlige relationer. Det var da også dette, 
der førte til Jens’ medlemskab af Marine-
foreningen, hvor han blandt andet 
herved ønskede at udbygge relationerne 
mellem de to foreninger. De mest synlige 
samarbejder var – og er – først og frem-
mest afholdelsen af højtideligheden den 
5. september, Den Nationale Flagdag for 
personel i international tjeneste, samt 
den årlige koncert på Torvet med Prins-
ens Musikkorps, der også gennemføres i 
samarbejde med Handelsstandsforenin-
gen. Af de knap så synlige samarbejder 
var der deltagelse i Valdemarsfesterne og 
højtidelighederne 5. og 9. maj samt fæl-
lesskydningerne og den årlige soldater-
forenings-skydning. Og ikke mindst 
fællesudflugterne for alle soldaterfore-
ningerne på Djursland, hvor han blandt 
andet stod som arrangør af nogle meget 
vellykkede udflugter, hvoraf især huskes 
den til Dybbøl i 2014 i anledning af 150-
året for den ulyksalige krig i 1864.

Jens Høj fik sat sit meget personlige præg 
på Vaabenbrødreforeningens virke, som 
han ”løftede” på flere områder, mest mar-
kant højtidelighederne den 5. septem-
ber, men også Vaabenbrødreforening- 
ens mere interne arrangementer som 
kranselægninger ved Ryes Skanser og 
ved krigergravene på Ebeltoft Kirkegård 

Jens Høj gik til Ryes Brigade
den første lørdag i april, hvor han gerne 
samlede deltagerne i Marinestuen efter 
højtideligheden på kirkegården. Udover 
soldaterforeningsarbejdet var en af Jens’ 
personlige store interesser jagten. Han 
gik meget på jagt sammen med en lille 
fast sammentømret flok venner; han nød 
turene i den friske luft, og også her var 
samværet og de menneskelige relationer 
noget af det altafgørende for ham.

Det er mit indtryk, at Jens var et stort 
familiemenneske med stort F. Han talte 
tit og gerne om familien og særligt, når 
der havde været, eller skulle komme, 
besøg af børnebørn, og hvad de så fore-
tog sig sammen. Det er også mit indtryk, 
at han holdt meget af at passe sit ”fritids-
landbrug”, hvor han blandt andet op-
drættede gæs og gjorde det til noget sær-
ligt hyggeligt, når folk kom for at hente 
de slagtede mortens- og julegæs.

Jens Høj stod for nogle af de bedste 
menneskelige egenskaber. Ordentlighed, 
redelighed og ordholdenhed. En aftale 
med Jens var en aftale. Han stod for nog-
le af de bedste værdier set med soldater-
foreningsøjne: Værnede om traditioner 
og om ikke at gøre noget ”halvt”. Respekt 
for Kongehus og flag, og om Danmarks 
historie, der er så tæt knyttet til netop 
det, som soldaterforeningerne står for. 
Jens Høj var en fantastisk personlighed. 
Uhyre sympatisk, altid samarbejdsvillig 
og hjælpsom, og med et smittende godt 
humør. Netop med sit smittende humør 
var han i stand til at sætte sit præg på en-
hver sammenkomst og han var en mester 
i at få samtalen til at gå let og ubesværet. 
Det var en personlig oplevelse, da Jens 
ringede til mig lillejuleaftensdag for at 
ønske glædelig jul og fortalte med glæde 

i stemmen, at han var kommet hjem og 
at alt tegnede til nu at gå den rigtige vej. 
Det var den bedste julehilsen jeg mod-
tog. – Desto mere trist var det derfor, da 
jeg hørte, at han igen var blevet indlagt, 
og at det tvært imod gik den forkerte vej.

Jens Høj gik som nævnt bort natten mel-
lem den 10. og 11. februar. Natten efter at 
Vaabenbrødreforeningen havde afviklet 
sin indendørs fugleskydning i Marine-
stuen lørdag den 10. Det forekommer 
som mere end et tilfælde, at Jens ”vent-
ede” til dette arrangement, som han selv 
holdt så meget af, var overstået. Nogle 
gange kan man, som her, godt have på 
fornemmelsen, at ”der er mere mellem 
himmel og jord”.

På grund af Jens’ store arbejde i For-
svarsbrødresagen har vi i overskriften 
valgt at bruge udtrykket, at han er gået til 
Ryes Brigade, - det udtryk der anvendes 
blandt Vaaben- og Forsvarsbrødrefore-
ningerne. Jens Høj har sat sig et stærkt 
og varigt minde hos os alle. Vi har mis-
tet en god ven. Vi vil alle komme til at 
savne ham dybt. I Marineforeningen, 
endnu mere i Vaabenbrødreforeningen 
og i hele Ebeltoft generelt. Allerstørst er 
savnet og sorgen naturligvis hos Rita og 
den øvrige familie, hvem vi sender vore 
varmeste tanker og medfølelse i denne 
svære stund.

Æret være Jens Højs minde !

j.b.

Jens Høj taler ved Den Nationale Flagdag, 
5. september



www.ebeltoft.marineforeningen.dk

12 13

4

I skrivende stund har vi i Tirsdagstræf-
fet netop overstået endnu en vellykket 
vinterfrokost med 24 deltagere, og hov-
mester var virkelig i hopla! Stor tak til 
ham og de øvrige gaster, som bidrog med 
deres specialiteter. vi ser frem til påske-
frokosten !! Siden sidst har vi hygget os, 

men også givet et nap med at nedtage og 
fragte adskillige klenodier fra Marine-
stuen til Fregatten Jylland, hvor de bliver 
udstillet henover vinteren og foråret! Tak 
for jeres indsats !! 
Tovholderen

Nyt fra Tirsdagstræffet
Skyttelauget

Afholdes – som det fremgår på side 5 
lørdag den 3. marts i overensstemmelse 
med foreningens bedste traditioner her-
for. Har Du endnu ikke fået tegnet skud, 

er det ”op over”, - se omtalen på 
side 5.
Og så siger vi ellers blot ”vel mødt” til en 
hyggelig og fornøjelig dag.

Årets Fregatskydning

Året Landsskyttestævne afholdes den. 
17.-18. marts i Nyborg med følgende 
program:
Lørdag:
10.00 – 24.00 Marinestuen er åben.
10.00 – 17.00 Skydning.
11.30 – 13.30 Frokost i Marinestuen.
14.00 Indtjekning på Hotel Nyborg 
Strand.
16.00 – 17.30 Landsmøde i Nyborg Hal-
len.
18.00 – 18.30 Sangkoret underholder i 
Marinestuen.
18.30 Kammeratskabsaftenen starter.
Søndag:
07.00 – 10.00 Morgenmad på Hotel Ny-
borg Strand.
09.00 – 11.30 Skydning
10.30 -  Udcheckning fra Hotel Nyborg 
Strand.
10.00 – 15.00 Marinestuen er åben.
12.30 – 15.00 Frokost, med præmieud-
deling.

Skydningen vil blive afviklet på det 
lokale skyttecenter Halvej 8.
Alle øvrige aktiviteter, kammeratskab-
saften, præmieoverrækkelse og skafning 
sker i Marinestuen på Vesterhavnen 70 A 
og indkvartering sker på Hotel Nyborg 
Strand
Der vil være mulighed for opbevaring af 
våben i boks på skydebanen.
Vi kan oplyse følgende priser: Skyd-
ning 50,- kr. Kammeratskabsaften lørd-
ag 320,- kr.. Frokost søndag 130,- kr.. 
Tilmelding til Peter Brøgger på tlf . 
40719509 eller mail peterbrogger@hot-
mail.com 
Så ser vi, om der er mulighed for senere 
tilmelding.

Årets Landsskyttestævne
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Ca. 35 deltog i den indledende spisning 
af ribbenssteg og medister med rødkål 
og brunede kartofler. Dejligt at se så 
mange ! - Efter skafningen gennemførtes 
den årlige juleskydning som en mak-
kerskydning, hvor resultaterne var: Nr. 
1: Jørn Mortensen & Steen Dideriksen, 
292. - Nr. 2: Lisbeth Christensen & Inge-

lise Lyager, 291/11x, - Nr. 3: Steen Zacho 
& Mark Bjerg, 291/11x (ikke muligt at 
gennemføre omskydning, da den ene af 
skytterne var taget hjem, hvilket afgjorde 
placeringen af nr. 2 og 3). Dameserie: In-
gelise Lyager & Lene Olsen, 284. Bedste 
individuelle skytte = pokalvinder: Jørn 
Mortensen 149/9x.

Resultat af Juleskydningen

Fortsætter uændret den første onsdag i 
hver måned, til og med april. Det er fort-
sat tilladt at medbringe familie og/eller 
venner, der gerne vil prøve at skyde, til 
træningsskydningerne hver onsdag, - og 
hvis de deltager en af de aftener, hvor der 
er makkerskydning, deltager de også i 
konkurrencen på lige fod med alle andre 
tilstedeværende.
I januars makkerskydning var aften-

ens vindere: Nr. 1: Steen Zacho og Sv-
end Rasmussen, 298, - Nr. 2: Carl Erik 
Schmidt og Jørn Mortensen, 295

Makkerskydning i marts og 
april er:
Onsdag d. 7. marts.
Onsdag d. 4. april

De månedlige Makkerskydninger

Resultat af februar måneds makkerskydning: 
Nr. 1: Gert Agger & Steen Zacho, 298 - Nr. 2: Jørgen Brøgger & Steen Zacho, 294
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Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm

Den 10.nov.
Det var for Slupkoret og Marineforenin-
gen en noget trist dag, vi deltog i vores 
gode ven og korets populære bådsmand 
Knud Erik Linnemanns begravelse. For 
os var Knud en meget stor del af korets 
succes med sin altid smilende og noget 
lidt frække fremtoning,
Knud var altid den man kunne komme 
til, hvis der var noget som var kørt lidt 
fast, man var heller aldrig i tvivl om når 
Knud gjorde sin entre, det kunne altid 
høres dette vil vi altid savne. Knud blev 
bisat fra Ebeltoft Kirke og præsten holdt 
en meget personlig tale over hvad Knud 
havde bedrevet, vi i koret havde fået lov 
til at stå foran alteret og synge 2 sange. 
Vi var nogle stykker som havde meget 
svært ved det, men det lykkedes, den 
første salme vi sang var lev dit liv mens 
du har det og da kisten blev båret ud 
sang vi Afmønstringen, da kisten blev 
båret ud var Jeg, Uwe og Erik Lange med 
til at bære, en smuk bisættelse. Alle var 
indbudt til en mindekomsammen i Ma-
rinestuen og den blev hurtigt fyldt op. 
Jeg holdte en lille tale, hvor jeg omtalte 
vores savn og for mig ekstra svært, jeg 
havde besøgt Knud op til de sidste dage, 
Også Karl Smith udtrykkede sin savn. Vi 
sluttede af med at synge Fregatten Jyl-
land og Den lille cafe.
Tirsdag den 14. nov.
Slupkoret havde inviteret til en san-
gaften for alle som var interesseret var 
velkommen. Denne aften var annon-
ceret i Ebeltoft Folketidende, der var 
fremstillet 50 stk. billetter som blev solgt 
fra Hanne Sloths modeforretning i Adel-

gade, disse billetter var revet væk efter 
ganske få dage. Tak til Hanne Sloth for 
ulejligheden. På selve sangaftenen blev 
der solgt yderlige x antal billetter ved ind- 
gangen, så alt i alt var der i Marinestuen 
omkring 100 personer. Vores korleder 
Uwe havde fremstillet nogle sanghæfter 
med enkelte sange så de fremmødte 
kunne synge med, det blev en stor suc-
ces.
I pausen blev der serveret æblekage 
og kaffe, æblerne blev leveret fra ”Villa 
Poulsen” i Handrup Bakker og kyn-
digt behandlet af kabysholdet Jørgen, 
Erik og Karl, i baren havde Frank og 
Erik helt styr på udskænkningen af di-
verse smøremidler til ganerne. En rigtig 
hyggelig aften som da vist skal gentages.
Den 24. nov.
Foreningens tidligere formand og æres-
medlem Christian Koudal fyldte 75 år, 
han havde inviteret til åben hus i Ma-
rinestuen, at Christian blev 75 år er der 
da ingen der kan se, han har da lignet sig 
selv sådan i mange år; selvfølgelig var 
slupkoret mødt op for at hylde ham, ko-
ret sang nogle af vores bedste sange og 
både Christian og hans gæster sang lystig 
med, vores Bådsmand var vist ikke helt 
rigtig påklædt men hans sangstemme 
fejlede ikke noget. Efter sangene blev ko-
ret budt på mad, vin og øl, en dejlig dag 
TAK for det Christian.
Den 25. nov.
Her holdt Margit og Tommy Guldbryl-
lup, et stort tillykke med det og rigtig godt 
gået af dig Margit at kunne holde det ud, 
en stor medalje til dig. Selvfølgelig var 
Slupkoret mødt op for at hylde dem og 

deres gæster, 2 stk. musikere og 20 san-
gere var med til at fremføre vores sange 
under ledelse af vores 2. Admiral Bernt 
Kådt, og selvom at Tommy sang med gik 
det alligevel godt, da børnebørnene fik 
nogle af korets huer på blev det til en un-
derholdende eftermiddag.
En stor tillykke med dagen skal der lyde 
fra koret.
Den 29. nov.
Denne dag tog vi et sidste afsked med 
vores gode ven og kammerat Knud 
Linnemann. Knuds sidste rejse blev 
foretaget med skibet ”Hopla”; efter eget 
ønske skulle Knuds aske strøes ud i Ebel-
toft vig, vi var nogle få fra koret som var 
med på denne tur også for at støtte Mar-
git og sønnen Klaus, vi fik den nøjagtige 
position at vide og vi kunne så sige ”vi 
sees” En trist og smuk dag blev det til. 
Ære være Knuds minde.

Den 2. dec.
Var koret for andet år i træk inviteret til 
at synge på ”Den Skæve Kro” til et her-
ligt selskab som igen var samlet, det blev 
igen i år en festlig aften med både sang 
og sjov, et fantastisk publikum at synge 
for, idet de gerne synger med og alle har 
en personligt fremtræden lige noget for 
os. Der var mange som vi kunne gen-
kende fra sidste år og det var hyggeligt, 
gæsterne var glade for vores optræden 
og vi gjorde vores bedste, vi håber og 
det fortalte vi dem også at når en ting en 
tager sig på 2 hinanden følgende år be-
tragter vi det som en tradition, så lad os 
så se.
Den 2. dec.
Samme dag vi sang på ”Den Skæve Kro” 
havde vi fået afbud fra vores harmonika 
spiller Henning Josiasen, ja det tror da 
fan` om ikke han sad i et andet lokale 
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og fejrede sin fødselsdag, hvad han sagt 
det nej, nej det skulle holdes hemmeligt, 
men han slap ikke og resten af det lokale 
var så tvangsindlagt til at høre os synge 
fødselsdagssangen for ham plus en ek-
stra sang.
Den 10. dec.
Som så ofte på denne dag var der kaldt 
til samling til juleskafning ombord på 
det gode skib Fregatten Jylland, hvor 
der blev serveret gule ærter og flæsk og 
lidt godt til halsen, denne tradition har 
nu bestået i mange år, det var som sæd-
vanligt en god dag hvor der blev sunget 
og svinget med tallerkner og glas, stem-
ningen var god og vi havde grund til at 
tro at publikummet hygge sig, det var en 
lang dag for besætningen, men en rigtig 
god dag, måske var der ikke så mange 
mennesker som der plejer at være, men 
vejret var bestemt heller ikke lige frem til 
at være ude i.

Den 27. dec.
Da blev vores nye Bådsmand Jørgen Tas-
tum 70 år og festen blev holdt i Marine-
stuen og selvfølgelig var Slupkoret mødt 
op for at hylde ham, men hvad pokker 
gør man når man ikke har sin Bådsmand 
med i koret, ja så måtte vores Admiral 
Bernt Kået jo selv prøve alle de poster 
og jeg siger jer det er noget af et arbejde 
at styre den flok, men den gode Bernt 
klarede som så før tjansen, men der var 
vist nok en enkelt gang Bådsmanden lod 
høre fra sin plads, en god dag og tak for 
beværtningen, Et stor tillykke fra os i ko-
ret.
Et godt nytår skal lyde til jer alle ude om-
kring fra Slupkoret.
HUSK at hvis nogle derude kunne tænke 
sig at synge og være med i koret så skal 
i være velkommen, i skulle prøve det, 
DET er faktisk ret sjovt og hyggeligt.
Hilsen herfra OB.
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v/Karina & Kristian Glerup Busk
Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4331
E-mail: info@hos-walter.dk

www.hos-walter.dk

Hos Walter
              VIN, OST OG SPECIALITETER

www.agservice.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER
22.-02.: Generalforsamling, - jvfr.side 1.
03.-03.: Fregatskydning, - jvfr. side 5
07.-03.: Makkerskydning
04.-04.: Makkerskydning
26.-04.: Sidste kammeratskabsaften i denne sæson.
             - Nærmere i næste Kabysrygte.
05.-05.: Markering af årsdagen for Befrielsen i 1945. 
             – Nærmere i april-Kabysrygtet.
09.-05.: ”Søværnets Dag” – Nærmere i næste Kabysrygte.
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Marinestuen:
Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og 
hver lørdag kl. 10.00-13.00.
Bemærk: Lukket påskelørdag, pin-
selørdag og 23.-31. december

Kammeratskabsaftener:
Den sidste torsdag i månederne 
januar, april, september og november

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag 
kl. 10.00 - 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

Faste programpunkter og åbningstider 2018

Birkehuset, der drives afChristina og Peter 
Kjærgaard fra Restaurant Mellem Jyder, Ebeltoft, 
kan bl.a. bruges til: Fester, møder, begravelse 
og meget andet.
RING OG HØR OM MULIGHEDERNE 
PÅ TLF. 51 26 23 25



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

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

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

Hanne Sloth MODE
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Torsdag den 7. december mødte 27 
feststemte Havfruer op til julefrokost 
hos ”Mellem Jyder”. Vi fik den dejligste 
menu – lige tilpas ”julet” – uden at være 
for tung. Det var meget veltillavet og 
lækkert. Desserten var ris a la mande – 
Helle fik mandlen.
Før desserten sang vi et par sange – og 
vores egen ”stand upper” Kiss Rønholm 
fortalte nogle vovede historier bl.a. om 
Bakkegårdens tur til spejderhytten på 
Ahl, hvor gebisserne blev forbyttet. En 
tur til Argentina var vi også med på – det 
er umuligt at gengive historierne.
På utallige opfordringer gav vores for-
mand den om græshoppen – ikke et øje 
var tørt!
Pia havde ”julebanko” med – her stopper 
min erindring (af en` eller anden grund 
– måske kun af en grund), men det var jo 
også julefrokost. 
Irene var sød at takke bestyrelsen for et 
godt stykke arbejde i året, der snart er 
gået – dejligt med lidt anerkendelse. Vi 
er også stolte af vores forening,
En afslappet og festlig julefrokost hos 
”Mellem Jyder” – ingen skulle lave mad 
eller rydde op. Der er vist bred enighed 
om, at vi gentager succesen til næste år.

22 Havfruer havde tilmeldt sig til det 
første møde i år 2018 – men 24 mød-
te op. Det er selvfølgelig dejligt, at så 
mange gerne vil komme – men husk nu 
at tilmelde jer.
Vi kalder det første møde på året for 
”Mødet om det runde bord”. For år til-
bage kunne vi alle sidde om det runde 
bord. Det kan vi ikke mere, der må ”en 
vinge” på, men det er jo herligt.
Vi ønskede hinanden et godt nytår, og 
startede med at synge ”Vær velkommen 
Herrens år” – som er nr. 18 i sangbogen 
– og ikke side 18. For at gøre en lang 

historie kort, så udviklede det sig til at 
blive ustyrlig morsomt og blev næsten 
en parodi på en sangaften på plejehjem-
met…
Det var en god start på en lystig aften 
med så megen snakken på kryds og 
tværs, at tanken om plejehjemmet alli-
gevel faldt til jorden!!! 
Et af emnerne denne aften er altid: ”Hvad 
skal vi finde på at mødes om i det nye år?
Kiss kom med et forslag til noget helt nyt 
– nemlig en ”Fortælle aften” eller ”Fortæl 
om dig selv!” Hun nævnte bl.a. om, at 
hun har mødt Gagarin. Det vil hun ger-
ne fortælle om - som eksempel. Er der 
nogen, der har oplevet eller gennemle-
vet noget særligt (behøver ikke at være i 
klasse med ham), som andre kunne have 
glæde af at høre om – tænk over det.
I februar planlægger vi filmaften med 
popcorn.
I marts har vi generalforsamling.
April prøver vi at finde en spændende 
foredragsholder. Hvis det ikke lykkes, 
kan vi måske lave fortæller aften.
Maj følger vi traditionen med et besøg 
hos ”Furierne” i Grundfør (nu kan vi 
køre uden GPS) 
Der var mange andre forslag, så nu må 
der planlægges.
Alt i alt så tegner det sig til at blive et 
godt og spændende år i ”Havfruerne”.
Vi sluttede aftenen af med kaffe og 
”snolder” – nogle ville af en eller anden 
grund hellere have gulerødder – man 
kan jo nok tænke sig til grunden…
Ref.: Hanne

Generalforsamling den 8. marts 2018 
kl. 19.00 i Marinestuen
Indkaldelse vil ske pr. mail

Kirsten

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

Dit Bosch Car Service værksted

Sir Henry
Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1987
CVR 29387826

Svend Aage Egelund
Reberbanen 5
8400 Ebeltoft
8634 2082
svarer hele døgnet

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning
Carsten B. Mikkelsen eftf.

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359
Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisæt-

telse · 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

Tlf. 8634 1988

EBELTOFT
- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

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

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft
Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N
Tlf. 70 22 09 99

Østerallé 8, 8400 Ebeltoft
Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N
Tlf. 7022 0999

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

revision     rådgivning

Strandvejen Konditori
Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 07 77
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Café • Restaurant • Grill/Is-Café

HYTTEFADET
Havnevej 11A • Ebeltoft

86 34 66 86
hyttefadet.nu

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag 
Spis hvad du kan

99,-
-også som Take away

Bordbestilling anbefales

Michael Sesler
Advokat
Telefon                        (+45) 86 34 12 81
Mobil                           (+45) 51 55 40 91
Titel                                Aut. bobestyrer
E.mail            ms@djursland.ret-raad.dk
Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft

ADVOKATF IRMAET
S E S L E R

N 56 12.029, E 10 40.811

4
Jernbanegade 10 · 84OO Ebeltoft · 86 34 56 7O 
www.denblaabrille.dk · info@denblaabrille.dk

Gavekort 250 kr.
Rabat ved køb af Rayban solbriller. 

kan ikke kombineres med andre rabatter eller b
yttes til kontanter.

Den blå brille
Mød os på

Facebook

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag
Spis - hvad du kan: 99,-

- også som Take away - bordbestilling anbefales



Ebeltoft Låseteknik
SKAFOR godkendt


