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Foredrag med 
Politibetjent, Peter Pedersen.

Peter der har været politimand i 36 år, 
har siden 2004 været på politimissioner 
i Kosovo og Afghanistan. Peter afholder, 
på kammeratskabsaftenen d. 29 novem-
ber 2016, et spændende foredrag om sin 
mission for EU, som politibetjent i Hel-
mand (Afghanistan).

Vi håber fra bestyrelsens side på rigtig 
god opbakning til denne kammerat-
skabsaften, så vi kan forsætte takterne 
fra sommerfesten og kammeratskabsaf-
tenen i september, hvor der var flot op-
bakning. Tak til de der bakkede op.

Efter foredraget er der som sædvanlig 
mulighed for almindeligt kammeratligt 
samvær med en hyggesnak eller et kig i 
bibliotekets righoldige samling af mar-
itim litteratur m.m..
HUSK: Emblem skal bæres.  Uden em-
blem skal betales bod på 10,- kr. – Nye 
medlemmer, der endnu ikke har fået 
overrakt emblem, vil få dette overrakt i 
forbindelse med aftenens velkomst.
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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 Lindhart Bøjesen
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 11 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

Vicevært
Gunnar Christensen.
Tlf. 22 62 45 32

Per Bachmann Jensen fra borde

Per Bachmann Jensen fik fred den 23. 
september.
Per var medlem af Ebeltoft Marine-
forening og Ebeltoft Skytteforening. 
Han havde ikke flere familiemedlemmer 
tilbage bortset fra en fjern kusine, men 
havde næsten dagligt kontakt med os og 
Lars Thygesen samt Ketty Thomsen og 
Lindy Sørensen fra Skytteforeningen. 
Vi (Christian og min kone Mie) besøgte 
Per jævnligt og han var hos os en gang 
imellem. Trods smerter i hofter og ben 
nød han dette samvær og samværet med 
Lars Thygesen, og han omtalte Lars’ dat-
ter meget positivt.
Per arbejdede i mange år hos Mols Plast 
hvor han vedligeholdt alle fabrikkens 
maskiner. Per var uddannet mekani-
ker og havde en overgang eget mekani-
kerværksted.
De bedste år havde Per nok sammen 
med sin svoger, Lars Gade, der desværre 
døde kort tid efter, at han var flyttet til 
Ebeltoft.
Per og Lars var vidt omkring. De var 
blandt andet i Australien og Amerika. 
Per var en dygtig fotograf og tog mange 
fine billeder fra disse rejser. Disse mange 
billeder og oplevelser formidlede han 
til foreninger og andre med foredrag og 
lysbilleder. Det gjorde han rigtig godt.
En af Pers store interesser var skydning. 
Den udlevede han i både Ebeltoft Skyt-
teforening og Ebeltoft Marineforening. 
Per var en habil både pistolskytte og rif-
felskytte.
Han var med til at stifte Skytteforeningen 
i 1970 og til at indrette skydebanerne på 
Elsegårdevej. Han var en central person 

i foreningen, hvor han gik under kæle-
navnet ”Jensen Danmark”. Han var altid 
parat til at yde en hjælpende hånd, og 
han var foreningens fanebærer i en lang 
årrække, indtil helbredet satte en stop-
per herfor.
Før sygdommen indhentede ham, deltog 
han I begge foreninger i mange stævner 
og konkurrenceskydninger og var altid 
parat, uanset hvor i landet disse konkur-
rencer fandt sted.
I Marineforeningen var han medlem af 
bestyrelsen i perioden 1990-92, hvor han 
af personlige årsager ikke ønskede gen-
valg. Her bestred han sekretærposten 
med stort omhu, ligesom han også var 
medlem af foreningens skydeudvalg.

Da der i 1998 ombord på Fregatten Jyl-
land blev etableret et tableau af en hel 
kanonbesætning i funktion, var Per et 
af de marineforeningsmedlemmer, der 
stod model til de forskellige figurer (det 
er ham med kanonviskeren).
Per var trofast overfor begge foreninger 
til det sidste. Han ringede ofte til Ketty 
(formand for Skytteforeningen) for 
at høre, hvordan det gik i foreningen, 
og i Marineforeningen var han trofast 
frokostgæst stort set hver eneste lørdag, 
ligesom han også ofte kom til onsdags-
skydningerne, uagtet at han jo ikke læn-
gere var i stand til at skyde. Men han nød 
samværet, ledsaget af en kop kaffe og et 
enkelt glas hvidvin. Den sidste gang, han 
besøgte Marinestuen, var lørdagen før 
hans død.
For et par uger siden var han med Pe-
ter og Jørgen på besøg på Fregatten Jyl-
land. Det var en meget stor oplevelse for 
ham, og han gav oprigtigt udtryk for sin 
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taknemmelighed over denne oplevelse. 
Under rundturen (hvor han blev kørt i 
kørestol) fortalte han med stor begej-
string om dengang, hvor han havde 
været med til at stå model for tableauet 
med kanonbesætningen.

Udover skydningen havde Per også en 
anden stor hobby. Han var en meget 
dygtig fotograf og har foréviget mange 
kendte personer og historiske øjeblikke 
og begivenheder. Han efterlader sig en 
stor samling af disse historisk værdifulde 
og teknisk meget veludførte, store bille-
der, der også har været udstillet forskel-
lige steder.

Per havde på mange måder et vanskel-
igt liv, men på trods af langvarig sygdom 
så han positivt på tilværelsen. Der skal 
i denne forbindelse lyde en meget stor 

tak til Pers bostøtte, der betød umådeligt 
meget for ham, var en stor hjælp og støtte 
for ham og som var med til at give hans 
tilværelse indhold og nærvær.
Per glædede sig allerede til at skulle hol-
de sin 75 års fødselsdag til næste år. Han 
havde allerede bestemt, hvem der skulle 
deltage, herunder med underholdning 
af Marineforeningens Slupkor, som han 
satte stor pris på. 
Per var vellidt og et følsomt menneske. 
Han var en hædersmand i ordets aller-
bedste betydning, og Ebeltoft – og de to 
foreninger i særdeleshed – er blevet fat-
tigere ved Pers bortgang

Vi vil savne ham. Han er nu fri for smert-
er og en ny rejse er begyndt.

Æret være Per Bachmann Jensens minde
Christian Koudal og Jørgen Brøgger
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”Årets fisketur”
Den 17. august tog 14 gaster med ve-
teranskibet ”Skødshoved” på fisketur på 
Ebeltoft vig. Det blev en fin og hyggelig 
dag, som dog ikke bød på mange torsk. 
Inden afgang var der kaffe og et rund-
stykke, hvorefter kursen blev sat mod 
fiskebankerne.
Vinderen af Merko pokalen var Jan 
Behrens Jensen med 2 makrel. Thorkil 
Thorsen fangede fjæsing, der gav ham 
torskepokalen.

Nye medlemmer
Vi byder rigtigt hjerteligt velkommen i foreningen til vore to nyeste medlemmer

Per Kristensen og ib Jørgen Jensen
der er optaget i foreningen siden sidste ”Kabysrygte”. – Vi håber, at I må blive lige 
så glade for at være med, som vi andre er, og at vi må komme til at se meget til Jer !
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Vi følger traditionerne og holder fore-
ningens traditionsrige julefrokost for 
medlemmer med ægtefælle/ledsager, - i 
år lørdag den 19. november altså i umid-
delbar forlængelse af den almindelige 
lørdagsåbning.
Det er således ensbetydende med, at 
der ikke er almindelig lørdags-spisning 
denne dag !!! – men naturligvis normal 
lørdags-formiddags-åbent.
Chef-hovmesteren tilbyder denne dag 
følgende

Denne formidable buffet-menu serveres 

igen i år for kun 100,- kr. pr. couvert, - 
excl. drikkevarer selvsagt 
(kaffen dog incl.).
Drikkevarer købes til Marinestuens sæd-
vanlige lave priser, - og vi lover, at der 
vil være rigelige forsyninger af X-mas, - 
både hvid og blå.

TilMElDiNg er nødvendig, - og be-
des foretaget senest lørdag den 12. 
november på den fremlagte tilmeld-
ingsliste i Marinestuen (men meget 
gerne tidligere !). For god ordens skyld 
bemærkes, at efter tilmeldingsfristens 
udløb er tilmeldinger bindende ! – det 
vil sige, at hvis man har tilmeldt sig, og 
ikke møder op eller hvis man sletter sig 
efter tilmeldingsfristens udløb, vil man 
blive afkrævet couvertprisen.

For at sikre den rette julehygge-stemning 
vil Marinestuen være julepyntet, lige-
som musikanlægget under frokosten vil 
sende sagte julemelodier ud i rummet, så 
vi alle kan blive rigtig julestemt.
Fra bestyrelsens side håber vi på rigtig 
god tilslutning, så vi kan få en hyggelig 
eftermiddag ud af det.

- hvor vi skal spille om de velkendte 
småpakker af brugbar art. Foreningen 
lægger selvfølgelig et antal gevinster til, 
men vi håber da også fromt på, at der – 
i lighed med tidligere år – også vil være 
nogle medlemmer, der vil bidrage med 
en enkelt gevinst, - så man dermed også 
bidrager til, at arrangementet bliver så 
økonomisk attraktivt som muligt for 
foreningens kasse.
Og det er naturligvis ikke kun forbeholdt 
foreningens medlemmer at medbringe 
en gevinst til aftenens lotteri, - hvis der 
skulle være familiemedlemmer, der 
også har lyst hertil, er de selvsagt meget 
velkomne !
HVIS man kunne tænke sig at give en 
sådan gevinst til formålet, vil vi da være 
meget glade, hvis man vil have ulejlighed 
med at underrette Erik Lyager herom 
allerede inden ”selve dagen”, så vi kan 
afpasse foreningens indkøb herefter, - 
selvom det naturligvis heller ikke lige-
frem er nogen betingelse for at med-
bringe en gevinst, at man har meddelt 
det på forhånd.
Spilleplader vil koste 15,- kr. pr. stk. – el-
ler 3 for 40,- kr..

Foreningen gør også sit til at skabe den 
rigtige julestemning og der vil kunne 
købes

Fra bestyrelsens side håber vi, at rigtig 
mange vil gøre alvor af at tage familien 
med, og dermed medvirke til, at vi kan få 
en rigtig hyggelig aften !!!
Selv om det er en familieaften, SKAL 
DER SELVFØLGELIG BÆRES EM-
BLEM.  Medlemmer, der ikke bærer em-
blem, vil sædvanen tro blive afkrævet en 
bod på 10,- kr.. – Nye medlemmer, der 
endnu ikke har fået udleveret emblem, 
vil få dette overrakt i forbindelse med af-
tenens velkomst.

Årets julefrokost
lørdag den 19. november kl. 13.30

Julefrokost-buffet 2016:
• 2 slags sild m/ karrysalat-løg 
   og kapers
• Blodpølse m/ æblemos 
• Tarteletter m/ høns i asparges 
• Leverpostej m/ Bacon og cham-
   pignons 
• Medister m/ grønlangkål 
• Ribbensteg m/brunede kartofler 
• Ris á la mande med lun kirsbær-
   sauce 

Familie-jule-mini-banko
Den 8. december 2016 kl. 19.30

• Glögg og æbleskiver
• Kaffe – med eller uden cognac
   eller rom
• X-mas, - hvid eller blå
   Alm. Øl og vand
• Diverse bitter og brændevin m.v.
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Og så er det tid til, I skal have menuen 
præsenteret. 

Under middagen er der rød og hvidvin, 
øl og vand ad libitum inkluderet i prisen, 
ligesom Park Hotellet leverer en musiker 
til at spille under maden og til evt. sange.
Efter dans på dækket vil der være fest-
fyrværkeri og natmad.

Prisen for deltagelse og som dækker 
middagen er 500 kr. per person. Natmad 
kan tilkøbes for 75 kr. per kuvert. 
Hvis man ønsker overnatning på hotel-
let kan dette gøres til en meget favorabel 
pris. Nemlig 300 kr. per person og dette 
er inklusiv morgenmad. 

Påklædning denne aften er selvfølgelig 
festtøj. For herrerne ses gerne mørkt tøj, 
blazer eller jakke. For damerne festtøj.
Denne aften bæres ikke hædersbevis-
ninger, kun emblem. 

Tilmelding sker til:
Formand: Erich H. Franzen. 
Tlf.: 40271033
Mail: erich.heiner@gmail.com
Eller
Kasserer Erik Lyager
Tlf.: 20575217
Mail: eriklyager@hotmail.com

Vi skal gøre opmærksom på, at man først 
er tilmeldt, når betaling for de tilmeldte 
er foretaget. Dette kan ske ved at ind-
betale beløbet på foreningens konto i 
Sparekassen Kronjylland. 
Reg. Nr.: 9360 Konto: 0008738807
Det er vigtigt man anfører navn og del-
tagerantal ved indbetalingen.

,

Den 28. februar 2017 er dagen hvor 
Ebeltoft Marineforening bliver 100 år. 
Og vi kan nu fortælle lidt nærmere om 
hvordan programmet kommer til at se 
ud. 

Reception
På selve dagen den 28. februar starter 
vi med Festgudstjeneste i Ebeltoft kirke 
kl. 11.00 Hertil er inviteret faneborg og 
Søværnets Tamburkorps har givet til-
sagn om at komme. De vil spille i kirken 
under festgudstjenesten, som vi har fået 
orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, Hol-
mens Kirke, til at forestå.
Efter festgudstjenesten stiller faneborgen 
med Tamburkorpset i spidsen op til pa-
rade og march gennem byen via Over-
gade til Torvet og ned ad Juulsbakke 
til Havnen. I havnen vil Marinehjem-
meværnsfartøj ”MHV 908 Brigaden” 
ligge, og paraden vil slutte ved denne. 
Herefter vil Tamburkorpset give et par 
numre og måske et lille Tattoo.
Dette er dog vejrafhægigt. Ligeledes er 
det muligt, at ruten for marchen vil blive

omlagt hvis vejrforholdene ikke er gun-
stige. 
Kl. 13 åbner Marinestuen og der vil være 
reception for medlemmerne og indbudte 
gæster. 
Invitationen trykkes i næste kabysrygte.

Omkring påklædning kan vi oplyse føl-
gende:
Alm. pæn påklædning, - selvsagt meget 
gerne MF-blazer (eller svarende hertil, 
hvis man ikke har en blazer). Emblem 
skal bæres. Derudover ses det gerne, at 
evt. hædersbevisninger bæres.
Hvis du hellere vil komme i trøje eller 
sweat-shirt er du naturligvis stadig lige 
velkommen. I såfald skal du dog kun 
bære emblem (der bæres ikke hæders-
bevisninger/medaljer på trøjer).

Jubilæumsgallafest
Lørdag den 11. marts er så dagen, hvor vi 
skal fejre dagen med en fest. Vi har der-
for indgået en aftale med Ebeltoft Park 
Hotel om, at festen skal holdes der. 
Og sikke et scoop vi har fået med aften-
ens underholdning til efter middagen. Vi 
har nemlig fået Prinsens Musikkorps til 
at komme og spille til dans. Korpset har 
sagt, at de vil møde i gallauniformer og 
vi er sikker på, de kommer til at gøre det 
lige så godt, som når de har holdt kon-
cert på Torvet. Selvom de ikke dér har 
spillet til dans.

Velkomst:
Kølig Cava

Forret:
Farseret fisketournedos med sprød 

salat. Sauce fine herbes tilsat skaldyr.
Anrettet på crouton. 

Hertil serveres udsøgt hvidvin

Stegebord:
Kalvefillet og Krondyrrulle 

m. kylligebryst.
Tilbehør: Urtesoufflé, ovnbagte 
rodfrugter, broccoli, pom park, 

½ stegte kartofler, bearnaisesauce og 
rødvinssauce og mix salat.

Hertil serveres udsøgt rødvin.

Dessertbord:
Med hjemmelavet is, pandekager 
m. jordbærsaue, romfromage og 

kirsebærtærte

Kaffe

www.ebeltoft.marineforeningen.dk
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Det er i år Randers Marineforening, der 
står som arrangør af Distriktsskydnin-
gen, der afvikles lørdag den 29. oktober 
på skydebanerne i Randers Skyttekreds 
klubhus, Kærgade 117C, 8940 Randers 
NV. Efter at have afgivet skud fortræk-
ker vi til ”Marinestuen”, Toldbodgade 12, 
8900 Randers C. – På skydebanerne vil 
der som sædvanligt kunne købes kaffe 
og rundstykker m.v.
Vi kan stille med lige så mange 3-man-
dshold, som vi kan stille, - og det håber 
vi, bliver mange, - vi har jo rimeligt gode 
traditioner at skulle forsvare. – Så tøv 
ikke med at skrive jer på den fremlagte 
tilmeldingsliste i Marinestuen – senest 
den 23. oktober !  - På forhånd tak.
Skydningen foregår efter de sædvanlige 
regler – d.v.s. stående med anlæg og 

albuestøtte, og antal x-tiere vil være af-
gørende både i holdkonkurrencen og i 
den individuelle konkurrence.
Efter skydningen er der sammenkomst, 
frokost og præmieuddeling i Marine-
stuen. 
Samlet pris for skydning og frokost m.v. 
(dog excl. drikkevarer) er 170,- kr.
Det er altid en god oplevelse at være 
sammen med vore venner fra de andre 
Marineforeninger i Distriktet, - og som 
også tidligere nævnt, er det også altid en 
god oplevelse at komme ud at se de an-
dre Marinestuer. At det hele så yderligere 
krydres med en kulinarisk nydelse gør jo 
heller ikke oplevelsen mindre. Så også 
derfor håber vi på god deltagelse her fra 
Ebeltoft. Så skynd dig at skrive dig på 
listen.

skyttelauget

Årets Distriktsskydning
Lørdag den 29. oktober kl. 09.30 i Randers

Vi indkalder hermed til lovpligtigt 
våbeneftersyn tirsdag den 8. november 
kl. 10.00 i Marinestuen. Alle skytter, der 
har våben registreret, skal sørge for, at 
disse er til rådighed for den våbensag-
kyndige denne dag. Vi ser meget gerne, 
at man selv møder op, således at man 
kan få tilstanden på sit våben at vide af 
den våbensagkyndige. 

Det er dog ikke et krav, at man møder 
personligt op, da det jo er en hverdag, 
hvor mange har arbejde. Men våbenet 
skal være til rådighed i Marinestuen.
Vi er klar over dette falder sammen med 
Tirsdagstræffet, men dette er bevist, da 
flere af jer ofte deltager i dette. 
Våbeneftersynet komme ikke til at på-
virke Tirsdagstræffet.

indkaldelse til lovpligtigt våbeneftersyn 
d. 8. november kl. 10.00

Det var i år Ebeltoft Marineforening, der 
stod for den årlige afvikling af ”4-kant-
skydningen” mellem Århus, Randers, 
Grenaa og Ebeltoft Marineforeninger.

Nu har det jo aldrig været beskedenhed, 
der har tynget os fra Ebeltoft ved disse 
4-kantskydninger, - faktisk har vi nu 
vundet alle indtil nu afviklede af slagsen. 
I holdkonkurrencen besatte vore skytter 
både 1. og 2. pladsen.
Resultaterne var:
Holdskydning:
Nr. 1.: Ebeltoft, Hold 2, 433 point 7 
X10ere
(Pia Skarritsø, Tom Skarritsø og Flem-
ming Kristensen)

Nr. 2: Ebeltoft, Hold 1, 427 point 5X 
10ere
(Gert Agger, Jørn Mortensen og Carl 
Erik Schmidt
Nr. 3: Grenaa hold 1 og Ebeltoft hold 4, 
begge med 423 point 5 X10ere
(Grenaa: Claus Sørensen, Sonja Kirk og 
Søren Holck. Ebeltoft: Jørgen Brøgger, 
Bent Olsen og Peter Brøgger)

Holdskytter:
Nr. 1: Jørn Mortensen, Ebeltoft, 148/5x
Nr. 2: Claus Sørensen, Grenaa, 143/3x
Nr. 3: Benny Ebbesen, Aarhus, 143/2x
Nr. 4: Niels Hvidkjær Høeg, Randers, 
143/0x

Ebeltoft vandt både 1. og 2. pladsen ved årets 
4-kantskydning

Flot sejr i Soldaterforenings-skydningen
Igen i år lykkedes det os at hive sejren 
hjem i Soldaterforeningsskydningen. 
Endda en flot sejr må man sige. Det var 
7. gang, at denne konkurrence blev af-
holdt, - og det var 6. gang, at vi vandt 
holdkonkurrencen. Det var som de 
foregående år os, der stod for afviklingen 
som foregik søndag d. 18. september på 
vores egne baner. I år deltog Danske Ve-

teraner (tidl. De Blå Baretter), Djurslands 
Garderforening, Flyvevåbenets Sol-
daterforening, Grenaa Marineforening, 
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn og Våbenbroderforeningen for 
Balle og Omegn, - og så selvfølgelig os 
selv, Ebeltoft Marineforening. - Der var 
afbud fra Djurslands Dragonforening, 
ligesom Forsvarsbrødrene for Grenaa og 
Omegn og Prinsens Livregiments Sol-

Flot sejr i Soldaterforenings-skydningen

4
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Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm

23. juli var der sommerfest i Ebeltoft, 
og vi var engageret til at underholde ved 
kaffeslaberaset lørdag eftermiddag. Der 
var som sædvanlig ca. 150 gæster denne 
eftermiddag, og de fik os at høre ad 2 
omgange, medens de nød deres kaffe 
og kage. I pausen fik vi en øl, medens vi 
måtte vente med den fabelagtig gode lag-
kage til efter anden performans.
6. aug. holdt Ole Holst, alias Ole Nord-
mand sin 80 års fødselsdag på Park Ho-
tel. Efter lidt virvar med aftalerne, (for 
mange kokke fordærver maden) blev vi 
enige med hotellet om, at vi skulle un-
derholde under slutningen af forretten, 
og det gik rent ind til stor fornøjelse 
for Ole og hans gæster, hvoraf flere var 
nordmænd, så vi måtte selvfølgelig 
synge sangen om Tordenskjold. Sluttelig 
ville admiralen have os til at synge ”Ved 

Havet”, men der var ved at være et min-
dre mytteri, ligesom på skibet Bounty, så 
han og gæsterne måtte tage til takke med 
”Den lille Cafe” i stedet for. Admiralen 
var i mindretal her.
Men alt i alt en god fornøjelig aften.
12. august havde Ebeltoft Kystkultur en 
lille festival på fiskerihavnen.
Vejret var ikke med dem denne efter-
middag, så der var ikke mange gæster. 
Vi gik i hallen og underholdt der, og vi 
fik hurtigt samlet ca. 50 tilhørere, som 
fik vore muntre kommentarer samt vore 
sange.
Da vi var færdig var alle boder undtagen 
ølbaren lukket. Vejret var simpelthen 
elendigt.
13. aug. var det Dampfestivalen ved 
fregatten, der kaldte. Også her måtte vi 
fortrække indendørs til banjedækket på 

daterforening heller ikke deltog. 
Efter endt skydningen var der præmieo-
verrækkelse og frokost. De flotte resul-
tater var:
Hold konkurrencen blev som følger: 
HOLDKONKURRENCE:
Nr. 1: Ebeltoft Marineforening, hold 
2, 439/9x (Jørn Mortensen 149/4x, Pia 
Skarritsø 147/4x, Tom Skarritsø 143/1x)
Nr. 2: Ebeltoft Marineforening, hold 1, 
427/7x (Gert Agger 142/2x, Steen Di-
deriksen 144/4x, Georg Sand 141/1x)
Nr. 3: Vaabenbrødreforeningen for Ebel-
toft og Omegn, hold 1, 424/9x (Lisbeth 
Christensen 145/5x, Jens Høj 143/2x, Sv-
end Rasmussen
136/9x
INDIVIDUEL KONKURRENCE:
Nr. 1: Jørn Mortensen, Ebeltoft Marine-
forening, 149/4x
Nr. 2: Pia Skarritsø, Ebeltoft Marine-
forening, 147/4x
Nr. 3: Lisbeth Christensen, Vaaben-
brødreforeningen for Ebeltoft og Omegn 

145/5x
Nr. 4: Erich Franzen, Ebeltoft Marine-
forening 145/4x
Nr. 5: Steen Dideriksen, Ebeltoft Marine-
forening 144/4x
HOLDSKYTTER (= bedste skytte fra 
hver forening):
Danske Veteraner: Niels Ole Piil, 141/0X
Djurslands Garderforening: Peder Bys-
kov, 143/3x
Ebeltoft Marineforening: Jørn Morten-
sen, 149/4x 
Flyvevåbenets Soldaterforening: Ove 
Mikkelsen, 128/1x
Grenaa Marineforening: Leo Johansen, 
140/2x
Våbenbroderforeningen for Balle og 
Omegn: Michael Nielsen, 140/2x
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn: Lisbeth Christensen, 145/5x
TRØSTPRÆMIE:
Jytte Hougaard, Djurslands Garder-
forening, 126/2x

Husk at vi som altid har makkerskyd-
ning den første onsdag i november.
Resultatet af makkerskydningen i okto-
ber blev:
Nr. 1:  Jørn Mortensen og Steen Zacho, 
300 points (“fuldt hus”)
Nr. 2:  Carl Erik Schmidt og Bent Olsen, 
291 points
Nr. 3:  Tommy Schmidt og Tom Skar-
ritsø, 291 points.
Placeringerne som nr. 2 og 3 afgjort ved 
lodtrækning.

Makkerskydning den 2. november

4
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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:
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 2016
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Kommende arrangementer
29. oktober:     Distriktsskydning i Randers, - jvfr. side  12
19. november: Julefrokost, - jvfr. side  8
29. november: Kammeratskabsaften. Foredrag med politimand
                           Peter Petersen, der har været udsendt til verdens 
                           brændpunkter, - jvfr. side  1
8. december:    Familie-Jule-mini-bankospil - jvfr. side 9
14. december:   Juleskydning, - nærmere i december-”Kabysrygtet”

fregatten. Der var et selskab på 50-60 
mennesker, tyskere og danskere, udover 
en hel del andre, som var kommet spe-
cielt for at høre os. Og vi gav den på alle 
kontaktorer, alle var glade og ingen i ko-
ret blamerede sig.
2o. aug. drog vi til Skærsø Hovedgård, 
hvor Lene og Jørn Thorbjørn holdt deres 
guldbryllupsfest. Det blev igen en dejlig 
oplevelse. Vi blev vist ind i en dejlig stue, 
hvor der var et par damer, der sørgede 
for vores fornødenheder i form af en øl. 
Kort efter gik vi dog ud i laden, hvor et 
lystigt selskab var samlet. De fik 4 af de 
6 sange, som Jørn havde udvalgt. Der var 
desværre ikke tid til meget mere, idet der 
kom lidt underholdning efter os, og bus-
sen kom efter alle gæsterne ganske kort 
efter.
Hvor de skulle hen ved jeg ikke, men de 

var et muntert selskab.
Vi gik ind i stuen igen, hvor damerne 
igen stod parat til de af sangerne, der øn-
skede sig en øl mere, inden hjemturen til 
Ebeltoft.
Den 27. aug. var der jubilæum i byen, 
det var sejlklubbens 50år samt skude-
havnens 40 år. Vi skulle underholde ved 
receptionen i klubhuset i marinaen. Vi 
startede med 4 små sange, hvorefter vi 
holdt en pause, så diverse mennesker 
kunne fortælle lidt om opstarten af mari-
naen og sejlklubben. Der var jo en del 
ældre, der stadig kunne huske starten.
Efter lidt småsludren på kryds og tværs 
af de tilstedeværende, gik Slupkoret i 
gang igen, og underholdt i ca. 25 minut-
ter med relevante sange for de søkyndige 
tilstedeværende personer.



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

Den 8. september havde Havfruerne sit 
første møde efter sommerferien. Sidste 
år måtte vi desværre aflyse grundet man-
glende tilslutning. Derfor havde vi i år 
valgt, at dette møde skulle foregå uden 
noget på programmet andet en almind-
elig hygge og snak, så var det også lettere 
at aflyse.
Vore bange anelser blev gjort til skamme 
(som man siger). 16 Havfruer mødte 
glade op i Marinestuen i det dejligste 
sommervejr. Vi valgte dog at blive inden 
døre – med afstikkere til gårdhaven af og 
til.
Kirsten bød velkommen – og bl.a. op-
fordrede alle til at komme med forslag til 
den kommende sæson og dens arrange-
menter. Kirsten havde selv et forslag om 
et besøg af en Orkide ekspert fra Hor-
sens. Det i sig selv lyder jo ikke særlig 
eksotisk (der er noget over ”fra Hors-
ens”). Men efter sigende skulle det være 
både morsomt og informativt. Mange 
var interesseret, så Kirsten undersøger 

nærmere. Hvis det kræver et vist antal, 
talte vi om at invitere en veninde med. 
Nu får vi se.
Andre forslag – så som besøg på Kvadrat 
(det er flere år siden, vi var der), filmaf-
ten, 1.hjælps kursus, chokoladekursus, 
kursus i juledekorationer og et besøg på 
Cafe Hack i Århus.
Alt i alt rigtig mange gode forslag – og 
denne følelse af indflydelse gjorde måske 
sit til, at det blev en meget hyggelig, sjov 
og snakkesalig aften. Vi drak kaffe og 
spiste franskbrød med pålæg og afslut-
tede med et par sange. Den sidste sang 
var vores ”gå hjem sang”. Den er laminer-
et, så den kan holde i mange år. – Dog, 
da vi var færdige med at synge, fandt 
man ud af den også var god som vifte. 
Det var varmt som en nat i troperne – i 
Marinestuen i Ebeltoft.!!!!!!!
Ref. Hanne
Næste møde torsdag 6. oktober.
Nærmere på e-mail.

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

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


