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Først skal vi beklage, at dette kabysrygte 
er blevet forsinket. Der har været flere 
grunde. Bl.a. skulle vi have julefrokosten 
på plads og senest har vi holdt ”rygtet” 
tilbage for at få mindeord om vores nys 
afdøde æresmedlem Tommy Schmidt 
med.
Ligeledes vil nogle nok spørge til kam-

meratskabsaften i oktober og novem-
ber. Bestyrelsen har besluttet at disse i 
år udgår. Det har været en sommer og 
efterår med mange arrangementer og 
gæster, hvilket har tæret på kræfterne. 
Derfor bliver vores næste arrangement 
årets julefrokost. Se mere herunder 

Forsinket Kabysrygte

Vi følger traditionerne og holder fore-
ningens traditionsrige julefrokost for 
medlemmer med ægtefælle/ledsager, - i 
år nøjagtigt en måned før selve juleaften, 
altså lørdag den 24. november, - 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, der i år er Hans Skov, 
tilbyder denne dag følgende:

ÅRETS 
JULEFROKOST
Lørdag den 24. november, 

kl. 13.30
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Julefrokost-buffet 2018
Menuen er ikke helt på plads endnu, 

men Hans lover os en rigtig tradi-
tionel en af slagsen. Og der er kabys-
rygter om, at der på menuen i år vil 

være røget dyrekøle. 

Denne formidable buffet-menu 
serveres

 igen i år for 
kun 125,- kr. pr. couvert, 

- excl. drikkevarer selvsagt (kaffen 
dog incl.).

Drikkevarer købes til Marinestuens 
sædvanlige 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 19. no- 
vember på den fremlagte tilmeldings- 
liste 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.
Emblem skal bæres. Uden emblem vil 
man blive afkrævet den sædvanlige bod 
på 10,- kr. Fra bestyrelsens side håber 
vi på rigtig god tilslutning, så vi kan få 
lige så hyggelig en eftermiddag ud af det, 
som vi plejer



DØDSFALD
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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
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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

Vi vidste alle, at det var på det sidste 
med Tommy Schmidt. Ikke desto min-
dre føles tabet enormt, nu hvor det er en 
kendsgerning. Efter trekvart års svaghed 
udåndede han den 26. oktober kl. 06.20 
hos sin og Margits plejedatter, Jeanette, 
der, sammen med sin familie, kærligt 
plejede og passede ham den seneste 
svære tid.
Tommy var det anciennitetsmæssigt 
ældste medlem af Ebeltoft Marinefor- 
ening, og ubetinget også det mest tro-
faste. Da foreningen sidste år kunne fej-
re 100-års jubilæum, havde han været 
medlem i over halvdelen af dette sekel, 

helt nøjagtigt i 52 år. Gennem disse 52 
år har han deltaget i stort set alle de af 
foreningens mange forskellige arrange-
menter, som det var ham muligt at over-
komme, - og altid sammen med Margit, 
når det var ”med damer”.
Som alle ved, var Tommy Schmidt  for-
eningens flagbærer i 40 år ! Gennem 
disse 40 år har han altid repræsenteret 
foreningen og flaget på den allerfornem-
ste og værdigste vis, - det være sig hvad 
enten det var til bisættelser, fester, høj-
tideligheder eller i front for Sluppen, 
når den sejlede gennem byens gader. 
Altid stout og rank; en flagbærer, som 
vi altid kunne være stolt af at have som 
repræsentant for foreningen. Og var det !
Tommy var aktiv ”overalt i foreningen”, 
i Slupkoret, som skytte (han har hjem-
bragt mange præmier) og hjælper ved 
div. skydearrangementer, som ”flaggast” 
ved flagalléen (både ved op-/nedtag-
ninger og renoveringer), i spidsen for 
Sluppen fastelavns-mandag, som annon-
cesælger til Kabysrygtet, som sælger af 
amerikansk lotteri ved diverse arrange-
menter, ved opbygningen/indretningen 
af Marinestuen og skydebanen, ved utal-
lige reparations- og vedligeholdelsesar-
bejder på Marinestuen, ud- og indven-
dig - o.s.v., o.s.v.. Trofast deltager ved 
generalforsamlinger, fregatskydninger, 
fisketure, kammeratskabsaftener, fester, 
udflugter, udlandsrejser og meget mere. 
Han var med til at repræsentere Ebeltoft 
Marineforening ved landsforeningens 
75-års jubilæum i 1988 og igen ved 100-

En hædersmand er gået fra borde !
Æresmedlem Tommy Schmidt er død i en alder af 80 år.
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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

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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Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på 

Vestervej 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
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Toldbodvej 1 - 8400 Ebeltoft

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

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

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778

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

Hanne Sloth MODE

års jubilæet i 2013.
Som en påskønnelse af Tommy Schmidts 
mangeårige, store indsats for foreningen 
blev han den 26. februar 2015 udnævnt 
til æresmedlem af foreningen. Samme 
dag modtog han også Skyttelaugets 
Hæderstegn. Inden da var han den 26. 
februar 2009 blevet tildelt Marinefor-
eningens Hæderstegn i sølv, og ved 
Valdemarsfesten i 2015 blev han tildelt 
Danmarks-Samfundets guldnål. I 1987 
og igen 30 år efter, i 2017, skød han sig 
til titlen som foreningens Fregatkaptajn.
Tommy aftjente ikke sin værnepligt i 
Søværnet, men havde interessen for 
det maritime med sig fra barndom-
men. Tommy havde sin daglige gang på 
havnen, hvor hans far havde en kassefa- 
brik, der lavede trækasser til frugt, høn-
seriartikler og især fiskekasser til havn-
ens fiskere (faderen gik derfor altid 
under navnet ”Kasse-Schmidt” – i mod-
sætning til hans bror, der havde oste-
butik på Adelgade, og derfor blev kaldt 
”Oste-Schmidt”). At Tommy bevarede 
sin interesse for havnen og det mari-
time ses blandt andet også af, at han blev 
medlem af Marineforeningen allerede 
som 27-årig.
Tommy var udlært rørlægger og blik-
kenslager. Udlært hos W. Blichfeldt 
A/S, med senere mangeårig ansættelse 
hos smedemester P. Pedersen (”Smed-
Peter”) med nogle års afstikker til Fjern-
varmeværket. En dygtig håndværker, der 
var stolt af sit fag og velanskrevet, hvor 
han kom.
Det var ikke kun Marineforeningen, der 
nød godt af Tommys hjælp og store ar-
bejdsindsats. Han og Margit var aktive 
folkedansere, og Tommy var i en længere 
årrække formand for Ebeltoft Folke-
dansere, ligesom han også i mange år, var 

i bestyrelsen for den lokale afdeling af 
Røde Kors. Også Ebeltoft Skytteforening 
nød godt af Tommys skydefærdigheder, 
når han var med til at repræsentere Skyt-
teforeningen ved div. stævner og konkur-
rencer. Tommy var også aktivt medlem 
af Vaabenbrødreforeningen, omend han 
ikke der udfyldte noget tillidshverv. I 
en længere årrække var han også fast 
markør ved Fugleskydningsselskabets 
årlige, udendørs fugleskydninger.
Tommy Schmidt var hjælpsomheden 
selv. Man gik aldrig forgæves til ham, 
hvis man havde ”brug for en hånd” el-
ler et godt råd. En retskaffen og bund-
hæderlig mand med ordentlighed, ær-
lighed, pligtopfyldelse og hjertet på rette 
sted. Med en sund tankegang og livs-
indstilling i overensstemmelse med de 
idealer, som netop Marineforeningen og 
Vaabenbrødreforeningen står for.
Tommy mistede sin Margit i marts 
måned i år, efter at hun pludselig blev 
syg 3. juledag, kun en måned efter at de – 
begge i fin stil – kunne fejre guldbryllup. 
Margits pludselige og hårde sygdom tog 
hårdt på Tommy, og han genfandt aldrig 
livslysten. Alle kunne vi se, hvordan det 
langsom gik mere og mere ned ad bakke 
med ham. Den sidste tid var meget svær. 
Nu har han fået fred.

Tommy Schmidt blev bisat fra en fyldt 
Ebeltoft Kirke den 1. november. Her 
blev han, der selv gennem 40 år har 
stået æresvagt med Dannebrog ved utal-
lige bisættelser og begravelser, selv æret 
med en faneborg på 9 flag og faner fra 
det foreningsliv, som han var så nært 
knyttet til. Ved båren holdt sognepræst 
Heidi Bisgaard en utrolig varm, rørende 
og meget personlig tale for Tommy. Tak 
for det, Heidi Bisgaard !
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Tommy Schmidt - som vi husker ham

Ikke kun Ebeltoft Marineforening har 
mistet et skattet æresmedlem. Hele Ebel-

toft har mistet sin Tommy.

Æret være Tommy Schmidts minde !
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Forsvundet beklædning:
Christian Koudal skriver:
Sidste år mistede jeg en jakke lavet af 
faldskærms-stof med Minørernes Logo 
på ryggen, og i efteråret samme år mis-
tede jeg en cap også med Minørernes 
Logo på. De 2 ting savner jeg, da jeg ikke 
kan fremskaffe dem mere.
Hilsen Christian

Hvis der er nogen, der kan hjælpe med 
at lede Christian på sporet af de mis- 
tede beklædningsgenstande, vil han blive 
meget glad for at blive kontaktet herom.

Erindringer savnes i 
Biblioteket:
For en halv snes år siden forærede Ole 
Bisp os fire beretninger, nedskrevet af 
Oles far, orlogskaptajn Erik Bisp. De 
fire beretninger: ”Sejrsparaden i Lon-
don 1946”, ”Søværnets Edsfane”, ”Gamle 
minder og historie” samt ”Den 29. au-
gust 1943 og dagene derefter”. – Disse 
fire beretninger var indsat i et ringbind 
i biblioteket, hvor de tre førstnævnte 
stadig befinder sig. Men beretningen 
om Erik Bisps oplevelser den 29. august 
1943 og under den efterfølgende inter-
nering mangler. Det er både Ole Bisp og 
foreningen meget kede af, og vi vil for-
færdelig gerne have den tilbage.

Vi kan alle glemme - det er en sikker 
menneske-egenskab – men vi håber, 
at vedkommende, der har lånt den, 
vil komme i tanker om det ved at læse 
denne efterlysning, - og følge op derpå 
og aflevere beretningen tilbage i bibli-
oteket. – På forhånd tak !

EFTERLYSNINGER

Ny hjemmeside
Vi har langt om længe fået en ny 
hjemmeside. Der pågår stadig arbejde 
med at få denne helt på plads og forenin-
gens gamle hjemmeside er endnu ikke 
nedlagt, da det kræver Landskontorets 

medvirken, 
- hvilket vil ske i den nærmeste fremtid. 

Den nye hjemmesides adresse er:
www.marineforeningen-ebeltoft.dk

Frank Heede fortæller fra årets fiske-
tur: Der var 14 friske lystfiskere der var 
mødt op den 22. august til årets fisketur. 
Skødshoved og Hopla lå klar i Fiskeri-
havnen. Der blev startet med at få en lille 
morgenbitter, hvor vi ønskede hinanden 
”Knæk og Bræk”. Derefter fik alle del-
tagerne morgenkaffe med et rundstykke 
med ost. Lystfiskerne blev delt med 10 
på Skødshoved og 4 på Hopla. Der blev 
fisket i et par timer inden et lille ophold 
i fiskeriet, hvor der blev spist madpak-
ker med en øl eller vand. Så gik turen 

ud til en stor motorbåd der var sejlet 
på grund ved Ahl Hage. Vi kunne ikke 
hjælpe havaristen og kontaktede havne- 
kontoret og meldte om  grundstødnin-
gen. Derefter blev der igen fisket, inden 
turen gik til fiskerihavnen. Der blev 
fanget: 1 stor hornfisk - 1 knurhane - 
12 store makreller - 20 fjæsinger. Uwe 
Weissfeld fik overrakt Torskepokalen. 
Tom Jessen. fik overrakt Merkopokalen. 
Det var en fin dag med sol men dog lidt 
blæst.
Tak til Frank for indlægget. 

Årets fisketur
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Nyt fra Tirsdagstræffet

Skyttelauget

Tirsdagstræffet har netop afholdt en vel-
fortjent høstfrokost med 32 deltagere 
- ny rekord !! Vi er i skrivende stund 
næsten færdige med det nye plankeværk, 
hvorefter vi omplacerer forskellige mari-
time effekter på pladsen foran og langs 
med plankeværket for at skaffe plads 
omkring det nye flagspil, hvor nagle-
bænken netop er fastmonteret. Det hele 

skulle meget gerne være klar til indvielse 
på Valdemarsdagen 2019. Tilbud er ind-
hentet, og en gruppe nedsættes nu under 
ledelse af Christian Koudal, der netop 
i dag har beskrevet planerne. - Der er 
lavet hylder i værkstedshallen og ryddet 
op, og lidt selvjustits efterlyses fremover 
!! Tak for al jeres hjælp og entusiasme !!! 
Tovholderen

Det var i år Randers, der stod for den 
årlige afvikling af ”4-kant-skydningen” 
mellem Århus, Randers, Grenaa og Ebel-
toft 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. 
Og vi holdt det i hævd igen i år. 
Vores Hold nummer 1 vandt holdskyd-
ningen.
  
Resultaterne var:
Holdskydning:
Nr. 1.: Ebeltoft hold 1. Jørn Mortensen 
150/8X, Steen Zacho 146/2X, Svend Ras-

mussen 144/4X
HOLDRESULTAT 440/14X
Nr. 2: Grenå - hold 2. Bent H. Nielsen 
147/5X, Søren Holck 143/2X, Niels Jør-
gen S. Andersen 141/0X
HOLDRESULTAT 431/7X
Nr. 3: Ebeltoft - hold 3. Gert Agger 
147/4X, Erich Franzen 140/1X, Steen 
Dideriksen 146/5X
HOLDRESULTAT 429/10X

Holdskytter:
Nr. 1: Jørn Mortensen, Ebeltoft, 150/8x
Nr. 2: Bent H. Nielsen, Grenaa, 147/5x
Nr. 3: Preben Juncher, Randers, 145/0x
Nr. 4: Anni Wiinqvist, Aarhus, 139/1x

Ebeltoft vandt årets 4-kantskydning
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Den årlige skydekonkurrence mellem 
alle soldaterforeningerne på Djursland 
afvikledes på vores baner søndag den 
23. september. Der deltog ialt 54 skyt-
ter fra: Danmarks Veteraner, Djurslands 
Garderforening, Flyvevåbenets Sol-
daterforening, Grenaa Marineforening, 
Prinsens Livregiments Soldaterforen-
ing, Våbenbroderforeningen for Balle 
og Omegn, Vaabenbrødreforeningen for 
Ebeltoft og Omegn - og selvfølgelig os 
selv, Ebeltoft Marineforening.
Det blev som altid en rigtig god og 
hyggelig dag, - omend vi må sande, at 
vore skytter endnu en gang ikke lige-
frem udviste den største beskedenhed. 
I holdkonkurrencen sikrede vore skyt-
ter sig både 1. og 2. pladsen med h.h.v. 
436/8x og 431/5x, mens 3. pladsen gik til 
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn med 429/10x.

I den individuelle konkurrence var re-
sultaterne:
Nr. 1: Pia Skarritsø, Ebeltoft Marine-
forening, 147/2x,. - Nr. 2: Steen Zacho, 
Ebeltoft Marineforening,146/3x, - Nr. 
3: Svend Rasmussen, Vaabenbrødre-
foreningen for Ebeltoft og Omegn, 
145/3x- Nr. 4: Lisbeth Christensen, 
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft 
og Omegn, 144/5x,  - Nr. 5: Gert Agger, 

Ebeltoft Marineforening, 144/4x..
Øvrige resultater:
Holdskytter (bedste skytte fra hver 
forening):
Danmarks Veteraner: Niels Ole Piil, 
144/2x
Djurslands Garderforening: Peter Bugge, 
144/2x
Flyvevåbenets Soldaterforening: Anders 
H. Olsen, 140/1x
Grenaa Marineforening: Per Schultz Pe-
tersen, 144/2x
Prinsens Livregiments Soldaterforen-
ing,: Niels Jørgen Ravn Sørensen, 138/1x
Våbenbroderforeningen for Balle og 
Omegn: Preben Nielsen, 143/3x
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn: Svend Rasmussen, 145/3x
Ebeltoft Marineforening: Pia Skarritsø, 
147/2x

Wild cards:
Nr. 21: Jens Ulsted Sørensen, Prinsens 
Livregiments Sioldaterforening, 138/0x
Nr. 26: Otto Sørensen, Våbenbroderfor-
eningen for Balle og Omegn, 136/1x
Nr. 30: Benny True, Våbenbroderfore-
ningen for Balle og Omegn, 134/1x

Trøstpræmie:
Nr. 39: Leif Jensen, Danmarks Veteraner 
er, 121/0x

Flot sejr i Soldaterforenings-skydningen
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Kommende arrangementer
24. november: Julefrokost, - jvfr. side 1
12. december: Juleskydning, - nærmere i december-Kabysrygtet
24. Januar: Næste Kammeratskabsaften,- nærmere i december-Kabysrygtet

Den 24.-7.: Vi havde øveaften. Denne 
gang var vi inviteret ud til vores formand 
Erich Franzen i Lyngsbæk, næsten alle 
sangere var mødt op vejret var fint, så vi 
kunne sidde udenfor og synge, måske til 
glæde for Eriks gæster. Det blev en som 
sædvanlig hyggelig aften, tak for en rigtig 
god betjening vi kommer gerne igen.
10.-8.: Her var vi blevet inviteret til Sail-
ing World Championships. Det blev en 
god oplevelse selvom vejret var endda 
noget blæsende, det var et fantastisk 
skue med alle disse både. Vi skulle synge 
ved en overdækket scene arrangement, 
men blæsten gjorde, at det var for farligt, 
så vi måtte synge på kajen. Der var ikke 
mange mennesker, men vi fik sunget og 
med blæsten i ryggen kunne vi vist høres 
over det meste af havnen, vi blev modta-
get standsmæssigt og fik udleveret et ad-
gangskort hvorpå, ja hold nu fast -folke-
-fest artist- uha vi bliver da berømte, der 
var en god stemning og vi blev vartet op 
med alt muligt så en rigtig god dag.
10.-8.: Ebeltoft Kystkultur Festival havde 

bedt os igen i år til at synge. Det var me-
ningen, at vi skulle optræde på The Is-
land, men dette blev aflyst pga. vejret Vi 
fik sunget og det blev også her en dejlig 
dag, det er altid hyggeligt at optræde 
især i Ebeltoft
11.-8.: Den dag havde Marinestuen 
besøg af Korsør Marineforening, som 
var mødt talstærkt op, og sikken en 
eftermiddag det blev, også for koret ja 
sandt at sige, Marinestuen gyngede. Der 
var en helt fantastisk stemning, flere af 
vores sange kunne Korsør synge med på, 
de har selv et kor så der var rigtig gang 
i den: Vi i Ebeltoft Marine Forening er 
blevet enige om at når vi får gæster fra 
andre Marineforeninger så skal vi da 
også synge for dem og vise os frem.
1.-9.: Igen havde Marinestuen besøg af 
denne gang Randers Marineforening. 
Der var sat telt op ude i gården med flag 
og lignende, her blev der også sunget  
igennem, ligeledes var der her også sange 
som de kunne synge med på, det blev en 
sjov og hyggelig dag.

Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm
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v/Karina & Kristian Glerup Busk
Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft

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

www.hos-walter.dk

Hos Walter
              VIN, OST OG SPECIALITETER

www.agservice.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

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, april, september og november

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag 
kl. 10.00 - 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 2018

Nyheder fra Havfruerne
Torsdag den 6. september:
30 Havfruer var mødt op til den 1. 
mødeaften i den nye sæson. Vi er 36 
medlemmer i alt – så det tegner godt.
Vi startede med en velkomstdrink, 
hvorefter Kirsten bød hjertelig velkom-
men. Vi havde hyret Steen Kok til at lave 
maden – og det viste sig at være et godt 
valg: Den dejligste kalvesteg i estragon 
og urter, revne kartofler (en form for 
gratin), svampesauce og en meget frisk 
salat blev sat på det runde bord, og så 
kunne vi selv tage for os af maden, og der 
var rigeligt. Til kaffen havde Ulla lavet de 
skønneste nøddebunde med chokolade 
mousse – jeg så adskillige, der ”slikkede” 
tallerkenen (mig selv incl.).
Foreningen var vært ved hele arrange-
mentet – dvs. at vi kun skulle betale de 
sædvanlige 25 kr., som vi plejer at betale 
for kaffen.
Der var vin ad libitum (et rigtig godt 
mærke) – og det blev en aften, hvor det 
var rigtig sjovt at være en Havfrue! - så 
sjovt, at jeg har lidt besvær med at tyde 

de stikord, jeg noterede til dette referat.
Der blev talt om vores næste møde i ok-
tober. Formandinden’s kusine er blevet 
ansat på Filmhøjskolen som forstander, 
og det kan udmønte sig i, at vi Havfruer 
kan få en rundvisning på Filmhøjskolen. 
Mere om det senere.

I november skal vi som vanligt hygge 
med gløgg og æbleskiver – og måske 
afprøve vores nye tiltag med at lave en 
form for fortælleaften. Det er helt frivil-
ligt – men sjovt kunne det være. Af mere 
seriøse emner var der også tale om vores 
julefrokost. Sidste år var det en stor suc-
ces, da vi afholdt den på ”Mellem jyder”. 
Vi er meget indstillet på at gøre det igen.
Snakken gik muntert og højlydt, og der 
har sikkert været emner, der ligger uden 
for referat!
Vi sluttede af med at synge ”En dejlig af-
ten atter gik” – og det gjorde den da også 
i den grad…….
Ref. Hanne

19

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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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

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag
Spis - hvad du kan: 99,-

- også som Take away - bordbestilling anbefales

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...




