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2017 har været et utroligt spændende år i 
Ebeltoft Marineforening. Det er sjældent, at man oplever, 

en så traditionsrig forening fylder 100 år. 
Med dette billede fra Ebeltoft Marineforenings 

100 års jubilæum vil vi gerne ønske jer alle

En rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår !
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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
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Vi skal have en rigtig kammeratskabs-
aften, hvor vi traditionen tro indleder 
med, at
Foreningen er vært ved en gang 
varm punch, hvormed vi ønsker 
hinanden godt nytår

Efter at der er budt velkommen, og vi 
har fået punch i vores krus, skal vi høre 
foredrag ved vort gode medlem Ronald 
Pedersen, der vil fortælle om 

For 400 år siden
sejlede 4 danske skibe - 2 orlogsfartøjer 
og 2 handelsskibe - fra København mod 
Indien for at forsøge at etablere en dansk 
handelsstation på Indiens østkyst.
2 år senere ankrede de op udfor den lille 
indiske fiskerby Taramgabadi. Det betød 
grundlæggelsen af den danske handels-
koloni Trankebar.
Dette 400 års jubilæum vil blive fejret 
på mange måde i Danmark gennem de 

næste par måneder, og Marineforening-
en vil på landsplan spille en stor rolle i 
fejringen.

Vi kan i Marineforeningen i Ebeltoft være 
lidt på forkant med fejringen ved at invi-
tere til kammeratskabsaften torsdag d. 
25. januar, hvor tidligere generalsekretær 
i Dansk Sømandskirke, orlogs- og sø-
mandspræst emer. Ronald Pedersen vil 
fortælle om Trankebar og vise billeder 
fra en rejse dertil i 1990’erne. 

Der er som sædvanlig mulighed for 
kammeratligt samvær med en god snak, 
et slag kort eller besøg I biblioteket. 
Der er således lagt op til en god start på 
det nye år, hvorfor bestyrelsen da også 
håber på godt fremmøde.
HUSK: Emblem skal bæres, - uden em-
blem skal betales bod på 10,- kr. – Nye 
medlemmer, der endnu ikke har fået em-
blem, vil få dette overrakt ved aftenens 
velkomst.

Januar kammeratskabsaften
Torsdag den 25. januar 2018, kl. 19.30



Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 3600

www.vandmand.dk
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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

Æ
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Nu nærmer årsskiftet sig, og dermed 
også tiden for betaling af kontingent for 
2018.
Jvfr. generalforsamlingen 2017 er kon-
tingentet i år 450,- kr.  Indbetalingskort 
følger med dette ”Kabysrygte”.  
Kontingentet kan enten betales via det 
medfølgende indbetalingskort eller ved 
bankoverførsel til 
Sparekassen Kronjylland, 
Ebeltoft afdeling, 
Reg. nr.: 9360 - Konto nr.: 0008738807
Man kan også indbetale kontingentet i 
baren i Marinestuens officielle åbnings-
tider. I såfald skal man huske at med-
bringe indbetalingskortet.
Uanset hvilken indbetalingsform, Du 

anvender, så husk at oplyse indbetaler-
navn og -adresse. På forhånd tak !  -  
Gør man ikke det, risikerer man at blive 
rykket, selvom man måske har betalt.

HUSK også, at hvis du vil tegne skud 
til Fregatskydningen, skal indbetaling 
herfor foretages sammen med kontin-
gentindbetalingen. Husk også, at man 
godt kan tegne skud til Fregatskydning-
en uden selv at deltage i skydningen, - så 
er der blot en anden, der skyder for en, 
men det er den, der har tegnet skuddet, 
der vinder en evt. præmie.
Prisen for at deltage i fregatskydningen 
er i år 50,- kr.

Kontingent 2018

Foreningens medlemsblad Kabysrygtet, 
det du nu sidder og læser, rundsendes på 
flere måder. I Ebeltoft by og omegn gøres 
dette via en flok gæve gaster, der har hver 
deres rute, hvor de frivilligt omdeler Ka-
bysrygtet. Andre modtager Kabysrygtet 
per e-mail, og til sidst er der de Kabys-
rygter, der sendes via Postnord. Vi har 
ca. 80-85 medlemmer, der modtager Ka-
bysrygtet via Postnord. Trods forringelse 
af postservicen går portoen desværre 
kun en vej, og det er op.
Vi har derfor en udgift til porto på op 
mod 6.000 kr. om året. 
Bestyrelsen har derfor besluttet, at så-
fremt de, der modtager Kabysrygtet via 
Postnord, forsat ønsker at modtage det i 
papirudgaven, pålægges et gebyr på 50,- 

kr. til dækning af portoen. 

Der vil i år været en ekstra linie på ind-
betalingskortet, der medfølger dette 
Kabysrygte, hvorpå der står ”Porto Ka-
bysrygtet”
Her påføres beløbet, 50,-kr, og gebyret 
betales sammen med kontingentet for 
2018.
Ovenstående er kun for de, der mod-
tager Kabysrygtet via Postnord. Er du 
i tvivl om, hvorvidt du modtager det 
via Postnord, kan du på kuverten se, 
om der er frimærke på. Er der ikke 
frimærke på, ja så har du fået Kabys-
rygtet leveret af en af vores gode om-
delere. 

Kabysrygte via



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

“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 37 97
info@denskaevebar.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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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

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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Modtagere via Postnord, der ikke ønsker 
at betale gebyret for porto, har mulighed 
for at få Kabysrygtet tilsendt elektronisk 
som PDF fil via E-mail. 
Ønsker du at modtage Kabysrygtet via 

E-mail, så kontakt næstformand Frank 
Heede, der er ansvarlig for omdeling af 
”rygtet”
Frank kan kontaktes på mail: 
flheede@hotmail.com

med dagsorden ifølge foreningens 
vedtægter
Der gøres opmærksom på, at eventuelle 
forslag, der ønskes fremsat under dagsor-
denens pkt. 4, ”Indkomne forslag”, skal 
være formanden, Erich Heiner Franzen, 
Lyngsbækvej 41. 8400 Ebeltoft i hænde – 
skriftligt – senest den 21. januar 2018!
Nærmere oplysninger med angivelse af 
dagsordenens punkter m.v. vil komme i 
næste ”Kabysrygte”, - men
Generalforsamlingen er hermed 
lovligt indvarslet!

Traditionen tro skal vi naturligvis have 
vor gode og hyggelige torskespisning, 
der i år ligger inden generalforsamling-
en, - også nærmere herom i næste Ka-
bysrygte.
Tilmelding til spisning sker ved at skrive 
sig på den fremlagte liste i baren i Ma-
rinestuen. Har du ikke mulighed for at 
komme ned og skrive dig på, kan du 
ringe i Marinestuen i åbningstiderne 
på tlf. 86 34 30 30 og bede vagthavende 
skrive dig på. Tilmelding er bindende 
efter 8. februar 2018

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til årlig, ordinær generalforsamling

Torsdag den 22. februar 2018
Kl. 19.00 i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft

Torskespisning starter kl. 17.30
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Om Ebeltoft Marineforening

Ebeltoft Marineforening er en traditions-
rig forening med mange aktiviteter. Vi er 
næsten 300 medlemmer, og der kommer 
stadig nye til, ligesom nogle forsvinder. 
Helt naturligt er der derfor en udskiftning 
af de medlemmer, der kommer i forening- 
en og benytter sig af aktiviteterne. Med 
dette indlæg vil vi prøve at fortælle lidt 
om foreningens aktiviteter og traditioner 
således, at vores nye medlemmer kan 
få et kort indblik i foreningen. Ønsker 
man den fulde historie ja så skal man se 
at få læst 100- års jubilæumsbogen, der 
fortæller foreningens omfangsrige histo-
rie. 

Ebeltoft Marineforening.
Ebeltoft Marineforening er en lokalafde-
ling under Danmarks Marineforening 
og er stiftet d. 28.02.1917. Foreningen 
kunne derfor i 2017 fejre et fornemt 
100-års jubilæum. Ifølge vedtægterne for 
Danmarks Marineforening kan følgende 
søge optagelse i foreningen:
Som medlemmer af foreningens afde-
linger kan, efter bestyrelsens godken-
delse, optages myndige danske mænd og 
kvinder:
1. Der er eller har været tjenstgørende i 
Søværnet eller Marinehjemmeværnet
    eller
2. Der er eller har været ansat i handels-
flåden, som erhvervsfisker, eller som 
nærer  interesse for orlogs- eller handels-
flåden og dermed beslægtede erhverv, og 
som i øvrigt har nærmere tilknytning 
dertil.

Men kan altså ikke melde sig ind i 

Marineforeningen, men man kan søge 
optagelse, såfremt man har den rette re-
lation. 
Når bestyrelsen modtager en optagelses-
blanket, behandles denne på førstkom-
mende bestyrelsesmøde. Ansøgeren 
modtager herefter svar på sin ansøgning 
per brev, hvori afgørelsen anføres.
Er man blevet optaget, skal man have 
udleveret sit emblem og en kopi af 
vedtægterne. Dette gøres ved at af føl-
gende arrangementer:
Generalforsamling, Fregatskydning, 
Kammeratskabsaftener eller andre of-
ficielle arrangementer anført i Kabys-
rygtet, såsom julefrokost eller sommer-
fest. Bæres emblemet IKKE ved sådant 
arrangement, koster det en bod på 10,- 
kr. 
Ved overrækkelse af emblem vil symbo-
likken i dette blive forklaret.
Emblemet skal behandles med respekt.

Generalforsamling:
Foreningens generalforsamling afholdes 
den sidste torsdag i februar i henhold 
til vedtægterne. Generalforsamlingen 
varsles i december nummeret af Kabys-
rygtet. 
Inden generalforsamlingen er der tor-
skespisning. Kogt torsk med tilbehør 
efter alle kunstens regler. 
Under spisningen udbringes som den 
første skål ”Dronningens skål”. Der er 
altså ingen, der siger skål før formanden 
eller dennes stedfortræder har udbragt 
”Dronningens skål”. Dette sker ved at for-
manden rejser sig, løfter sit glas og siger 
”Dronningens skål”. Herefter rejser alle 
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sig, og formanden udbringer et 9-foldigt 
leve for Hendes Majestæt Dronningen. 
Efter det 9-foldige leve tømmes glasset, 
og når formanden har sagt ”gå videre”, 
sætter man sig igen ned.
Efter spisningen går vi over til general-
forsamlingen. Man behøver naturligvis 
ikke deltage i spisningen for at deltage i 
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indledes altid 
med Flaghejsning. Danmarks Marine-
foreninger har ikke faner, men flag. Det 
vil sige, Flaget kan hejses på stangen. 
Marineforeningernes flag er et splitflag i 
orlogsrød farve. 

Formanden, eller dennes stedfortræder, 
kommanderer ”Klar ved flaget”, hvoref-
ter flaggasterne går til flaget. Nå disse er 
klar kommanderes ”Klar overalt”, og alle 
rejser sig. På kommandoen ”Hejs” hejses 
flaget mens der pibes i bådsmandspibe. 
Når flaget er hejst afsynges første vers af 
”Kong Christian”. Efterfølgende kom-
manderes ”Gå videre” og alle kan sætte 
sig. 

Efter flaghejsning er der uddeling af em-
blem til nye medlemmer, 25-40-50 og 60 

års tegn til jubilarer samt evt. hæders-
tegn. Ligeledes mindes afdøde medlem-
mer. 
Ved afslutning af generalforsamlingen er 
der nedhaling af flaget med samme kom-
mandoer, dog selvfølgelig med ”hal ned” 
i stedet for ”hejs”. Til slut afsynges sidste 
vers af ”Kong Christian”.

Påklædning:
Foreningens officielle ”Uniform” er 
Marineblå blazer med kendingstegn 
over hvid eller lyseblå skjorte og med 
tilhørende slips. Dertil bæres pæne grå 
bukser og sorte sko. På Blazeren bæres 
emblemet i reverset på venstre side. 
Det ses gerne, at denne ”uniform” bæres 
ved generalforsamling, Fregatskydning 
og andre officielle arrangementer. 

Marinestuen:
Ebeltoft Marineforening ejer Marine-
stuen og grunden hvorpå denne ligger. 
Adressen er Stockflethsvej 7. 8400 Ebelt-
oft. Tlf. 86 34 30 30

Vi har en meget flot Marinestue og 
værner om den. 
Og her gør vi det så klart fra starten at:
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Mænd bærer ikke hovedbeklædning i 
Marinestuen!

Tag derfor venligst hue, hat kasket m.m. 
af, inden du kommer ind. Glemmer du 
det, skal bartenderen eller andre nok 
påpege det. 
Da foreningen overtog bygningen, var 
det et nedlagt autolakeringsværksted, 
og meget skulle laves, inden den kunne 
fremstå så flot, som den gør i dag. Alt 
det arbejde, der er lavet, er udført af 
medlemmerne, som lagde en kæmpe 
frivillig indsats i opbygningen. 
Marinestuen danner rammen om 
langt de fleste af vore arrangementer. I 
forbindelse med Marinestuen har vi også 
indendørs 15-meter skydebaner. I alt 10 
stk. 

Marinestuen og baren er åben onsdag 
aften 19.00-22.00 hvor også skydebanen 
er åben. Har man lyst til at skyde, er alle 
medlemmerne med familie velkomne. 
Har man ikke skudt før, har vi gaster, 
der kan være behjælpelige med at få nye 
skytter godt i gang. En skydning koster 
35,- kr., og skyder man mere end en serie 
på en aften koster de efterfølgende kun 
30,- kr. Foreningen råder over et antal 
Otteruprifler der kan benyttes af de, der 
ikke selv har riffel.
Marinestuen og baren er også åben 
lørdag formiddag fra 10.00 til 13.00 og 
her er det fra kl. 11.30 muligt at købe en 
lille frokostbuffet for medlemmerne med 
ledsager. Et medlem kan medbringe op 
til 3 gæster til en sådan frokost (eksem-
pelvis sin egen ægtefælle og et par mere). 
Bestik købes i baren. Pris 50,- per vok-
sen. Børnepriser oplyses i baren. 

Og der spises ikke ved det runde bord. 

Al spisning foregår ved de almindelige 
borde. 

Vi er ikke - og har ikke intentioner om 
at være - en restaurant og al beman-
ding udføres af bestyrelsen og frivil-
lige. Derfor forventer vi også, at de, 
der kommer og spiser eller drikker en 
øl, hjælper med afrydningen. Flasker 
og glas afleveres i baren mens service 
stilles på rullebordet i Hall’en. Affald 
fra tallerken skrabes af i skidtpøsen 
på rullebordet, og bestik kommes i 
pøsen med sæbevand. Dette gør det 
langt nemmere for opvasken og vagt-
havende. 

Vores forening bygger på kammeratskab 
og frivillighed, og derfor hjælper vi hin-
anden, således at det ikke bliver en sur 
tjans for de, der hjælper. 

På bardisken i Marinestuen er også frem-
lagt tilmeldingslister til arrangementer 
og hjælperlister, man kan skrive sig på, 
såfremt man vil hjælpe.

Medlemmerne kan leje Marinestuen til 
en pris a 1.500,- kr. plus forbrug. Der 
er dog regler for hvilke arrangementer, 
man kan holde i Marinestuen. Disse be-
grænser sig til:
Egne mærkedage så som Fødselsdage, 
bryllup, kobber-, sølv-, guld-, og Dia-
mant bryllup og jubilæer. Ligeledes kan 
den lejes til ægtefælle/samlevers runde 
fødselsdage ligesom den kan lejes til 
børn og børnebørn og evt. oldebørns 
runde fødselsdage og konfirmation. 
Fællers for alle ovenstående er at man 
selv skal være deltager i festen. 
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Om Ebeltoft Marineforening

Skyttelaug:
Ebeltoft Marineforenings Skyttelaug er 
vedtægtsbestemt. Alle medlemmer af 
Ebeltoft Marineforening er automatisk 
også medlemmer af Skyttelauget. Dette 
gælder også selvom man ikke er ak-
tiv skytte. Skyttelaugets daglige ledelse 
varetages af Skydeudvalget, der står for 
det praktiske omkring gennemførelse af 
skydninger såsom, udlevering af patron-
er og skiver, udsendelse af invitationer 
til skydninger, finde skivedommere 
og banekommandører, vedligehold af 
skydebane og våben m.m.. 
Formanden for Skyttelauget er for-
manden for Ebeltoft Marineforening. 
Daglig leder af Skydeudvalget er Peter 
Brøgger.

Fregatskydning:
Foreningens fornemste arrangement er 
selvfølgelig generalforsamlingen, men 
efter dette kommer den årlige Fregat-
skydning. Denne afholdes en lørdag i 
løbet af foråret og annonceres i februar-
nummeret af Kabysrygtet. For de, som 
ikke kender til Fregatskydning, kan vi 
fortælle, at det svarer til andre fore-
ningers fugleskydning. Men der skydes 
på en model af en fregat og det er sejl og 
krudtkammer, man skyder ned. 
Sejlene er nummererede og skydes ned i 
en bestemt rækkefølge, og til slut skydes 
på Krudtkammeret. Den, der skyder 
krudtkammeret ned, bliver Fregatkap-
tajn. 
Og skyder man et sejl ned, er der 
selvfølgelig præmie for det. 
Man tilmelder sig fregatskydningen ved 

at indbetale til denne via indbetaling-
skortet til opkrævning af kontingent. 
Prisen er 50,- kr. Har man ikke mulighed 
for at komme på dagen, er det dog in-
gen grund til ikke at tilmelde sig. Man 
kan nemlig stadig vinde. Blandt de, der 
mønstrer på dagen, laves en liste med 
”tvungne skytter”, der skyder for de, der 
ikke har haft mulighed for at komme. 
Men kom, det er en festlig og hyggelig 
eftermiddag i godt selskab. 
Fregatskydningen er som generalfor-
samlingen en af de dage, vi henstiller til, 
at medlemmerne kommer i Blazer. 
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Om Ebeltoft Marineforening

Sluptur:
Fastelavnsmandag sejler Sluppen gen-
nem byen. En tradition der er ældre end 
Ebeltoft Marineforening, da den går over 
250 år tilbage. Sluppen er en ”robåd” på 
en hestevogn trukket af 2 heste. Båden 
bemandes af en admiral, en bådsmand, 
2-3 musikere, 4 roere, en lodhiver og til 
tider en udkig. Roere, musikere og lod-
hiver/udkig er i sorte matrosuniformer. 
På hver side af Sluppen går 4 flagbærere. 
Disse 8 gaster er iført sorte bukser, hvid 
busseronne uden krave, men med røde 
skærf og iført høj hat. 
Hertil kommer et antal raslere, typisk 5 
stk. iført samme uniform som flagbæ-
rerne. Forrest går foreningens flagbærer 
med foreningens flag. 
På den farefulde sejlads samles ind til 
godgørende maritime formål. Flere ste-
der gennem byen sikrer venligtsindede 
borgere at besætningen ikke omkommer 
af tørst, ligesom nogle etablissementer 
byder besætningen på landlov. Her må 
den myndige bådsmand nogle gange 
kalde gasterne til orden. Det hele foregår 
med sang og musik og denne dag er det 
de velkendte gamle slupsange der syn-
ges. Der er tale om en meget festlig dag 
med mange traditioner. 

Slupkoret:
Udledt af de årlige slupsejladser star-
tede slupkoret. Ebeltoft Marineforen-
ings Slupkor er et mandskor. Koret har 
øveaften hver tirsdag fra 19.-21. i Ma-
rinestuen. Koret er en af foreningens 
mest synlige aktiver, da de ofte er ude 
og optræde. Ligeledes har koret indspil-
let 3 CD’er hvoraf de 2 seneste kan købes 
i baren i Marinestuen. CD 1 er udsolgt. 
Sangerne er, når de optræder, iklædt 
hvide busseronner m. krave, sorte buk-
ser og hvid hue. Ligeledes er der som 
ved slupsejladserne en bådsmand og en 
admiral iklædt respektive uniformer, der 
leder slagets gang.
Leder af koret er Uwe Weissfeld, som kan 
kontaktes omkring optræden af koret. 
For kontaktoplysninger se kolofonen.
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Tirsdagstræffet
Hver tirsdag formiddag åbnes Marine-
stuen og der holdes ”Tirsdagstræf ”. Her 
kan medlemmerne komme og købe et 
rundstykke og en kop kaffe. Eller trække 
en øl i automaten og ikke mindst få en 
hyggelig snak. Efter kaffen laves ofte 
noget praktisk arbejde. Det er Tirsdags-
træffet, der er medvirkende til at fore-
ningens lokaler og omgivelser bliver så 
flot vedligeholdt.
Tirsdagstræffet startede på initiativ af 
5 gaster, der følte det manglede noget 
i foreningen. Tidligere mødtes nogle 
medlemmer i Marinestuen om formid-
dagen over en øl og en snak. Dette døde 
dog med tiden ud, da flere af disse er 
gået fra borde. Heldigvis tog de 5 gaster 
fat og fik Tirsdagstræffet sat i gang. Der 
kommer på en alm. tirsdag ca. 20-25 
medlemmer. Træffet holder også et par 
frokoster i løbet af året. Næste er vinter-
frokost d. 16.01.2018
Tovholder på Tirsdagstræffet er Flem-
ming Hjort Christensen. 
Flemmings kontaktinformationer kan 
findes i kolofonen.

Pudselauget 
Som Marineforening har vi en masse 
messing, kobber og pokaler, der skal 
pudses. Dette varetages af Pudselauget 
der mødes 4 gange årligt og holder 
pudsedag. Leder af Pudselauget er Per 
Snejbjerg. Pers kontaktoplysninger 
findes i kolofonen.

Travalje-roning
Ebeltoft Marineforening har også en 
ro-travalje. Denne er aktiv i sommer-
halvåret, hvor den ligger i havnen og ro-
erne mødes hver onsdag til er frisk tur 
ud af havnen, såfremt vejret tillader det. 
Udover den sunde motion under roturen 
er der selvfølgelig mulighed for hyggeligt 
samvær i Marinestuen efter turen. Leder 
af praktisk vedligehold af foreningens 
fartøjer (Jo Sluppen er også et fartøj) er 
Kurt Nielsen. 
Som for de foregående findes Kurts kon-
taktoplysninger i Kolofonen. 
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Om Ebeltoft Marineforening

Flagallé
Ebeltoft Marineforening har entreprisen 
med opsætning af byens flagallé. Fla-
galléen ejes af Ebeltoft Håndværker- og 
Borgerforening, men vi har entreprisen 
på at sætte flagalléen op samt vedligehol-
de denne. Dette giver en stor indtægt til 
foreningen, men er også et mandskabs-
krævende job. Til en opsætning skal der 
6 mand til, morgen og aften. 2 chauffører 
og 4 håndmænd. Turen deles i 2 ruter 
og hver tager ca. 45 min. Ved opsætning 
om morgen startes med en dram, og ved 
nedtagning om aftenen afsluttes med en 
øl eller vand. Når der laves vedligehold 
af flagstænger m.m. har foreningen ofte 
været vært ved en gang grillpølser efter 
endt arbejde. 
Leder af flagallén er Jørgen Halling-Il-
lum.
Jørgens kontaktoplysninger findes i 
kolofonen. 

Den Nationale Flagdag 
5. september
I samarbejde med Vaabenbrødrefore-
ningen for Ebeltoft og Omegn er Ebel-
toft Marineforening med til at arrangere 
afholdelse af den Nationale Flagdag den 
5. september i Ebeltoft by. Her inviteres 
flag og faner til at gå i parade gennem 
byen sammen med veteraner, som har 
været udsendt i international tjeneste. 
Paraden starter ved Nørreport og går 
gennem gågaden til Det Gamle Råd-
hus. De sidste par år med Marinehjem-
meværnsorkestret fra Randers i spidsen. 
Ved ankomst til Torvet er der tale og fæl-
lessang. Et flot arrangement hvis vi selv 
skal sige det. 
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Andre aktiviteter 
Udover de ovenstående aktiviteter sker 
der meget andet i Marineforeningen. 
Her skal blot nævnes nogle få. Kam-
meratskabsaftener i vinterhalvåret. Ju-
lefrokost og sommerfest. Fisketur på 
Vigen. Deltagelse i diverse skydninger 
gennem året. Optrædener ved slupkoret. 

Juleskafning på Fregatten Jylland. Ja der 
er nok at vælge mellem. 

Vi håber, at ovenstående er med til at 
give et indblik i Ebeltoft Marineforening 
og måske fremme lysten hos nogle til at 
deltage i de aktiviteter, foreningen kan 
byde på. 
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Vi har mistet vor gode ven og medlem 
Knud Erik Linnemann, der efter længere 
tids sygdom er gået fra borde kun to uger 
før sin 83-års fødselsdag.
Knud, som han blot blev kaldt i daglig 
tale, var sømand med stor S og marine-
foreningsmand med stort M. Knud 
sejlede hele sit voksne arbejdsliv med 
rederiet J. Lauritsen, hvor han hurtigt 
avancerede til maskinchef og senere til 
inspektør og supercargo med forskel-
lige specialopgaver på rederiets skibe 
rundt i verden. Et hverv, som han også 
beklædte efter ”den officielle” pension-
eringsdag. Vi har alle kunnet følge med 
i Knuds mange oplevelser via de mange 
velskrevne, informative og underhold-
ende indlæg, han har beriget os med i 
Kabysrygtet.
Ebeltoft Marineforening har meget at 
takke Knud Erik Linnemann for. Udover 
de mange gode indlæg om sin sejlende 
karriere leverede Knud også i en lang 
årrække indlæggene til Kabysrygtet om 
Slupkorets mange ”meriter”. Udover alle 
disse gode indlæg i kabysrygtet vil Knud 
nok allerbedst blive husket som Slup-

korets myndige og humoristiske båds-
mand; men også som myndig dirigent 
ved mange generalforsamlinger. Efter 
den triste ”kasserer-sag” i 2009 påtog 
Knud sig sammen med Poul Jørgensen 
at rydde op og få styr på det kaos, som 
den tidligere kasserer havde efterladt på 
kontoret. Det førte til, at Knud efterføl-
gende blev foreningens ”arkivar”, og han 
udførte et meget stort arbejde med at få 
orden på mange sager, såvel uniformer 
som papirer og bøgerne i biblioteket 
m.m..
Knud blev medlem af foreningen i 1985, 
da han og familien flyttede til Ebeltoft, 
og ved generalforsamlingen i 2010 blev 
han tildelt 25-årstegnet.
Knud Erik Linnemann blev bisat ved 
en meget smuk højtidelighed i Ebeltoft 
Kirke den 9. november, hvor sognepræst 
Heidi Bisgaard holdt en meget smuk 
og meget personlig tale ved båren. En 
tale, hvor hun var meget inde på Knuds 
tilværelse som sømand og i pensionist-
tilværelsen som Marineforeningsmand 
med særlig tilknytning til Slupkoret. 
Blandt andet fortalte Heidi Bisgaard, at 

Knud Erik Linnemann fra borde
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Knud og Margit havde mødt hinanden 
ombord i et Lauritzen-skib, hvor de sej- 
lede som henholdsvis maskinmester 
og stewardesse. Da Margit havde mødt 
Knud, havde hun sagt til sig selv ”Ham 
vil jeg have” – og det fik hun. Et betagen-
de indslag var, da Slupkoret sang stående 
i koret. Korets leder, Uwe Weissfeld, og 
admiral, Ove Blok, var med til at bære, 
da kisten blev ført ud til tonerne af Slup-
korets sang: ”Denne rejse bliver bestemt 

den allersidste”.
Knud var en stor personlighed, som vi 
vil komme til at savne. Dette er naturlig-
vis for intet at regne mod det savn, 
som Margit og hele familien føler. Vore 
tanker og medfølelse går til dem i denne 
svære tid.
Æret være Knud Erik Linnemanns min-
de !

j.b.

Vi har fra Ejler Bjoler, Nyborg, og 
tidligere styrmand fået bogen ”Marine-
foreningen i Danmark.
En anonym giver har foræret foreningen 
”Mamma Doc’s” bog ”Krigslæge på mis-
sion”.
Lars Hansen har foræret os en køkken-
maskine til brug i Kabyssen og en atta-
chetaske.

En anonym giver har foræret foreningen 
en bristisk Commandokniv fra anden 
verdenskrig og 2 døllebajonetter. 

Tak til alle giverne for de fine gaver

Husk, har du gaver til foreningen, kon-
takt da gerne redaktøren med en beskriv-
else, således vi kan få sagt pænt tak.

Gaver til foreningen
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I anledning af foreningens 100 års ju-
bilæum d. 28.02.2017 udgav vi en ju-
bilæumsbog, som vores medlemmer fik 
udleveret ved receptionen den pågæl- 
dende dato og efterfølgende har kunnet 

hente i Marinestuen, såfremt man ikke 
havde mulighed for at deltage på selve 
dagen. 
Det samme gør sig gældende for den 
100-års nål, vi fik lavet.
Har man endnu ikke hentet sin bog og 
nål, er det nu sidste chance for at mod-
tage den uden beregning. Det kan gøres 
frem til generalforsamlingen d. 22. fe-
bruar 2018 
Det vil sige, at man har haft 1 år til at få 
hentet sin nål og bog.
Efter generalforsamlingen i 2018 ud-
deles bog og nål ikke længere gratis til 
medlemmer, der endnu ikke har modta-
get den.
Ønsker man sig alligevel bogen, kan den 
købes i baren til en pris af 200,- kr.
Nålen kan købes for 30,- kr., så længe la-
ger haves. 

Sidste udkald 
for at hente sin bog

Ebeltoft Marineforening 

gennem 100 år

- et bidrag til Ebeltofts historie som søkøbstad

Vi har modtaget nedenstående fra Chri-
stian Koudal. 

I forbindelse med min 75 års dag, vil jeg 
hermed sige tusind tak til alle, der var 
med til at gøre dagen festlig; tak til vores 
Slupkor for fremragende underhold-
ning. Samtidig - og ikke mindst - tusind 

tak for de mange penge til Fonden, der 
var mit formål med dagen, men også tak 
for de mange flasker og hanebøssen, så 
jeg kan forsvare familien. En Glædelig 
Jul og et godt Nytår til alle.

De bedste hilsner
Christian Koudal

Tak fra Christian Koudal

4
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Glemte ting
Der har i et stykke tid hængt noget over-
tøj i garderoben i Marinestuen. Nogle 
trøjer og en overfrakke. Disse er vist på 
omstående billede. Er du blandt ejerne, 
så kan de afhentes i Marinestuens åbn-
ingstid.

Er tøjet ikke afhentet ved udgangen af 
januar vil det blive doneret til genbrug.

Fastelavnsmandag falder i 2018 den 
11.februar. Derfor starter vi allerede nu 
forhyringen af mandskab til den tradi-
tionsrige og festlige – men også farefulde 
– slupsejlads ad byens smalle, brolagte 
gader og stræder, hvor der skal rasles 
penge ind til et velgørende formål, i år til 
Ebeltoft Marineforenings Fond til hjælp 
for unge mennesker fra Syddjurs Kom-
mune, der gerne vil have en søfartsud-
dannelse. De gaster, der gerne vil deltage 
i denne historiske, maritime tradition, 
bedes skrive sig på tilmeldingslisten, der 
er fremlagt i Marinestuen senest onsdag 
den 31. januar Hvis man har vanskeligt 
ved at komme i Marinestuen, kan man 
forsøge at ringe til stuens telefonnum-
mer, 86 34 30 30, og høre, om der er en 
af de tilstedeværende, der vil skrive en på 
listen.

På selve dagen skal mandskabet møde i 
Marinestuen kl. 08.00
De gaster, der har uniformer der-
hjemme, bedes møde iført disse. 
Øvrige vil få udleveret uniformer ved 
ankomsten

Som vanligt starter vi med at køre i biler 
til ”Bakkegården”, og først herefter star-
ter selve ”sejladsen”. Det vil derfor også 
være klogt ikke at klæde sig for varmt på 
straks fra morgenstunden. Vi vil arran-
gere det sådan, at der bliver tid til at tage 
mere tøj på, inden vi ”lægger fra kaj”.

Mandskabsliste vil blive fremlagt i Ma-
rinestuen

Forhyring af slupgaster
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Vor gode hovmester, hvis forplej- 
ning vi nyder godt af ved arrangementer 
og lørdagsfrokoster, søger hjælpere og 
afløsere til hjælp ved de ugentlige lørd-
agsfrokoster. Som bekendt er disse lør-
dagsfrokoster populære, og for at undgå 
at nogen løber sur i kabystjansen, skal vi 
derfor gerne have nogle flere hjælpere på 
banen, således også hovmesteren kan få 
lidt landlov.

Så kan du svinge grydeskeen eller 
opvaskebørsten så skriv dig på hjælper-
listen, der ligger i baren, eller henvend 
dig til Hovmester Kjeld Thejl. 

Hovmesteren søger hjælpere

Nu nærmer julen sig, og tovholderen vil 
gerne ønske alle en rigtig glædelig jul 
og et lykkebringende nytår og bringe en 
stor tak for samværet og indsatsen med 
stort og småt gennem 2017. Det er vir-
keligt rart at se en velholdt bygning.  Vi 
mødes ikke mellem jul og nytår! 

MEN tirsdag d. 16. januar afholdes den 
årlige “vinterfrokost”. husk at skrive 
Jer på listen i marinestuen. 

Venlig hilsen 
Flemming Hjorth, tovholder

Nyt fra Tirsdagstræffet

4
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Skyttelauget

Årets Distriktsskydning blev afholdt 
søndag den 5. september på vore ba-
ner i Marinestuen. Det var oprindeligt 
Aarhus Marineforenings tur til at stå 
som arrangør, men da de har vanskeligt 
ved at skaffe baner, havde de bedt om, at 
stafetten gik videre, hvilket vil sige til os. 
Det blev som altid en hyggelig dag med 
snak på kryds og tværs, deltagerne fra de 
forskellige foreninger imellem. Der var 
deltagere fra Grenaa, Horsens, Randers, 
Aarhus og Ebeltoft med tilsammen 51 
skytter.
Som sædvanlig, fristes man til at sige, 
udviste vore egne skytter ikke den store 
beskedenhed, men udnyttede i stedet 
groft hjemmebanefordelen og sikrede sig 
både 1. og 2. pladsen i holdkonkurrencen 
samt de 3 første af de 5 præmiegivende 
pladser i den individuelle konkurrence. 
– Det distriktsmesterskab, der blev gen-

vundet sidste år blev således forsvaret og 
genvundet på fineste vis.
Efter skydningens afslutning var der 
præmieuddeling efterfulgt af nedhaling 
af flaget. Og derefter kunne alle ”kaste 
sig over” hovmester Thejls lækre frokost-
buffet, der blev rost af alle.
De præmiegivende resultater var :
Holdkonkurrence:
Nr. 1: Ebeltoft, Hold 5, 437 
(Pia Skarritsø 146, Tom Skarritsø, 147, 
Steen Zacho 144)
Nr. 2: Ebeltoft, Hold 3, 432
(Svend Rasmussen 141, Steen Diderik-
sen 150, Bent Olsen 141)
Individuel konkurrence:
Nr. 1: Steen Dideriksen, Ebeltoft, 150
Nr. 2: Tom Skarritsø, Ebeltoft, 147
Nr. 3: Pia Skarritsø, Ebeltoft, 146/4x
Nr. 4: Hans O. Hansen, Horsens, 146/3x
Nr. 5: Jørgen Steffensen, Randers, 144/4x

Distriktsskydningen
Ebeltoft forsvarede mesterskabet

Vinderholdet Holdet, der hentede præmierne for anden-
pladsen (i modten Steen Dideriksen, der 
skød “fuldt hus”)
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Afvikles fortsat den første onsdag i hver 
måned, - til og med april. Dog med 
den ændring at der fremover kun vil 
være præmie til de 2 bedste makkerpar. 
Denne ændring kommer af, at der de 
sidste makkerskydninger har været fal- 
dende tilslutning. 

Makkerskydninger
10. januar - 7. februar
Husk, at du er velkommen til at tage 
familie eller venner, der kunne tænke sig 
at prøve at skyde, med. Alle, der skyder 
denne aften, deltager i konkurrencen.

De månedlige makkerskydninger

Præmievinderne ved november måneds makkerskydning.

Hovmester Thejls forrygende frokostbuffet 
blev “ydet fuld retfærdighed”

Resultattavlen studeres

PræmiebordetDe individuelle præmiemodtagere
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Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm

Vi har fået 2 nedenstående indlæg fra 
Slupkoret.

Syng med Slupkoret
Tirsdag den 14. november havde Slup-
koret inviteret til en sangaften hvor alle 
interesserede var velkomne. Denne san-
gaften var ligeledes annonceret i Ebeltoft 
Folketidende, hvilket jo også er med til 
at promovere Ebeltoft Marineforening. 
Der var fremstillet 50 entrébiletter som 
blev solgt fra Hanne Sloth´s fornemme 
modeforretning på Adelgade, alle billet-
ter blev nærmest revet væk. Stor tak til 
Hanne.
På selve sangaftenen blev der solgt yder-
ligere X antal billetter ved indgangen, 
så denne aften rummede Marinestuen 
mere end 100 personer. Vores korleder 
Uwe havde til lejligheden fremstillet 

sanghæfter med udvalgte sange så pub-
likum havde mulighed for at synge med, 
det blev en stor succes.
I pausen blev der serveret æblekage og 
kaffe, æblerne var leveret fra ”Villa Poul-
sen” i Handrup Bakker og taget under 
kyndig behandling af kabysholdet Jør-
gen, Erik og Karl; og ikke at forglemme 
stod Frank og Erik i baren beredvillige 
til at udskænke diverse ”smøremidler” til 
de sangglade ganer.
Og traditionen tro blev der også i pau-
sen, som sædvanligt, underholdt med 
lystige ”sørøverhistorier”.
Alt i alt var det en glimrende aften hvor 
alle hyggede sig gevaldigt; denne aften 
tåler efter min mening absolut en gen-
tagelse.

KE

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

www.agservice.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER

10.01.- 2018: Makkerskydning - jvfr. side 22

16.01.-2018: Vinterfrokost i Tirsdagstræffet - jvfr. side  20

25.01.-2018: Kammeratskabsaften - jvfr. side 4

07.02.-2018: Makkerskydning - jvfr. side 22

11.02.-2018: Slupsejlads. Fastelavnsmandag - jvfr. side 19

22.02.-2018: Generalforsamling med torskespisning - jvfr. side 7
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Margit og Tommy Schmidt holdt guld- 
bryllup i Marinestuen for familie og ven-
ner. I det hyggelige selskab var der også 
adskillige børn, så da de fik matroshuer, 
kom der rigtig gang i fotograferingen.
Slupkoret underholdt under ledelse af 
Bernt som admiral.
Tommy kunne ikke sidde stille men 
måtte vise, at han også var slupper, alt 
gik alligevel godt, og vi sluttede af med 
“Fuglene letter” og “Den lille cafe”. Vi 
ønskede guldbrudeparret til lykke og et 
hurra fik de også.

Anders Thue Jørgensen
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SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI gear
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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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Den 5. oktober 2017 mødte 24 Havfruer 
op til et foredrag om hatte, som ”Hat-
tedame” Marianne Tranæs holdt, hvor 
hun bl.a. fortalte om hendes familie, som 
langt tilbage til 1800 tallet tæller adskil-
lige hattemagere og modister.
Mariannes mor var en kendt modist – 
hun havde bl.a. arbejdet i en hattesalon 
i Amerika i sine unge år. Det var den 
gang, da kvinderne gik med hat. Det 
var tider, syntes mange af Havfruerne, 
og andre var glade for, at de slap for det. 
Ikke alle har ”hattehoveder”! Marianne 
havde medbragt hatte, som man kunne 
prøve – med mere eller mindre held!
Hyggeligt var det, da Marianne fortalte 
om kvarteret omkring Sankt Pouls gade, 
hvor hendes mor havde en hattesalon. 
Marianne hjalp som barn til i butikken 
og bragte også hatte ud til kunderne. 
De fleste af os kendte kvarteret fra vores 
ungdom – og minderne kom frem hos 
mange.
Marianne selv var ikke blevet smittet så 
meget af hattefeber, at hun var blevet 
modist. Hun er uddannet socialrådgiver 
og familievejleder. Det var lidt sejt, da vi 
fik at vide, at hendes datter er Anna Lou-
ise Tranæs fra TV2 Østjylland. Så vi må 
konstatere, at her sluttede æraen.
Det var en rigtig hyggelig ”pigeaften”, 
som sluttede af med kaffe og franskbrød 
m. pålæg.
Og så glemte vi helt at synge den sæd-
vanlige sang (endnu engang).
Torsdag den 2. november 2017. Denne 
aften var en af de fantastiske aftener, hvor 
man var stolt over at være en ”Havfrue”.
26 mødte op til Gløgg og æbleskiver og 
pakkeleg. Lige fra starten var der en dej-
lig stemning.
Formanden bød velkommen og fortalte 
lidt om aftenens program. Vores næste 
møde den 7. december på ”Mellem Jy-

der” – vores årlige julefrokost – blev 
også nævnt. Festlige indslag er meget 
velkomne – særlige talenter blev op-
fordret til at stille op – så ”nu må vi se”.
Vi spiste æbleskiver og drak Gløgg, og 
gaven fra ”Skuderne” fra deres besøg i 
sommer, blev også nydt.
Snakken gik – alle hyggede sig – og tiden 
gik også! – skal vi da ikke snart ha’ pak-
keleg, tænkte jeg. Jeg havde nemlig lovet 
mig selv, at i år ville jeg forsøge at nyde 
denne leg, som mange andre er så glade 
for. Disse ”andre” plejer at få uro i blik-
ket, hvis der går for lang tid, inden vi 
går i gang. Men i år var der bare snak og 
hygge blandt damerne.
Endelig skete det – terningerne blev 
kastet – pakkelegen var i gang. Som 
vanligt var der en bestemt pakke, som 
alle ville ha’. Tove Nielsen følte, det var 
hendes helt private pakke. Hun fik den 
mange gange – men for en gang skyld, 
var hun ikke den heldige vinder af flest 
pakker. Den eftertragtede pakke endte 
hos Bente Dideriksen, som viste sig at in-
deholde et glas rødkål og et glas sennep 
sat i en brødbakke (kun sylten mang- 
lede).
Det er ikke for sent at ”prøve nyt”. Jeg 
morede mig faktisk og tog mig selv i at 
grine og sidde uroligt på stolen af bare 
spænding.
Det var skønt, at så mange var mødt 
op. Særlig dejligt var det, at Inge-Lise 
Adamsen var kommet helt fra Viborg for 
at være med, og at afstanden ikke bety-
der noget når man er ”Havfrue”.
Efter denne succes af et møde, så glæder 
vi os til, at ses igen om ikke så længe……

Ref. Hanne
Kirsten mail: daisy7@olesen.mail.dk
Mobil tlf: 22881727
    

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



Ebeltoft Låseteknik
SKAFOR godkendt

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. 10.00 - 12.00

Generalforsamling:
Den 22. 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 2018


