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KOM TIL VALDEMARSFEST
”Dannebrogs fødselsdag”
fredag den 16. juni
kl. 19.00 i Ebeltoft Kirke
og efterfølgende i Marinestuen.
Som de opmærksomme nok vil have
set allerede nu, afholdes Valdemarsfesten i år ikke på Valdemarsdag d. 15
juni, men dagen efter. Dette skyldes, at
Ebeltoft kirke er lukket/optaget d. 15.
juni.
Valdemarsdag er som bekendt den dag,
hvor Danmarks-Samfundet fejrer Dannebrogs fødselsdag ved blandt andet at
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uddele flag og faner til foreninger og ungdomsorganisationer m.v., - således som
vi selv har nydt godt af det flere gange.
Arrangementet vil følge det velkendte
mønster med indledende Gudstjeneste,
hvor fanerne føres ind i kirken under
præludiet, og hvor Ebeltoft-Garden også
spiller i kirken (det lyder fantastisk, når
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
Garden spiller i kirken).
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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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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

Efter andagten marcherer de mange faner og øvrige deltagere med EbeltoftGarden i spidsen fra kirken til Marinestuen, hvor der efter velkomst vil være
uddeling af flag og faner, festtale ved
orlogskaptajn (P) Paul Erik Christensen,
der tiltræder som ny formand for lokalkomitéen, idet Ove Mikkelsen har valgt
at stoppe efter 25 år på formandsposten,
fællesang og underholdning af EbeltoftGarden.
Herefter er der hyggeligt samvær, hvor
der kan købes kaffe og kage, øl, vand og
vin samt grill-pølser.
Vi kan kun opfordre vore medlemmer
med familie til at deltage i dette meget
stemningsfulde arrangement !
Aftenens program er som følgende:
kl. 19.00 i Ebeltoft Kirke
ved orlogspræst emeritus Ronald Pedersen; organist Christoffer Steffansen
Derefter i Marinestuen, Ebeltoft
ved formanden for Danmarks-Samfundets lokalkomité, Ove Mikkelsen
Program i kirken:
Kl. 18.45: Faneborgen møder ved kirken
Kl. 19.00: Præludium, herunder føres
flag og faner ind
Sang: Der er ingenting, der maner

Ebeltoft-Garden: Det kønneste land er
Fyns
Bøn og tekstlæsning
Sang: Jeg elsker de grønne lunde
Prædiken
Salme: Mægtigste Kristi
Fadervor og velsignelse
Ebeltoft-Garden: I skovens dybe stille ro
Postludium, herunder føres flag og faner
ud
Med Ebeltoft-Garden og faneborgen i
spidsen marcheres ad ruten Kirkegade,
Overgade, Torvet, Juulsbakke, Nedergade, Søndergade og Havnevej til Marinestuen
Program ved Marinestuen:
Flag og faner føres på plads
Velkomst
Uddeling af flag og faner
ved formanden for Danmarks-Samfundets lokalkomité, Ove Mikkelsen
Tale ved kommende formand for lokalkomitéen, orlogskaptajn (P) Paul Erik
Christensen
Ebeltoft-Garden underholder
Tale ved Danmarks-Samfundets landsformand, Kommandør (P) Erik Fage
Petersen
Fællessang: Danmark nu blunder
Afslutning
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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
Sdr. Strandvej 20 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 17 22
E-mail: fiat.ebeltoft@mail.tele.dk

Flag-sælgere efterlyses !
Pengene til uddeling af forenings-flag og
-faner kommer som bekendt fra salget af
de små Valdemarsflag, der hvert år sælges på Valdemarsdagen. I den forbindelse efterlyses sælgere, der vil bruge et par
timers tid på en indsats i denne gode
sags tjeneste.

For et par år siden modtog vi selv et
nyt flag til foreningen i flot orlogsrød,
ligesom vi har fået det store flag til flagspillet samt flere slup-flag foræret fra
Danmarks-Samfundet. Der er således al
mulig grund til at være taknemmelige
over Danmarks-Samfundets indsats !
– og derfor håber vi også, at der er nogle medlemmer, der vil give en sådan
hjælpende hånd !
De, der tilbyder sig som sælgere af de
små flag, vil hver få tildelt et nærmere
beskrevet område at gå i, - således at
man ikke skal opleve at komme et sted,
hvor der allerede har været sælgere
”på spil”. Et sådant område vil normalt
kunne ”gennemgås” på et par timers tid.
De, der vil give et sådant nap, bedes melde sig til formand Erich Franzen, tlf. 40
27 10 33, snarest muligt. – På forhånd
tak !

Gaver til foreningen
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Foreningen har via Tommy Schmidt fået
en flot sekstant fra Anders Bøg. Denne
har tilhørt tidligere formand og havnefoged Axel Jensen. Tak til Anders for den
flotte gave.
Ligeledes fik vi sponseret 3,5 liter grå
maling til vores Travalje af malermester
Peder Skriver Møller. Tak til Peder for
det.
Vi har også for et par uger siden fået
skænket en fin skibsmodel, der blev afleveret en lørdag formiddag ved lørdagsåbent. Det var ikke et medlem, der forærede os gaven, og desværre er giverens
navn misset. Men alligevel skal der lyde
en stor tak til ham. Skulle nogle kende

giveren, ja så lad os endelig høre, så vi
kan få skrevet en rigtig tak.
Og så har Ole Laursen foræret os 1 vinkelsliber og 1 el-rundsav. Stor tak til Ole
for det.
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Lad din lokale el og energi
installatør rådgive dig.

Efterlysninger

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

Vinkelsliber

Foreningens store vinkelsliber savnes fra
Marineforeningens værksted. Låneren
bedes aflevere den. Signalement: Den er
blå/metal farvet. Vægt 7,6 kg. Længde
50 cm. Har stålbørstekop i stedet for
skæreskive. Henvendelse til Flemming
Hjort eller Tom Skarritsø !!

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

Videofilm af Sluppen

Poul C. D. Sørensen efterlyser en videofilm fra vores bibliotek. Her har der
ligget en videofilm fra dengang Sluppen
var i København til Danmarks Marineforenings 75 års jubilæum i 1988. Vi skal
bede låneren af filmen returnere den til
Biblioteket, da den nu har manglet i noget tid.

Vi skal gøre opmærksom på at såfremt man låner noget fra Marineforeningen
skal bestyrelsen orienteres herom således, at vi har styr på vores effekter o.l.

Hjælpere til flagalléen
Der er godt gang i opsætningen af flagalléen og vi har igen mange opgaver i år.
Dette giver et stort tilskud til foreningens økonomi og er især medvirkende til
at vi kan holde kontingentet på det nuværende niveau.

Jørgen Halling-Illum, og meld jer som
hjælpere.
Det tager ca. 30-45 minutter for en opsætning eller nedtagning og er ganske
hyggeligt. Og så giver det god motion
som et ekstra plus.
Jørgen har mail adr.
dsl84312@mail.jubii.dk

Men vi mangler hjælpere til denne
opgave, således at de som PT yder en
meget stor indsats ikke løber sur i opgaven.
Derfor henstiller vi igen til, at medlemmerne vil hjælpe med flagalléen, således
at vi fremover stadig kan løfte opgaven.
Tøv derfor ikke med at henvende jer til

7

ÅRETS
”SOMMERFEST”
Grill-arrangement i
Marinestuen,
Fredag den 7. juli kl. 17.00
Igen i år afholder vi sommerfest. En aften
som plejer at være rigtig hyggelig, hvor
vi mødes og starter grillen. En aften,
hvor vi, hvis vejret tillader det, hygger
os i gården. Skulle vejret ikke helt tillade
dette, trækker vi indenfor i Marinestuen,
mens der findes et passende læsted til
grillen. Vi er dog sikker på dette ikke
bliver aktuelt. Vi har lært af sidste år og
ikke bestilt regnvejr.
Der bydes på følgende: * Oksebøffer
* marineret flæsk * ringriderpølser *
kold kartoffelsalat * coleslaw og brød * .
I 2016 var det en meget regnfuld dag,
men trods dette var det en utrolig vellykket aften med god mad og hyggeligt
samvær med sang. Vi håber dette kan
gentage sig i år, dog uden regnvejret.
Belært af de foregående års succes vil
Marinestuens musikanlæg udsende
smægtende ”dinnermusik” under spisningen og velvalgte dansemelodier
bagefter, - såfremt altså, at vejret animerer mere til indendørs aktiviteter på
dansegulvet, ved bordene og i baren, end
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til udendørs hyggesnak.
Som anført mødes vi allerede kl. 17.00,
så vi kan hygge os sammen over en øl eller et glas vin medens grillen bliver klar.
O.B.S.: Uformel påklædning !
Deltagelse vil som de tidligere år koste
den lave pris af kun 120,- kr. pr. person,
excl. drikkevarer. Disse sælges til Marinestuens sædvanlige lave priser.
Tilmelding er nødvendig. Denne bedes
givet på den fremlagte tilmeldingsliste
i Marinestuen SENEST lørdag den 2.
juli. Hvis ens vej ikke falder forbi Marinestuen, kan man også ringe på stuens
nummer, 86 34 30 30 og håbe på, at der
er nogen tilstede, der så vil skrive en
på listen. Og det er naturligvis med
ægtefælle/ledsager, ligesom enker efter
afdøde medlemmer naturligvis også
er meget velkomne, - sådan som de
altid er, når vi har arrangementer med
ægtefælle/ledsager.
Vi håber på lige så god deltagelse som de
foregående år!

Sommer sluptur
Efter årets kolde sluptur d. 27 februar, hvor vores kære by er noget mennesketom, har der været ønske om at
promovere Sluppen lidt mere, således
flere for kendskab til denne stolte gamle
tradition.
Derfor er det besluttet at gennemføre
en sommer slupsejlads d. 8. juli
Derfor er forhyring af gaster nu startet og
gasterne kan skrive sig på den fremlagte

den 8. juli 2017
liste i Marinestuen. Mødetid fremgår af
listen. Ruten bliver den traditionsrige
gennem byen, men der vil ikke være de
sædvanlige stop, hvor besætningen sikrer
sig mod kulden. Dog vil der være indlagt
enkelte stop, hvor besætningen sikres
mod dehydrering, dog i mindre omfang.
Tøv derfor ikke med at skrive dig på listen i ”Stuen” således vi kan give lokale og
gæster i vores by en spændende og flot
oplevelse.

Travaljen er klargjort
- de ugentlige travaljeroninger ”er godt i gang”
Når disse linier læses, er travaljen allerede søsat og roningerne er påbegyndt.
Mød gerne op og deltag i de ugentlige roninger. Det er hyggeligt, det er kammeratligt samvær, det er sund motion, - og
så er det maritimt.
Roningerne finder som bekendt sted

hver onsdag aften med start kl. 19.00, hvilket vil sige, at man skal være der kl.
18.45 for at være med til klargøringen
(hente årer og redningsveste m.v.), så der
kan lægges fra kaj med overholdelse af
sejlplanen. Snyd ikke dig selv for at være
med.
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DØDSFALD
Kommandørkaptajn
Ove Saugbjerg
fra borde
Vi har modtaget følgende mindeord fra
Bernt Kaadt om Ove Saugbjerg. Tak til
Bernt for at skrive disse mindeord og vore
tanker går til Oves efterladte.
Vort gode medlem blev født den 26. december 1938 i Nors i Thy.
Det var et stort chok for os, at blive oplyst om, at Ove natten til den 20 maj
2017 under en ferie sammen med sin
hustru Birtha pludseligt var gået bort på
Zakynthos i Grækenland.
Ove voksede op i Nors i Thy, hvor hans
forældre drev en mindre gård, og hvor
Ove jo helt naturligt skulle hjælpe til
med gårdens drift. Trods sin opvækst
ved landbruget var det dog teknikken og marinen, der trak i Ove, og fra
1959 til 1966 tog han uddannelsen som
maskinofficer i søværnet. Ind imellem
havde han dog også tid til i 1961 at gifte
sig med Birtha, og senere stødte to rare
drenge til.
Han var i skoledelingen, da delingen
eskorterede DANNEBROG til Grækenland i anledning af, at prinsesse Anne
Marie skulle giftes i Athen 18. september

1964 med kong Konstantin 2. Det var en
oplevelse, som Ove ofte omtalte.
Siden gjorde han tjeneste i diverse af
søværnets enheder og stabe, og her kan
nævnes:
Torpedobådseskadren og Inspektionsskibseskadren som teknikofficer. Han
omtalte også spændende oplevelser
fra hans tid på korvetten BELLONA.
Stabstjenesten på land har altid været
ved Søværnets Operative Kommando i
Århus, med en afstikker til København
og Frederikshavn som eskadreteknikofficer, inden han i 1992 vendte tilbage til
SOK, som afdelingschef.
Ove blev pensioneret i 1998, men fortsatte i nogle år en civil karriere ved firmaet SYSTEMATIC i Århus.
Marinen – også efter Oves pensionering
– fyldte rigtigt meget i hans tilværelse.
Ove satte stor pris på ordentlighed,
hvilket dog ikke afholdt ham fra at
være særdeles hjælpsom samt at nyde
fornøjeligt samvær.
Bisættelsen fandt sted fra Skødstrup
Kirke den 2. juni 2017 kl. 1100.
Vi sender vor største medfølelse til Oves
familie, hans hustru Birtha, deres børn,
og børnebørn.
Vi græder thi han er ej mer
og husker, hvem han var, og ler.
Æret være Ove Saugbjergs minde.

Koncert med Prinsens Musikkorps
Lørdag den 19. august, kl. 11.00-12.30
Traditionen med at Prinsens Musikkorps kommer til Ebeltoft og giver koncert på Torvet fastholdes også i år, hvor
det velspillende Musikkorps kommer
lørdag den 19. august og underholder til
glæde for fastboende, turister og ”andet
godtfolk” fra kl. 11.00 til ca. 12.30.
Det er som bekendt Ebeltoft Handelsstandsforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft
Marineforening, der siden 2008 har
stået som arrangør af denne sommerbegivenhed, - efter at det var døet ud i
forbindelse med kommunesammenlæg-

ningen, hvorfor vi 3 foreninger ”tog sagen i egen hånd” og fik den gode tradition genoplivet.
Det er vi meget glade for, og derfor
håber vi også, at rigtig mange borgere og
gæster vil møde op og give sig selv den
oplevelse, det er at lytte til Musikkorpsets
velklingende, populære og medrivende
toner. Tag gerne familie, venner og naboer m.v. med, - og opfordre gerne andre
til at gøre det samme.
I tilfælde af regnvejr vil koncerten blive
gennemført indendørs.

www.ebeltoft.marineforeningen.dk
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Skyttelauget

Slupkorets meriter siden sidst:

”Sommerskydningerne” starter

Foto: Kristian Rønholm
Så er koret kommet godt i gang. De første
3 mdr. var der ikke gang i den, men jeg
skal love for, at der nu sker noget. Det er
ikke første gange, hvor der er lidt at lave
i de mdr., så husk derude at Slupkoret
synger til alt, hvor der er noget at fejre,
så ring bare til vores korleder. Han er
næsten altid til at tale med.
Den 23.-3. sang vi til guldbryllup på den
Skæve Kro.

Som skrevet i sidste Kabysrygte er juni
mdr. sommerskydningen aflyst, da
foreningsmesterskabt ligger så tæt op ad
denne.
Derfor vil der være sommerskydninger
den første onsdag i juli og i august. Altså

d. 5. juli og d. 2. august.
Aftenen er som bekendt en træningsaften, hvor vi gennemfører en makkerskydning med tilhørende præmier.
Samtidig starter vi grillen og der vil være
mulighed for at købe pølser og brød.

Det var Annie og Preben Steen Jensen,
som skulle fejres. Vi synes i koret, at det
er så hyggeligt at synge til sådan en fest.
Der er mange som kender vores sange,
og så bliver vi rigtig godt tilpas, når
gæsterne rokker med. Det blev en god
aften.
Den 1.-4. var det Lis Franzen, som fe-

jrede fødselsdag, igen på den Skæve Kro.
I det første program stod der, at formandens kone bliver 60 år. Da jeg fik sangforslagene fra korlederen stod der så
70 års fødselsdag. Og hvad gør man så,
ja det er en dejlig dame, så bruger vi jo
de 60 år som udgangspunkt. Det faldt i
hvert fald i god jord og det var også godt
for koret, da fruen senere gav en stor
fadøl. Det blev en rigtig god aften og igen
med hjælp til sangene fra gæsterne. (For
øvrigt ser fruen ikke ældre ud end de 60
år).
Den 2.-4. Da var vi inviteret af Lions til
pensionsfest i Birkehuset Tirstrup. Der
var vel omkring 200 pensionister samlet,
og som tidligere var der en god stemning. Også her er der rigtig mange, som
kender og synger med på vores sange,
og som tidligere sang vi af 2 omgange.
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Kommende skydninger
Vi har nu fået fastlagt nogle datoer for de
kommende skydninger, der kommer til
at ligge i september. Her deltager vi som
bekendt i 2 konkurrencer. Nemlig

Firkantskydningen d. 10. september.

Denne afholdes i år i Grenå. Vi har
endnu ikke modtaget en invitation, men
datoen er fastlagt og bekræftet af Grenå.
Tilmelding på liste i Marinestuen.
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Soldaterforeningsskydning i
Ebeltoft d. 17. sep.

Det er som bekendt os der står for afviklingen af de årlige soldaterforeningsskydninger og i år bliver det den 17.
september. Vi håber selvfølgelig på god
tilslutning. Forvarsel er udsendt og endelig invitation vil blive udsendt primo
august. Tilmelding på listen i Marinestuen.
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I pausen blev vi beværtet med kaffe og
kage noget sangerne rigtig godt kan lide,
så var vi alle klar til den sidste omgang
sange, en dejlig eftermiddag.
Den 8.-4. var der bud efter koret til Per
Høj Madsens 70 års fødselsdag. Denne
gang i Marinestuen. Vi var 20 sangere
og det er rigtig godt når der er så mange
sangere for så lyder det rigtig godt. Her
var der gæster, som allerede VAR i godt
humør så det blev rigtig hyggelig aften.
Ja selvom det er mig, der skriver dette,
må jeg vel hellere indrømme, at det var
en aften med visse problemer. Vi skulle
optræde kl. 19.30, og lidt senere blev jeg
ringet op at der stod 20 sangere uden
Bådsmand og Admiral, så jeg fik godt
nok benene på nakken, for jeg sad og så
fjernsyn, det kostede så en kvaje flaske
(fandens nok).
Den 14. -4. havde Handelsstandsforeningen bedt os til at gå gennem byens
gader og synge, det kneb gevaldig med
at få sangere nok. 14 blev det til. Det er
ellers hyggeligt at synge igennem gaderne, men vi er måske nogle som har fået
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så mange skavanker, så det at gå og stå
bliver lovlig anstrengende.
Den 15.-4. var der bryllup, Lene &
Thomas blev gift på Ebeltoft Rådhus og
hvad var mere praktisk end at holde festen på den Skæve Kro. Det var nemlig
indehaveren og kokkens søster. Jeg skal
love for at det blev en oplevelse, det var et
rigtig syngende publikum, der blev skålet
og gynget til den helt store medalje. Det
en sådan oplevelse vi i koret elsker at
synge til, og søde var brudeparret.
Efter vi havde sunget for brudeparret
gik vi ind i restauranten. Vi havde hørt
at et lille selskab var samlet til en ældre
dames 85 års fødselsdag, og hvad var
mere naturligt end at synge vores potpourri og fødselsdags sangen og tro mig
damen blev glad og rørt. Sønnen kom
ud bagefter og fortalte, at dette var noget
hans mor aldrig ville glemme.
Nu er det så lige før, at vi må kalde den
Skæve Kro for vores andet hjem

firmaet, så det er efterhånden en tradition. Denne gang var det ikke på Fregatten Jylland som vi ellers plejer, men
på ”Den Skæve Bar”. Der var alt i alt 40
mennesker og vi kom 20 sangere. For
dem, der ikke kender stedet, så er Den
Skæve Bar så lille så man må ryge der.
Så prøv lige at spørge om der var trangt,
det var det godt nok. Og som ofte før var
den en del, som kunne synge med på
Den Lille Cafe, men på hollandsk og det
kan slupkort også i hvert fald omkvædet,

det vakte jubel
Den 6.-5. Vi var blevet bedt om af familien Braha at komme og synge i deres
sommerhus ved Lyngsbæk. Det blev en
rigtig god dag. Solen skinnede fra en
skyfri himmel og familien var i strålende
humør. Det viste sig at det var den dame,
som vi sang for på den Skræve Kro den
15.-4. En meget hyggelig eftermiddag.
Hilsen Ove Blok

Den 20.-4. var vi så på farten igen.
Denne gang var det PR-Electronic som
havde udenlandske gæster, nu er det tror
jeg nok, vel snart 20. gang vi synger for
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Hos Walter
VIN, OST OG SPECIALITETER

Faste programpunkter og åbningstider 2017
Restaurant & Vinbutik

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

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

Generalforsamling:
Den 16. februar
Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning den 1. april
Juleskydning den 13. december
Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00
Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

www.agservice.dk

Kommende arrangementer
10. juni: Foreningsmesterskab (skydning ) - jvfr. sidste Kabysrygte.
16. juni: Valdemarsfest, Ebeltoft Kirke og Marinestuen - jvfr. side 1
05. juli: Første ”sommerskydning”- jvfr. side 12
07. juli: ”Sommerfest” – grill-arrangement ved Marinestuen, - jvfr. side 8
02. august: Anden og sidste ”sommerskydning” - jvfr. side 12
19. august: Koncert med Prinsens Musikkorps på Torvet, - jvfr. side 11
10. september: Firkantskydning, - jvfr. side 12
17. september: Soldaterforeningsskydning, - jvfr. side 12
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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

Torsdag den 6. april mødte 18 friske
Havfruer op i Marineforeningen til en
aften, der stod i skydningens tegn. 10
friske ”Anni get your gun’er” stillede op
under kyndig vejledning af 3 instruktører
– nemlig Christian Koudal, Georg Sand
og Jørn Mortensen fra Marineforeningen, og nej – hvor var de tålmodige. De
skulle have 1. præmier inden for denne
disciplin. Os Havfruer havde det bare
sjovt. Især når vi kom tilbage fra skydebanerne, så gik der ”lystfisker” historier
i det, både til dem der ikke deltog men
bare hyggede, og os andre der deltog. En
anden ting. Vore instruktører foreslog, at
i stedet for de sædvanlige præmier til 1.
2. og 3. skulle vi vælge – selvfølgelig nr. 1
og derefter nr. 3 og endelig nr. 7.
I den forbindelse skal jeg sige, at vi fik et
nyt medlem denne aften Tove Mortensen, som vi selvfølgelig bød hjertelig
velkommen, men jeg skal da lige love for,
at Tove kom, så og sejrede:
Nr. 1 blev Tove (hun rystede i hvert fald

ikke på hånden)
Nr. 3 blev Grethe Ebler
Nr. 7 blev delt af Helle og Lillian
Præmierne bestod af en flaske rødvin
uanset ”årgang”.
Da præmieoverrækkelsen var overstået,
gik vi over til de mere jordnære ting –
kaffe, te og franskbrød med pålæg, som
vi plejer.
En stor tak til vore 3 instruktører, som
uanset beroligende medicin eller ej,
gerne vil stille op en anden gang. Tak for
det.
Næste møde bliver hos Furierne den 29.
maj kl. 17.00. Nærmere herom pr. mail.
Torsdag den 8. juni får vi besøg af ”Skuderne” fra Grenå. Det glæder vi os til. Det
er aldrig kedeligt.
Ref. Kirsten
Kirsten: mobil 22881727 tlf 86344177
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

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

