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I fortsættelse af den officielle indkaldelse 
i sidste ”Kabysrygte” følges denne 
hermed op med bekendtgørelse af dag-
sorden 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: 125,- kr. 
pr. kuvert. Af hensyn til skafningen er 
bindende tilmelding nødvendig ! – Til 
brug herfor er der fremlagt tilmeldings-
liste i Marinestuen, hvor man kan skrive 
sig på SENEST lørdag den 11. februar, - 
såfremt 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-

SHIP O’HØJ
Alle mand på dæk !

Der pibes til samling og indkaldes til
ÅRLIG, ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 16. februar 2017, 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. 86 36 10 33 – 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:
Lars Bolvig, tlf. 21 77 37 39
jonnabundgaard@hotmail.com

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

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

Anden suppleant:
Verner Arne Ærenlund Hansen
Tlf.  86 98 17 53
hovhedevej@mail.dk

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

Ib Petersen, tlf. 86 36 14 80
kip.ebeltoft@yahoo.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:
Lars Bolvig, tlf. 21 77 37 39
jonnabundgaard@hotmail.com

Skydebaneansvarlig:
Gunnar Christensen.
Tlf. 22 62 45 32

Tovholder for Tirsdagstræffet:
Flemming Hjorth
Tlf. 26 15 38 38

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.
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 kasserer: På valg er Erik Ly-
    ager
    b) På valg til bestyrelsen er Lars Bolvig
    (Lars har allerede meldt at han ikke
    genopstiller) og Peter Brøgger
   c) På valg som suppleanter er 1. sup-
    pleant Pia Skaritsø. 2. suppleant: Ver-
    ner Hansen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
    På valg som revisor er Erik Grønlund 
    og som suppleant Finn Adamsen.
9. Valg af sendemænd
    Sendemandsmødet afholdes den 
    12. - 14. maj 2017 i Aalborg
10. Valg af flagbærer og reserve-flag
     bærere
     På valg som flagbærer er Tommy  
     Schmidt med Erik Lyager som 1. re-

    serve og Nils Jørgen Tastum som 2. 
    reserve.
11. Eventuelt.
I forbindelse med generalforsamlingen 
vil der være tildeling af 50-års tegn til 
Vagn Lassen, 40 års tegn til Brian Ai-
strup, Ove Mikkelsen og Oluf Oxholm 
samt 25 års tegn til Niels Aage Thomsen, 
Ingvardt Christensen, Henry Andersen, 
Ole Bjerregaard, Anker Gindesgaard, 
Erik Hebsgaard Andersen, Svend Pe-
tersen, Niels Iver Sørensen og Per Krogh 
Madsen.

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.
Skulle man have lyst til at møde op i 
blazer til denne på en gang både festlige 
og alvorlige aften – det vigtigste arrange-
ment i foreningen i årets løb – vil det 
naturligvis være meget velkomment, - og 
jo da ikke mindst set i lyset af det histori-
ske i, at generalforsamlingen markerer 
foreningens nu 100-årige levetid. – Un-
der 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.
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Fregatskydningen har traditionelt altid 
været ”en af de store dage” i forening-
en, 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
Vi starter kl. 13.30 med indskrivning-
en af de ”tvungne skytter” (= de tilst-
edeværende), hvorefter sidste års Fregat-
kaptajn, Peter Brøgger, 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 fremmødte må 
få en rigtig hyggelig eftermiddag i over-
ensstemmelse med de allerbedste tradi-
tioner herfor.
Traditionen tro kan der i løbet af ef-
termiddagen købes kaffe og franskbrød 
med ost/rullepølse, - foruden barens 
sædvanlige sortiment af drikkevarer.

Årets Fregatskydning - Lørdag den 1. april, kl. 14.00
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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

Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på 
Vibæk Strandvej 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

TC Jewelry
Adelgade 37

8400 Ebeltoft

26284860

TC Jewelry

Omkring 100-års jubilæet har vi nogle 
rettelser og tilføjelser fra indlægget i sid-
ste nummer. Vi håber, at mange af jer 
fandt det inspirerende og har lyst at del-
tage. Både på selve jubilæumsdagen den 
28. februar og ved jubilæumsfesten den 
11. marts.

Da der er praktiske foranstaltninger i 
forbindelse med receptionen i Marine-
stuen vil denne være lukket onsdag d. 
22. feb. Lørdag d. 25. feb. og onsdag 
den 1. marts.

Først skal vi rette, at der ikke er tilmel-
ding for medlemmer til receptionen den 
28. februar. Deltager man i receptionen 
ser vi selvfølgelig gerne at man også del-
tager i festgudstjenesten og meget gerne 
også i paraden, såfremt fysikken tillader 
det. 
Ved receptionen præsenteres det ju-
bilæumsskrift, foreningen udgiver og 
et sådant udleveres til de medlemmer, 
der deltager. Vi har også i anledning af 
jubilæet fået lavet en jubilæums nål, 
medlemmerne ligeledes vil få udlevet 
ved deltagelse i receptionen. 
Medlemmer, der ikke kommer til recep-
tionen, kan ligeledes få en bog og en nål 
ved afhentning i Marinestuens åbning-

stider (bliver ikke sendt - man skal selv 
hente).

Omkring Jubilæumsfesten den 11. marts 
er det stadig muligt at tilmelde sig. Sidste 
frist for indbetaling er 1. marts 2017. 
Lørdag den 11. marts vil der ikke være 
lørdagsfrokost i Marinestuen. Dog vil 
baren være åben om formiddagen.

Og vi håber, at I alle vil møde op disse 2 
festdage og være med til at gøre det til 
et fantastisk jubilæum.

100-års jubilæet

I forbindelse med jubilæums-
festen fik vi i sidste nummer des-
værre ikke gjort det tydeligt at 
booking af evt. overnatning skal 
ske direkte til Ebeltoft Park Hotel, 
hvilket man skal gøre. Booking af 
evt. overnatning og/eller natmad 
hos Ebel-toft Park Hotel på tlf. nr. 
86 34 32 22.
Når man booker overnatningen, 
skal man oplyse, at det er til Ebel-
toft Marineforenings jubilæums-
fest, så man kun skal betale 300,- 
kr. pr. person for overnatningen.
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Den 26. februar er 275-års dagen for 
kommandørkaptajn, overfabrikmester 
Knud Nielsen Benstrups død.
I 1943 rejste Ebeltoft en mindesten ved 
kirken for kommandørkaptajn Knud 
Nielsen Benstrup. Stenen blev rejst på 
initiativ af daværende sognepræst i Ebel-
toft, K.G. Konradsen, og afsløringen var 
en meget tydelig dansk manifestation 
under den tyske besættelse, 1940-45.
På 275-års dagen for K.N. Benstrups 
død afholdes – som et led i fejringen af 
foreningens 100-års jubilæum – en lille 

højtidelighed kl. 14.00 ved mindestenen.
Efter velkomst og fællessang holder 
Marineforeningens landsnæstformand, 
Søren Konradsen, er kort tale om Ben-
strup. Efter talen afsynges endnu en 
fællessang, hvorefter Søren Konradsen 
lægger en krans ved mindestenen, og der 
blæses “Last Post”.
Der er det særlige ved dette, at Søren 
Konradsen er barnebarn af sognepræst 
K.G. Konradsen, der var initiativtager til 
rejsningen af mindestenen.

26. februar 2017
Kranselægning ved Benstrups mindesten

Fastelavnsmandag sejler sluppen tradi-
tionen tro gennem byen og hvilken bedre 
måde at fejre jubilæet på en ved at ind-
drage dette som en del af festlighederne. 
Således bliver det 3 dage i træk hvor vi 
fejrer, at vi fylder 100 år.

Der er stadig plads blandt besætningen 
på Sluppen, og hvilken besætning det 
bliver. Det er jo en farefuld sejlads gen-
nem byen, men med de kendte slup-
sange, flag og godt humør skal vi nok 
gøre det til en festlig dag.

Så tøv ikke med at skrive dig på mand- 
skabslisten i Marinestuen.

27. februar 2017-Jubilæums-slupsejlads

Vort gode medlem og tidligere formand, 
marinespecialist, MP-sergent Heinz T. 
Thompson er af Hendes Majestæt Dron-
ning Margrethe II – efter 25 års ”tro og 
dadelfri” tjeneste i Søværnet – benådet 
med ”Hæderstegnet for 25 års god tjen-

este ved Søetaten”, også kaldt ”Holmens 
Hæderstegn”.
Der skal fra Ebeltoft Marineforening lyde 
et stort og hjerteligt tillykke til Heinz 
med denne fornemme hæderstildeling !

Heinz T. Thompson tildelt Holmens Hæderstegn
Stort TILLYKKE!



10 11

Som tovholder for “Tirsdagstræffet” vil 
jeg gerne takke for den store opbakning 
bag dette træf, som nu har kørt i et par 
sæsoner.
Vi mødes nu ikke under 14-15 gode 
medlemmer – somme tider over 20 !! - 
hver tirsdag formiddag, og tendensen 
har været, at man møder i særdeles god 
tid før der lukkes op....for at komme med 
ved kaffebordet...fantastisk.
En stor tak skal også lyde til de, som 
yder en aktiv indsats med oprydning og 
vedligeholdelse, så vort domicil kan se 
godt ud ...ikke mindst til det forestående 
100-års jubilæum.
I forbindelse med oprydning i værksted-
erne er det konstateret, at medlemmerne 
måske fejlagtigt har troet, at man bare 
kunne gemme aflagte effekter der.  
Det er slut nu ...der er kørt ikke færre 
end 5 store læs væk på min boogietrailer, 
og vi er ikke helt færdige endnu ...ikke 
mindre end 4 mere eller mindre aflagte 
støvsugere og et brugt lokum blev gravet 

frem af gemmerne sammen med så 
meget andet.
Vi henstiller til, at jeres oprydningssans 
bliver opdateret derhen, at vi nu holder 
en streng form for selvjustits fremover. 
Tirsdagstræffet er blevet en succes udo-
ver alle grænser...bekendtskaber ud-
vikles til venskaber, og hjælpsomheden 
er stor, og når man er mange nok, er det 
jo ikke så svært at holde tingene i orden.
Vi vil gerne have endnu flere med, så 
mød bare op.  Vi skal iøvrigt også bru-
ge hjælpere til receptionen, – vi kunne 
måske godt bruge et par hænder mere 
i ugen op til d. 28. Feb. 2017. Bare hen-
vend Jer til mig!

Med disse ord vil jeg endnu en gang 
takke medlemmerne for de hyggelige 
stunder i 2016 og håber, I og jeres fami-
lier har haft en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

Flemming Hjorth – tovholder

Nyt fra TIRSDAGSTRÆFFET

I år besøger vi Sønderborg Slot og tager 
en tur over grænsen. Det er Vaaben-
brødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn, der i år står for turen.
Sønderborg Slot er grundlagt som borg 
i første halvdel af 1200-tallet, samtidig 
med anlægget af købstaden Sønderborg. 
Ud fra et centralt tårn udviklede bor-
gen sig gennem middelalderen til en af 
rigets stærkeste fæstninger med et ring-
mursanlæg, hjørnetårne og flere murede 
bygninger. Det var i denne store borg, at 
Christian 2. sad som fange i årene 1532-
49.
På Slottet får vi en guide, der fortæller 
om Slottets historie om Kirken og Ha-
ven.
Programmet er følgende:
Kl. 07.00 Busafgang fra Marinestuen i
                Grenaa, Klitvej 2.
Kl. 07.30 Opsamling ved Dagli´g Brug-
                 sen i Tirstrup
Kl. 07.55 Busafgang fra Marinestuen i
                 Ebeltoft
Kl. 08.20 Opsamling ved Kalø Slotsruin. 
                 Når alle er ”ombord” bydes
                 velkommen,og der serveres 
                 kaffe, rundstykker og en
                 velkomst-bitter.
Kl. 11.15 Ankomst til Sønderborg Slot

Kl. 13.15 Afgang til Bov Kro – hvor vi
                 spiser frokost.
                Efter frokost kører vi en smut 
                over grænsen hvor der bliver 
                mulighed for at handle.
Kl. 19.30 Ankomst Marinestuen i
                 Ebeltoft
Kl. 20.00 Ankomst Marinestuen i 
                 Grenaa
 Anførte klokkeslæt er ca.-tider – bortset 
fra busafgang fra Grenaa og Ebeltoft.
 
Pris: 400,-kr. pr. person, hvilket dæk-
ker bustransport, velkomstbitter, rund-
stykker og kaffe i bussen. Entré til slottet, 
incl. guide, og frokost (excl. Drikkeva- 
rer), der venligst bedes afregnet i bussen.
 
Der kan købes øl, vand og vin i bussen.
 
Max-deltagerantal: 52(= det der kan 
være i bussen). Prisen er baseret på, at vi 
kan fylde bussen med 45 personer.

Tilmelding sker som altid ved at skrive 
sig på den i Marinestuen fremlagte 
tilmeldingsliste. Sidste frist for tilmel- 
ding er onsdag en 12. april da Marine-
stuen som altid er lukket Påskelørdag.

Fælles soldaterforeningsudflugt 2017
Lørdag den 6. maj.
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Skyttelauget

Afholdes – som det fremgår på side 5 
lørdag den 1. april 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. 
18.-19. marts i Skive med følgende pro-
gram:
Lørdag
10.00 -17.00 Marinestuen er åben
11.00 Indkvartering
11.00 - 17.00 Indlevering af våben på 
skydebanen
11.00 - 17.00 Skydning
16.00 - 17.30 Landsmøde i parolesalen
18.30 Flaget sættes og kammeratskabsaf-
ten starter
23.00 Flaget nedhales
Søndag
07.30 - 09.00 Morgenmad på kasernen
09.00 - 11.30 Skydning
10.00 - ?? Marinestuen er åben
12.30 Flaget sættes og frokost (med 

præmie uddeling)
15.00 Flaget nedhales og stævnet slutter

Skydningen vil blive afviklet på det loka-
le skyttecenter Bjørnevej 9.
Alle øvrige aktiviteter, kammeratskab-
saften, præmieoverrækkelse, skafning og 
indkvartering sker på Skive kaserne.
Der vil være mulighed for opbevaring af 
våben i boks på skydebanen.
Der vil begge dage være mulighed for at 
justere væskebalancen på skyttecentret, 
i sergentmessen og parolesalen. Og ikke 
mindst i Marinestuen. Ligeledes vil der 
begge dage være mulighed for lettere 
fouragering i skyttecentret i form af pøl-
ser, kaffe og franskbrød.
Vi kan oplyse følgende priser: Skyd-
ning 50,- kr. Kammeratskabsaften lørdag 
325,- kr.. Morgenmad søndag 80,- kr.. 
Frokost søndag 110,- kr.. 
Overnatning kan ske i 4, 2 eller 1 mands 
lukafer til henholdsvis 200,-, 300,- og 
400,- kr. per person.
Tilmelding til Peter Brøgger på tlf. 
40719509 eller mail 
peterbrogger@hotmail.com 
Senest d. 18. feb. 2017.

Årets Landsskyttestævne Traditionen tro indledtes årets juleskyd-
ning med “onsdags-forjul” – fællesspis-
ning med ribbenssteg og medisterpølse 
med brunede kartofler og rødkål. Som 
altid var dette for ALLE foreningens 
medlemmer med familie - og altså 
ikke kun forbeholdt skytter. Spisningen 
havde samlet godt 30 deltagere, der alle 
ydede traditionen fuld retfærdighed og 
hyggede sig gevaldigt.
Selve juleskydningen afvikledes som en 
makkerskydning og derudover afholdtes 
yderligere en “dameserie”, ligeledes af-

viklet som en makkerskydning. - Hoved-
skydningen blev vundet af Lisbeth Chris-
tensen og Gert Agger med 297 points; de 
kunne begge derfor gå hjem med hver 
sin juleand. På andenpladsen kom Tom 
Skarritsø og Peter Brøgger med 292 
points og på trediepladsen Bent Olsen og 
Erik Lyager med 289 points. - Damese-
rien blev vundet af Lisbeth Christensen 
med Lis Zacho Madsen på andenpladsen 
efter lodtrækning.
Som altid en rigtig god og hyggelig ju-
leoptakt.

Resultat af Juleskydningen

De månedlige Makkerskydninger
Fortsætter uændret den første torsdag 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.
Ved januar måneds makkerskydning var 

der kun 4 skytter der mødte op, hvilket 
dog nok skyldtes vejret denne aften, hvor 
det viste sig fra den grimme side af vin-
teren. 

Makkerskydning i marts og 
april er:
Onsdag d. 8. marts.
Onsdag d. 5. april

De månedlige Makkerskydninger
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Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm

Den 8. november
var slupkoret på Bakkegården for at 
synge for tirsdagsklubben.
Det var som så ofte før en stor fornøjelse 
at synge for de ældre. Vi har sunget 
endda mange gange på Bakkegården 
og det kan godt høres, idet at mange af 
beboerne synger med, det er hyggeligt. 
Traditionen tro var der i pausen kaffe og 
rundstykker,
der var vist ikke nogle af sangerne som 
trådte ved siden af.
Den 2. december
Vi fejrede vores harmonika chef Hen-
ning Josiasen`s 75 års fødselsdag, som 
han valgte at holde på Den Skæve Kro. 
Vi havde i al stilhed fået mange sangere 
til at komme, og her tog vi vist den gode 
Henning i bagdelen; han blev noget 
overrasket. Det fremgik af hans normale 
skæve smil. Ved samme lejlighed fik 
Kroens andre gæster også glæde af vores 
sang.
Den 3. december
Efter at vi dagen før sang for Henning og 
ved denne lejlighed blev spurgt,
om vi havde mulighed for at synge for 
et lukket selskab på 35 personer. Vi kom 
på noget af et arbejde for med det korte 
varsel at skaffe folk, men det lykkedes og 
hvilken aften, det viste sig at det var en 
flok festligt klædte mænd som var med 
på at synge, vi bad om at vi måtte få lov 
til at synge for dem en anden gang, iflg. 
bifaldet er der vist håb for at se dem igen 
en fantastisk aften.

Den 10. december
Slupkoret blev igen i år spurgt af Han-
delsstandsforeningen om at synge til jul. 
Vi har før gået igennem byen og sunget, 
men, men, vi er ikke det, vi har været, 
det nogle trætte ben og rykke som har 
sine begrænsninger og det vil se lidt 
mærkeligt ud, hvis 30 sangere kommer 
med en rollator.
Vi sang julen ind i teltet på Jernbane-
gade, der var ikke mange i teltet, da vi 
kom, men da vi først begyndt at synge, 
kom der mange, ja på et tidspunkt var 
teltet næsten fyldt helt op, en dejlig dag.
Den 11. december
Slupkoret leverede traditionen tro mand-
skab til juleskafningen på Fregatten, som 
for øvrigt fik en flot omtale i Folketi-
dende, fra pålidelig oplyse at der var ca. 
600 gæster.
Betalingen af mad og drikke var i år flyt-
tet, så der ikke blev skabt kø ved indgan-
gen, udskænkningen af drikke foregik i 
skibet`s messe, der kunne i år også købes 
æbleskiver.
Som sædvanlig blev det en hyggelig 
oplevelse både for publikum og Slup-
koret. Jan (med kokkehue og skåneærm-
er) og Karl stod for serveringen af de gule 
ærter med tilbehør (og som sædvanlig 
råben af det øvrige personel) Christian 
Koudal og Frank Hede tog sig af toddy 
og grog.
Vi har udnævnt en ekstra Bådsmand. 
Valget faldt på Jørgen Tastum han var i 
dagens anledning i lånt uniform vi må 

sige at det pyntede ikke så lidt endda. 
Jørgen klarede sig ganske pænt, det med 
at råbe bør han nu øve sig lidt i. Vi er jo 
vant til Knud Lindemann.
Slupkoret optrådte 5 gange a ca. 25 
minutter og sangerne blev bedre og 
bedre som dagen skred frem?
Korets KRUKKE troede han bare skulle 
agere som tilhører, men da han så hørte 
hvad vi sang måtte skyndsomt træde 
til, resultatet blev en ny version af hans 
KUK-RAP. Også Vice Admiralen op-
trådte på slap line med hans” vi sejler 
med venskab og lykke” til stor fornøjelse 
for alle.

Som så ofte før var det en herlig dag.
Den 23. december
Vi i koret troede at vi havde juleferie, 
men nej vores kære korleder Uwe ville 
det anderledes, så afsted det går til Park 
Hotel hvor Anders Rasmussen fejrede 
sin 90 års fødselsdag; vi tror nok det var 
en overraskelse for ham, mærkeligt at 
den gode korleder ikke også tog en op-
træden den 24. Endelig juleferie.
Tak til alle sangerne for altid at bakke op 
om vores optræden, et rigtig godt nytår 
til alle vi ses.
Anders og Ove



16

v/Karina & Kristian Glerup Busk
Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft

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

www.hos-walter.dk

Hos Walter
              VIN, OST OG SPECIALITETER RestauRant & Vinbutik

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, marts, april, september og 
november

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag 
kl. 10.30 - 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

Faste programpunkter og åbningstider 2017
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Torsdag den 1. december mødtes 20 
Havfruer til den årlige julefrokost (et par 
afbud pga sygdom som desværre hører 
årstiden til). I år havde vi også valgt at 
holde den i Marinestuen med mad fra 
Føtex. Sidste år var det en succes. Dette 
levede Føtex desværre ikke op til i år, 
så nu må vi se, hvad vi kan finde på til 
næste år.
Uanset maden havde vi en meget 
fornøjelig aften. Snakken gik vældig 
godt, og eftersom Inge-Lise Adamsen og 
Grethe Epler havde hjemmelavet snaps 
og solbærrom med steg stemningen med 
flere grader. Vil ikke undlade at nævne, 
at det var en fornøjelse at opleve Tove 
Egsmark næsten på slap line. Det viste 
sig, at Tove ikke kun er til sodavand – 
nej – hun elsker snaps og solbærrom. 
Det var vanskeligt at få flasken fra hende 
”den er så rar at ” sagde hun!!!!

Underholdning fik vi også. Ingelise Ly-
ager læste Grantræet op af H. C. An-
dersen, men HOV! Det var i hvert fald 
ikke den vi kendte. Den var kraftig/saftig 
omskrevet. Den var hylende morsom, og 
Ingelise forstod betoningens kraft.
Vi fik selvfølgelig også sunget nogle ju-
lesange, hvoraf den ene er skrevet af 
vor formandinde i forbindelse med en 
konkurrence udskrevet af De Danske 
Spritfabrikker. Den vandt ikke, men det 
gjorde den hos os.
Så blev det endelig tid til vor pakkeleg, 
kaffe og ”snoller”. Som sædvanlig var der 
en pakke, der vakte alles interesse. Det er 
det, der gør det sjovt.
Vi sluttede af med at ønske hinanden en 
glædelig jul samt et godt nytår og på gen-
syn i det nye år.
Ref. Kirsten/Hanne

Nyheder fra Havfruerne

4



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

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

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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www.ebeltoft.marineforeningen.dk

Traditionen tro var der den 1. torsdag 
i det nye år møde omkring det runde 
bord i ”Havfruerne”. Denne aften var der 
tilmeldt 20 personer – og for en gang 
skyld stemte det med de fremmødte.
Det kan måske virke lidt mærkeligt, at 
dette bliver nævnt, og jeg vil heller ikke 
komme nærmere ind på det – blot kon-
statere det med glæde.
Det er jo en højtidelig aften. 1. møde i 
det nye år, hvor formanden ønskede alle 
et godt nytår og sagde, at hun håbede på 
et godt og spændende år i foreningen.
Vi startede med at synge ”Vær velkom-
men Herrens år”, hvorefter vi spiste de-
jlige laksemadder med asparges og drak 
rosa Sparkling Rose – meget lækkert og 
festligt.

Undertegnede havde rundet et stort 
hjørne 2. juledag. Der var derfor 
chokoladekage med hindbær coulis og 
flødeskum til kaffen.
Som altid denne aften var der ikke andet 
på programmet end hyggeligt samvær 
med snak omkring bordet.
Et stort nytårsønske kunne være nye 
medlemmer. Bestyrelsen lytter hellere 
end gerne til forslag om nye emner.
Næste arrangement torsdag den 2. febru-
ar vil blive et besøg hos ”Kvadrat”. Helle 
Dalhoff står for kontakten, og vi vil høre 
nærmere.
Ref. Hanne
Kirsten kontakt: Mobil 22881727 eller 
mail daisy7@olesen.mail.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER
16.-02.: Generalforsamling, - jvfr.side 1.
26.-02.: Kransenedlægning ved KK Benstrups Mindesten, - jvfr.side 8
27.-02.: Jubilæums Slupsejlads, - jvfr.side 8
28.-02.: 100 års jubilæum m. festgudstjeneste og reception, - jvfr. side 7
11.-03.: 100 års Jubilæumsfest på Ebeltoft Park Hotel, - jvfr.side 7
01.-04.: Fregatskydning, - jvfr. side 5
05.-04.: Makkerskydning
27.-04.: Sidste kammeratskabsaften i denne sæson. - Nærmere i næste Kabys
              rygte.
05.-05.: Markering af årsdagen for Befrielsen i 1945. – Nærmere i april-
               Kabysrygtet.
06.-05.: Soldaterforeningstur til Sønderborg Slot og over grænsen, -
               jvfr. side 11
09.-05.: ”Søværnets Dag” – Nærmere i næste Kabysrygte.
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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

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

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

Strandvejen 29, 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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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



Ebeltoft Låseteknik
SKAFOR godkendt


