NR. 4

AUGUST | SEPTEMBER 2018

Travl sensommer.............1

Flådens sænkning...........5

Kammeratskabsaften....10

.......
Gaver til foreningen......11

.

EBELTOFT MARINEFORENING

JAGT
FISKERI
SKIBSUDSTYR
GARN + RUSER
SEJLSPORT
GOD BETJENING

Din sport: Vor speciale

EBELTOFT / SYDDJURS

Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Ndr. Strandvej 42 B, 8400 Ebeltoft
ebeltoft@home.dk
facebook.com/homeebeltoft
Tlf. 86 34 15 33

Mægler
med
netværk

home.dk

Webshop: www.bygholm-online.dk

Adelgade 20-22 I DK-8400
Ebeltoft
+45Ebeltoft
8634 4900 I Fax 8634 4995
Adelgade
20-22I Tlf.
· 8400
www.bygholm-online.dk
I e-mail: ebeltoft@bygholm-online.dk
Tlf. 8634 4900 · ebeltoft@bygholm-online.dk
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Flügger farver

Malerfirma Skriver Møller

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344

Velkommen tilbage!
Travl sensommer
i vente...
Vi håber, at I alle har nydt den varme
sommer. Mange har uden tvivl haft det
svært under hedebølgen og har sukket
efter regn og lavere temperaturer. Vi må
”slå os til tåls med”, at vi sidste år også fik
den regn, vi skulle have i år, så ”gennemsnittet passer jo nok”.
Nu står sensommeren for døren, og der
venter os i Ebeltoft Marineforening en
travl, aktiv og spændende periode. Når
disse linier læses har vi enten allerede
haft adoptionsbesøg af Søværnets Skole,
Center for Dykning – ”Dykkerskolen”
– eller også står vi lige foran besøget,
der vil omfatte de sædvanlige arrangementer, og hvortil de medlemmer, der
skal være med til at repræsentere foreningen, vil blive kontaktet direkte. DesKABYSRYGTET JUNI | JULI 2018
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værre er der noget, der tyder på, at dette
adoptionsbesøg kan risikere at blive det
sidste. Som et led i den seneste forsvarsaftale skal ”Dykkerskolen” flytte fra Holmen og opdeles i forskellige sektioner,
der vil få hjemsted ved forskellige af
Søværnets tjenestesteder, bl.a. FLS Frederikshavn og frømandskorpsets domicil i
Kongsøre.
Vi nævner her de øvrige arrangementer
i sensommeren i datoorden. Hertil kommer også besøg af flere andre marineforeninger, der vil besøge os i forbindelse
med, at de også skal se modelskibsudstillingen på Fregatten Jylland. Disse
omtales dog ikke her. Af ”vore egne” arfor Danske Bank koncernen
rangementerEjendomsmæglerkæde
lægger vi ud med
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Bestyrelsesmedlem, leder af skydeudvalget:
Pia Skovsen Skarritsø
Tlf. 20 78 78 49
skarritsoe@gmail.com
Hovmester:
Kjeld Thejl,
tlf. 51 74 63 02
thejlaeg@gmail.com
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Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af
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Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65
Leder vedr. Flagalléen:
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10-års jubilumskoncert med Prinsens Musikkorps
Fredag den 17. august, kl. 11.00-12.30 på Torvet
Det er i år 10 år siden, at Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Ebeltoft Handelsstandsforening og Ebeltoft
Marineforening ”tog sagen i egen hånd”
og sikrede, at de årlige koncerter med
Prinsens Musikkorps, der havde været
en mangeårig tradition i ”gamle” Ebeltoft Kommune, men som – så meget
andet godt – forsvandt i forbindelse
med kommunesammenlægningen, blev
genoptaget; nu blot i nyt regi med de tre
foreninger som arrangør. Siden 2008 har
byens borgere og mange gæster således
hvert år kunnet nyde de velklingende
toner fra Prinsens Musikkorps, til stor
glæde for alle.
Med disse 10 år ”på bagen” må disse årlige og populære koncerter siges at være
fastcementeret som en årligt, tilbagevendende tradition her i Ebeltoft i august
måned.

Det er vi meget glade for, og derfor
håber vi også, at rigtig mange borgere
og gæster vil møde op og give sig selv
den oplevelse, det er at lytte til Musikkorpsets velklingende, populære og medrivende toner. Tag gerne familie, venner og naboer m.v. med, - og opfordre
gerne andre til at gøre det samme. Der
vil som altid være opstillet stole på Torvet, men hvis man vil være sikker på en
siddeplads, kan det være en god idé at
tage en klapstol med. Erfaringsmæssigt
overværes koncerterne af omkring 300
tilhørere, hvorfor mange må nyde koncerten stående, - medmindre man altså
har været så forudséende, at man har taget an klapstol med.
I tilfælde af regnvejr vil koncerten blive
gennemført indendørs i ”Kulturministeriet” på Festpladsen ved Nørreallé.
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Djurslands Høreklinik
Høreapparater
Djurslands
Høreklinik

Årets fisketur
22. august

Vi fører alle typer

med offentligt tilskud!

høreapparater
- også de

allermindste!
Egenbetaling fra kr. 0,Høreapparater,
ørepropper,
Batterier, ørepropper,
tilbehør til høreapparater,
batterier
og gratis
tilbehør
jagthøreværn,
høreprøve og fri kundeparkering

Otodan-European Hearing

Otodan-European Hearing

Ny
21
Ny Lufthavnsvej
Lufthavnsvej 26
8560
Kolind
Aarhus
Lufthavn
Overfor Aarhus
Lufthavn
8560
Kolind
Tlf. 8637
8637 3100
Tlf.
3100
e-mail: adm@otodan.dk
adm@otodan.dk
e-mail:
www.otodan.dk
www.otodan.dk

ADELGADE 27 · 8400 EBELTOFT
TLF. 8634 1211
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i denne oversigt over den travle og aktive
sensommer.

Højtidelighed i anledning af 75-års dagen
for flådens sænkning

Onsdag den 29. august kl. 10.30 ved mindestenen på Havnen og
efterfølgende ved Fregatten Jylland.
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

Blev omtalt i sidste Kabysrygte. Turen er
nu fuldtegnet, - men hører alligevel med

Den 29. august i år er det 75 år siden,
at det danske søværn sænkede sine
egne skibe for at de ikke skulle falde i
hænderne på den tyske besættelsesmagt.
Samme dag ophørte den danske
regerings såkaldte samarbejdspolitik,
Regeringen og Rigsdagen opløste sig selv
og Danmark blev resten af tiden under
2. Verdenskrig ledet af et departementchefs-styre.
Disse to begivenheder – og især den
førstnævnte – fik afgørende betydning
for, at Danmark efter afslutningen af 2.
Verdenskrig (trods alt) blev accepteret

som hørende til blandt de Allierede.
75-årsdagen markeres i København ved
en højtidelighed i blandt andet Holmens
Kirke, hvor der blandt andet vil blive
kranselægning ved busten af admiral
A.H. Vedel, der gav ordren til Flådens
sænkning.
Her i Ebeltoft er DSI Fregatten Jylland
og Danmarks Marineforening/Ebeltoft
Marineforening gået sammen for at arrangere en mindehøjtidelighed, således
at denne historiske dag også markeres i
Jylland. Dagens program ser således ud:
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Lad din lokale el og energi
installatør rådgive dig.
Vi ved hvad vi snakker om!

Ebeltoft afdeling | Strandvejen 9
tlf. 86 34 65 00 | sparkron.dk

Østerallé 23 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1444 • www.holmriis.dk
En del af TS-gruppen

Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på
Vestervej i Ebeltoft.
Åbningstider Ebeltoft

Toldbodvej 1 - 8400 Ebeltoft

Mandag: Lukket
Fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 9.00-13.00
Ring til os i Slagtevognen på telefon:

3028 7555

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

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

Hanne Sloth MODE
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A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778
Specialværksted for reparation og vedligeholdelse
af elektriske maskiner
El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer
Gear · Dynamoer · Generatorer
SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI gear
MAKITA & HITACHI elværktøj
GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer
EXIDE batterier til alle vogne
www.eg-elektro.dk
E-mail: eg-elektro@eg-elektro.dk

Flyvefisken

Stockflethsvej 12
Fiskerihavnen
8400 Ebeltoft
www.flyvefisk.com
Tlf.: 8634 0680
CVR-nr.: 20 08 55 41

• Kl. 09.45-10.15: Paradedeltagere m.fl.
møder i Marinestuen. EMF er vært ved
en kop kaffe.
MHV 908 ”Brigaden” lægger til i Fregathavnen og besætningen begiver sig
til Marinestuen for at deltage i højtideligheden ved mindestenen samt paraden
gennem byen.
• Kl. 10.20: Paraden formeres. Afmarch
til mindestenen.
• Kl. 10.30: Højtidelighed ved Marineforeningens mindesten på Havnen.
Deltagere: Flag-/Fanekommandoer fra
alle Marineforeninger i Østjylland +
øvrige repræsentanter for udvalgte
soldaterforeninger samt Marinehjemmeværnsorkestret (Randers) og besætningen fra Marinehjemmeværnsfartøjet
MHV 908 ”Brigaden” (Aarhus).
Musik af MHV-orkestret.
Tale af æresmedlem i Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Ole
Bisp, der er opvokset i Nyboder og hvis
far som søofficer var med til at sænke
Flåden 29.-8.-1943.
Der lægges 3 kranse ved stenen: Fra By-

rådet/kommunen, fra Marineforeningens Distr. X, og fra Ebeltoft Marineforening.
Trompet-solo: “Last Post”.
• Derefter march gennem byen, forhåbentligvis med marchtrommer i spidsen
(p.t. ikke endeligt afklaret) efterfulgt af
flag-/faneborg og øvrige repræsentanter/
deltagere.
• Åbent Skib/guidet rundvisning på Fregatten Jylland for inviterede skoleelever
(jvfr. udskrivning af stilekonkurrence).
• Kl. 11.15: Paraden ankommer til Fregatten Jylland. Opstilling. Koncert med
MHV-orkestret (3-5 numre (fortrinsvis
danske sange efter orkestrets valg)
Tale af Søværnets repræsentant (om
Flådens sænkning og betydningen for
Danmark efter Befrielsen samt Flådens
situation efter krigen).
Kanonsalut “Dansk Løsen” fra Bastionen
• Kl. 12.15 – 13.15: Åbent Skib på ”Brigaden”.
• Kl. 12.30-13.20: Præsentation af :
1) Rotationen i udstillingen ”Modeller
på podier”
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O.B.S. – O.B.S.
Ingen lørdagsfrokost lørdag den 1. september
Lørdag den 1. september bliver en travl
dag for foreningen. Vi får besøg af Randers Marineforening, der udover at
besøge os, også skal se modelskibsudstillingen ”Modeller på podier” i Fregatten Jyllands museumshal. Samtidig

er Marinestuen udlejet fra kl. 14.00, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at der
denne lørdag IKKE er alm. lørdagsfrokost. Men selvfølgelig vil baren være
åben i den normale åbningstid, kl. 10.0013.00

Officiel flagdag

for personel i international tjeneste
onsdag den 5. september, kl. 17.15 ved Det Gamle Rådhus

2) Historien om Niels Juel – præsentation af model og flag – powerpoint-show.
3) Genudgivelse af Marineforeningens
mindehæfte fra 1995: ”Sådan oplevede
jeg 29. august 1943 – 24 øjenvidneskildringer”.
4) Udskrivning af stilekonkurrence for
7.-9. klasses-elever i alle skoler i Syddjurs
Kommune
”Hvad ved jeg om 29. august 1943 – og
hvad mener jeg, at det fik af betydning
for eftertidens Danmark”.
• Kl. 13.20: Det officielle arrangement
afsluttes.
• Kl. 13.30: Let frokostarrangement i Marinestuen for alle paradedeltagere (egenbetaling, 40,- kr. – Frikadeller & kold
kartoffelsalat) samt inviterede gæster.
Alle medlemmer af Ebeltoft Marine-
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forening er velkomne til at deltage.
Hvis man ønsker at deltage i paraden,
vil påklædningen være blazer/grå bukser/hvid skjorte & slips. – Emblem og
hædersbevisninger skal bæres. – Hvis
man blot ønsker at deltage som tilskuer er påklædning selvsagt valgfri,
men bestyrelsen ser gerne, at det tilkendegives, at man kommer fra Marineforeningen, herunder at der bæres emblem.
Af hensyn til både detailplanlægning, logistik og det afsluttende lette frokostarrangement er det nødvendigt, at alle, der
ønsker at deltage i paraden og frokosten
skriver sig på den fremlagte tilmeldingsliste i Marinestuen senest søndag den 19.
august.

Regeringen og Folketinget lancerede
som bekendt i 2009 den 5. september
som ny, officiel flagdag for danske soldater, orlogsgaster, politifolk, læger,
sygeplejersker og andet personel i international tjeneste. Som bekendt tog
Vaabenbrødreforeningen og Marineforeningen opfordringen op og har siden
arrangeret en lille højtidelighed hvert år
ved Det Gamle Rådhus.
Faneborgen og paraden møder ved
rundkørslen ved Nørreport kl. 16.45,

hvorfra der kl. 17.00 marcheres gennem
byen til Det Gamle Rådhus, hvor selve
højtideligheden holdes kl. 17.15 i overensstemmelse med traditionerne med
opstilling af faneborgen og paraden,
velkomst, fællessange og en hovedtaler.
Hovedtaler i år er Jakob Møller, tidl. FNudsendt i 2 år, i h.h.v. Gaza og på Cypern med mange erfaringer fra netop de
tidligste år, hvor Danmark involverede
sig i fredsbevarende aktioner til gavn for
verdensfreden.
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Vi ser frem til et festligt og værdigt mindearrangement.
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Gaver til foreningen
Vort gode medlem Lars Hansen har
foræret os en ventilator til baren. Og det
må siges, at den har gjort virkelig nytte
her i sommervarmen.

Der er på ingen måde tale om en sørgehøjtidelighed, men derimod en hyldest
og tak til de udsendte, der langt fra hjem
og familie løser – og gennem årene har
løst – de opgaver, der er eller har været
pålagt dem af Regering og Folketing til
sikring af fred og sameksistens forskellige steder på Kloden. Og dette drejer
sig altså ikke kun om de soldater og or-

logsgaster, der p.t. er i Afghanistan og
Syrien og ved Afrikas Horn, men alle,
der gennem årene har ydet en indsats i
international tjeneste.
Vi håber, at mange af foreningens
medlemmer – meget gerne med familie
og/eller venner m.fl. – vil møde op og
være med til at gøre denne markering af
dagen til ”noget rigtigt”.

Vort andet gode medlem, Kaj Birk Jensen, der er kendt for sin fine avl af hvide
asparges, har doneret en gang hvide
asparges til en af de nu afviklede lørdagsfrokost. – Vi skal hilse og sige, at de
smagte fortrinligt !
Og så en gave af de helt store: Søværnet
har foræret os to travaljer, hvoraf en ene
er deponeret hos Grenaa Marineforening. – Christian Koudal, der været ”mellemmand” ved denne donation fortæller:

”Så er Travaljerne hjemme i henholdsvis
Ebeltoft og Grenå, De er i en rigtig god
tilstand, men de er heller ikke så gamle
som den, vi har nu. Alt tilbehør så som
årer, åregafler og ror er tilstede, Åregaflerne er overhovedet ikke slidte, så der
ikke roet ret meget i de både. Søværnet havde en gaffeltruck tilstede på det
gamle Jerup Depot og med deres velvillige hjælp fik vi, Poul og undertegnede
samt Formanden for Grenå og 3 hjælpere de 2 Travaljer på plads, på de 2 fine
bådtrailere.”
Dbh. Christian
Vi siger rigtig hjerteligt tak til de tre givere.

Vintersæsonens første kammeratskabsaften
Torsdag den 27. september, kl. 18.00

Ølsmagning med Jens Jacob Holst, formand for afdeling Djurs i
Danske Øl-Entusiasters Klub.
Jens Jacob Holst vil denne aften arrangere en ølsmagning for os, hvor vi skal
smage på 10 forskellige typiske øl, både
danske og udenlandske.
Han vil trække os ind i øllets forunderlige verden, hvor han vil fortælle os om
de forskellige gærtypers- humlesorters
og malttypers indvirkning på ølsmagen
og dermed også på øltypen.
I pausen serveres et mindre pølsebord
med lidt godt og salt til ganen.
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Prisen for denne spændende aften vil
være 165 kr.
Som altid er denne, den første kammeratskabsaften i “sæsonen” med ægtefælle/
ledsager, ligesom enker efter afdøde
medlemmer naturligvis også er mere
end velkomne. Nødvendig og bindende
tilmelding på den fremlagte tilmeldingsliste i Marinestuen senest lørdag den 22.
september.
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Nyt fra Tirsdagstræffet
Tirsdagstræffet kører planmæssigt med
små og store gøremål og ikke mindst
hyggestunder. Vi søger ca. 3 - 4 mand til
at udskifte plankeværket ind til cafeen.
Meld jer.. det er et lidt større projekt,
og vi andre kan ikke være over det hele.
Bestyrelsen har godkendt udskiftningen,
og naboen er indforstået med projektet,
som han bidrager til.

Tirsdagstræffet afholder høstfrokost
tirsdag d. 18. september 2018
tilmelding på liste, der fremlægges i
god tid i Marinestuen
...fortsat god sommer...
- tovholderen

Skyttelauget
Den årlige
”4-kantskydning”
Søndag den 9. september
Kl. 10.00 i Randers
Det er i år Randers Marineforening, der
skal være arrangør af ”4-kantskydningen”, der omfatter Marineforeningerne
i Århus, Randers, Grenaa og Ebeltoft.
Skydningen afvikles som altid, når det er
i Randers, på skydebanerne på Kærvej i
Vorup, hvor der vil være mulighed for at
købe et rundstykke/franskbrød og kaffe
samt andre læskende fornødenheder.
Efter skydningen er der frokost og
præmieuddeling i Randers Marineforenings hyggelige Marinestue med udsigt
over Randers Havn, Toldbodgade 12,
8930 Randers NØ.
Vi har endnu ikke modtaget den officielle invitation, og kan derfor heller
ikke endnu oplyse deltagerprisen. Den
vil fremgå af den tilmeldingsliste, der vil
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blive fremlagt i Marinestuen,
- men erfaringsmæssigt vil det
nokbnligge i størrelsesordenen
ca. 160,- kr. for både skydning og frokost
m.v..
Som altid kan vi deltage med lige så
mange 3-mands hold, som vi kan stille,
- og det håber vi, bliver mange. Vi har
jo rimeligt gode traditioner at forsvare
(indtil nu har Ebeltoft vundet samtlige
afholdte 4-kantskydninger), så det bliver
spændende at se, hvad det kan blive til
i år.
Der skydes med de på banerne fremlagte
rifler. Skydningen er med 5 prøveskud
og 15 gældende. Fast anlæg med gaffel
og albuestøtte.
Hold selv øje med, hvornår tilmeldingslisten bliver lagt frem i Marinestuen, og tøv derefter ikke med at melde dig til.
Det er altid en rigtig hyggelig dag i godt
selskab med de andre Marineforeninger.
Det gør det jo heller ikke ringere, at det
plejer at være krydret med en kulinarisk
oplevelse.

Soldaterforenings-skydning Djursland
Søndag den 23. september kl. 09.00
på vore baner ved Marinestuen
Den traditionelle hyggelige dag med
konkurrence mellem alle soldaterforeningerne på Djursland.
Skydningen starter med morgenkaffe i
Marinestuen, som vil være åben fra kl.
08.30.
Den officielle del starter kl. 09.00 med
velkomst og flaghejsning.
Kl. 09.15 starter selve skydningen, som
tæller 5 prøveskud og 15 gældende.
Skydestilling er med fast anlæg og albuestøtte, og der skal skydes med de på
banerene fremlagt rifler.
Skydningen forventes afsluttet omkring
kl. 13.00 og der vil efterfølgende være
frokost, som er inkluderet i deltagerprisen. Prisen for morgenkaffe, skydning
og frokost er 165 kr. pr. deltager.

Vi kan deltage med lige så mange 3-mandshold, som vi kan stille. Og vi håber at
det bliver mange hold, vi kan stille med.
Udover skydningen og det kulinariske,
byder dagen også på hyggeligt samvær
på tværs af de deltagende foreninger. Så
vi kan kun opfordre alle til at tilmelde
sig. HUSK: Det vigtigste er ikke at vinde,
men at deltage.
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Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm

Efterårets første Makkerskydning.
Onsdag d. 3. oktober kl. 19.00
Onsdag d. 3. oktober genoptager vi
Makkerskydningerne, som afholdes den
første onsdag i perioden fra oktober til
og med april. Skydningen foregår som
en almindelig onsdags træningsskydning, men efter endt skydning parres
skytterne ved lodtrækning sammen i
makkerpar.
Fra og med i år vil vi dog prøve ”noget
nyt”, så alle skytter har større chancer for
at vinde en lille præmie. I stedet for som
hidtil at have præmie til de tre makkerpar, der opnår de tre bedste resultater,

vil vi i stedet udsætte en ”klukkende”
præmie til de tre bedste makkerpar indenfor resultaterne fra og med 146 til
og med 150, - det bedste makkerpar indenfor resultaterne fra og med 140 til og
med 145 og som den tredje præmiemulighed til det bedste makkerpar blandt
dem, der har skudt under 140.
Husk endelig, at skydningen er åben for
alle, så tag endelig, ægtefælle, ledsager,
børn, børnebørn eller anden familie
med og deltag i en hyggelig aften.

Vintersæsonens hjemmebaneskydning
Vi har endnu ikke modtaget invitationen
til hjemmebaneskydningen 2018-19,
men da vi jo erfaringsmæssigt ved, at
den kommer og med tilmeldingsfrist
inden næste Kabysrygte udkommer,
nævner vi den allerede her. Her vil vi
meget gerne have så mange skytter som
overhovedet muligt med. Vi har gode
muligheder for at hæve vores resultater
på landsplan, hvis blot vi øver os lidt – og
deltager !
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Som bekendt skal der skydes ad to omgange, h.h.v. før jul og efter nytår. Hver
omgang vil tælle 5 prøveskud og 20 gældende. Skydestillingen er fritstående,
- for veteranskytter (+60) dog med enten albuestøtte på bordpladen eller fritstående med høj gaffel.
Prisen for deltagelse vil som de
foregående år være 75,- kr. i alt for begge
serier før og efter nytår.

Den 2-6: Vores gode sanger John Olesen
blev 80 år og selvfølgelig skulle vi ud og
synge for ham. Den gode John blev både
glad og overrasket, John døjer med sygdom og kan ikke være med os for tiden.
Det blev en god dag, det er er altid godt
at besøge ham og Birgit,
Den 8-6: Vores gode ven og sanger Emil
Poulsen havde fødselsdag; også her
mødte Slupkoret op til stor overraskelse
for ham, Emil er i øjeblikket på Søhusparken da også hans helbred ikke er så
godt, men sikken en dag. Emil viste os
rundt på afdelingen, vi fik også set, hvad
han får tiden til at gå med. Jeg kan sige, at
det ikke er så lidt endda, så også her blev
det en rigtig hyggelig dag.
PS; der opstod ved denne lejlighed noget, som vi ikke helt ved, hvad vi gør
ved; vi skulle afsted til Søhusparken og
vores fortravlede formand Erik Frandsen skulle også med, han var mødt op
næsten til tiden og afsted drog vi. Men
den gode formand kom aldrig, idet han
var at finde på bakkegården,?? der tales i
koret om vi skal have ham undersøgt for
noget er der helt galt ??
Den 9-6: Så kom de nye kartofler og som
koret jo altid synger til, det gode vejr
havde trukket mange mennesker til og
der blev livligt handlet, det var dejligt
at se at de mange mennesker var glade
og sang med på mange af vores sange.
Vi optræder altid af 2 omgange, først på
kajen og senere i teltet hvor man sidder

og spiser steget flæsk og persille SOVS. I
pausen skulle vi så have taget et nyt foto
af koret, som så ofte før med Fregatten i
baggrunden, men tror i det er nemt at få
en flok ældre mænd til at stå stille eller
værre at lade være med at stå og snakke
? - hvis, så tro om igen, de er som en
sæk lopper, så vi er spændte på resultatet. 2 omgang sang i teltet blev også en
god oplevelse hvor gæsterne sang rigtig
meget med, det kan Koret godt li` dejligt.
Den 16-6: Koret var blevet inviteret til at
synge til Sneborg Alrøe`s 75 års fødselsdag på Kystvejens Hotel i Grenå,
Det blev en god oplevelse og en overraskelse for alle hans gæster, da de ikke
viste vi kom, vi blev rigtig godt modtage
af de mange gæster, en god oplevelse, og
koret opførte sig ganske pænt.
Den 30-6: Den dag skulle blive lidt
hektisk, først skulle vi synge på Karens
Brasseri hvor Tove og Hans Ole Madsen
holdte sølvbryllup, også denne dag var
meget varm og solrig, Vi skulle synge
medens der blev serveret velkomstdrinks og det var udendørs og mange
mennesker, men sikken en dag, måske
får vi en ny sanger med i koret idet Hans
Ole var oppe og synge med, og vi tror
nok, så vidt vi husker rimeligt.
Den 30-6: Færdig det ene sted så afsted
til den næste opgave, vi skulle synge for
Lone Myrwick som fejrede sin 60 års
fødselsdagi deres sommerhus i Egsmark,
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dvs. der var opstillet noget af et stort telt.
Sikken en festlig oplevelse, gæsterne var
så meget oppe på mærkerne og sang så
meget med, så koret næsten var overflødig hold da op for en festlig afslutning på
en fantastisk dag.
Den 7-7: En lørdag hvor der ikke var
tid til at sidde og nyde morgen kaffen,
vi skulle tidligt afsted til Uldum Gademusik Festival noget som er en tilbage
vendende begivenhed, vi skulle synge af
2 omgange på forskellige scener, det blev
en god dag trods den varme dag, ( jeg
har før skrevet om vi da ikke kan få korte
bukser og en tynd undertrøje).
vi er sku`da pæne nok til at vise os frem
i sådan, 2x en halv time og mange sange
så var vi godt nok også færdige, så hjalp
det heller ikke at vores bus ikke kunne
regulerer varmen, men apperaterne var

så varme at vi ikke kunne rører ved dem,
PHU`HA.
Den 7-7: Som det ikke var nok så skulle
vi skynde os hjem fra Uldum for at synge
på havnen, vi kom godt nok lidt for sent,
en smule trætte og rigtigt svedig fik vi
sunget endnu en gang, også her var der
en god stemning, måske skulle de næste
gang vi bliver inviteret til at synge huske
på at selv samme sted også var blevet
kaldt til fodbold i et fjernsyn, ikke alle
var helt tilfreds, Vi må have fat i kraven
af den GODE Søren Høgh, det må han
kunne gøre bedre?
Det var hvad vi har oplevet i koret så vi
vil ønske alle jer derude i sommerlandet
en god sommer
hilsen OB

Kommende arrangementer
10. -12. august: Adoptionsbesøg af Søværnets Dykkerskole, - jvfr. side 1
17. august:
Koncert på Torvet med Prinsens Musikkorps, - jvfr. side 1.
22. august:
Årets fisketur, - jvfr. sidste Kabysrygte. Turen er fuldtegnet !
29. august:
Mindehøjtidelighed i anledning af 75-årsdagen for
Flådens Sænkning, 29. august 1943, - jvfr. side 5
05. september: National flagdag for personel i international tjeneste,
- jvfr. side 9
09. september: Firkant-skydning i Randers, - jvfr. side 12
18. september: Tirsdagstræffet afholder Høstfrokost
23. september: Soldaterforenings-skydning Djursland, - jvfr. side 13
27. september: Vintersæsonens første kammeratskabsaften, - jvfr. side 10
03. oktober:
Første makkerskydning i vintersæsonen, - jvfr. side 14
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Hos Walter
VIN, OST OG SPECIALITETER

v/Karina & Kristian Glerup Busk
Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4331
E-mail: info@hos-walter.dk
www.hos-walter.dk

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

www.agservice.dk

Faste programpunkter og åbningstider 2018
Marinestuen:
Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og
hver lørdag kl. 10.00-13.00.
Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag og 23.-31. december

Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar
Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning første lørdag i marts

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

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag
kl. 10.00 - 12.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

18

Nyheder fra Havfruerne
”Havfruernes” besøg hos ”Skuderne”
den 29. maj 2018
I den dejligste sommeraften blev 24
”Havfruer” hentet i bus ved Marinestuen
og kørt til Grenå til en forventet festlig
aften hos ”Skuderne”.
Og det skal jeg da lige love for, at det blev:
Vi blev budt velkommen og fik serveret
en velkomst drink uden for – hvor det
duftede herligt fra den tændte grill. Vi
gik derefter inden for i Marinestuen,
hvor der var tag selv bord med herlige
salater og kartoffelsalater – forskellige
pesto og kød fra grillen. Der var rosé
og rødvin på bordene – og der var ingen
restriktioner – der var nok af det hele.
Hvor mange ”Skuder” der var – det opgav jeg at tælle, men der var mange - og
Marinestuen var fyldt til bristepunktet.
Og så kom aftenens overraskelse: en
meget aparte mand kom pludselig ind
og tørrede sveden af ansigtet. Han havde
hørt, at der skulle komme nogle ”Havfruer” på besøg. Han var blevet enlig
– og ville gerne finde en ny dame. Han
syntes, at ”Skuderne” var for gamle – så
han håbede på, at der var en dejlig Havfrue i en passende alder, som ville synes
om ham. Og sådan blev det ved – han
var SÅ sjov – og vi morede os mere end
nogensinde. Han skal opleves og ikke
forklares, det er ikke muligt. Det eneste
vi ved om ham er, at han kommer syd
for Horsens! Det gjorde Orkidemanden
også – men det er jo en anden historie.
Han spillede også på guitar (udtalt som

det staves) og sang iført en festlig Jacob
Haugaard jakke. Vi fik et ekstra nummer,
som vi kunne synge med på. Stemningen
var lige så høj som temperaturen!
Herefter var der hjemmelavet is med
varm jordbær sauce – kaffe og en lille én
á la Bailey. Der manglede ikke noget – og
der har vi noget at leve op til. Skuderne –
de kan det der …
Formanden takkede for en fantastisk aften og overrakte vores gave. Hun fortalte
en herlig historie om sine forberedelser
til en takketale aftenen før. Hun havde
skrevet talen i hånden – men pludselig
var papiret væk. Kirsten var i hopla og
det var et helt show i sig selv: Var papiret
fløjet bort med vinden – hvem havde
læst mærkelige stikord om Skuder og
Havfruer, der vifter med halen. Ja – det
melder historien ikke noget om … men
festligt, det var det.
Tak kære ”Skuder” for en herlig aften.
Vi glæder os til at se Jer i Marinestuen i
Ebeltoft om 1 år – og vi strammer os an
– for magen til aften hos ”Skuderne” det
har vi aldrig oplevet.
Ref.: Hanne
Ja, så er det sommerferie. Vi mødes igen
den 6. september endnu en festlig aften.
Nærmere herom pr. mail.
Rigtig god sommer til alle.
Kærlig hilsen bestyrelsen.
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Sir Henry
Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1987
CVR 29387826

Michael Sesler

Dit Bosch Car Service værksted

Advokat
Telefon
Mobil
Titel
E.mail

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

(+45) 86 34 12 81
(+45) 51 55 40 91
Aut. bobestyrer
ms@djursland.ret-raad.dk

Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft

A D V O K AT F I R M A E T

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

SESLER

revision

rådgivning

Østerallé 8, 8400 Ebeltoft

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Strandvejen Konditori

Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde
Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N
Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N
Tlf.70
7022
0999
Tlf.
22 09
99

Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 07 77

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning
Carsten B. Mikkelsen eftf.
Svend Aage Egelund
Reberbanen 5
8400 Ebeltoft

8634 2082

med kartofler og persillesovs

EBELTOFT

- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

Tlf. 8634 1988

Telefon 2940 3940

HYTTEFADET

FOR SUNDERE FØDDER

Café • Restaurant • Grill/Is-Café

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359
Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse · Alle aftaler kan træffes i hjemmet

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for
at støtte en god sag og sende dig en
venlig hilsen fra

Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

-også som Take away
- også som TakeBordbestilling
away - bordbestilling
anbefales
anbefales

svarer hele døgnet

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,
madvarer eller hverves medlemmer.

Klinik for Fodterapi

Stegt
Stegtflæsk
flæsk
med kartofler
og
persillesovs
Hver onsdag
Hver
Spis
hvadonsdag
du kan
Spis - hvad
99,-du kan: 99,-

Havnevej 11A • Ebeltoft
86 34 66 86
hyttefadet.nu

25sol0brikllerr..
GRaabavt evedkkøbort
af Rayban

r.
s til kontante
tter eller bytte
andre raba
bineres med
kan ikke kom

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

Mød os på

Facebook

Den blå brille
Jernbanegade 10 · 84OO Ebeltoft · 86 34 56 7O
www.denblaabrille.dk · info@denblaabrille.dk
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God pleje af dine fødder
er en investering i dit velvære...

N 56 12.029, E 10 40.811

20

21

Ebeltoft Låseteknik
SKAFOR godkendt

