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MARINEFORENINGEN 
er en kammeratskabsforening, der vil styrke 

nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN
*****

Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.  
Landsformand: KK J.O. Løje Jensen

Bestyrelsen for Svendborg Afdeling:

Formand  Erik Bodal, Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg 
tlf. 40 45 30 11  e-mail: erik@bodalenergi.dk 

Næstfmd. Bjarne Jensen, Byvej 56, 5892 Gudbjerg 
tlf. 62 25 17 94  e-mail: gudbjerg-auto@mail.tele.dk

Kasserer Niels Marcussen, Tvedvej 87, 5700 Svendborg  
tlf. 75 50 44 54 e-mail: niels.marcussen@stofanet.dk 

Bestyrelsesmedlem Jim Mollerup. St. Byhavevej 4.1.tv, 5700 Svendborg 
tlf. 20 84 32 39 e-mail: jimmollerup@sydfynsmail.dk

Bestyrelsesmedlem Jim Lindegaard. Saugskær Alle 9. Thurø. 5700 Svendborg 
tlf. 31 49 78 97 E-mail: jb.lindegaard@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Finn Nielsen, Glentevej 10.st.th. 5700 Svendborg 
tlf. 28 34 99 21 e-mail: finielsen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem Dorte Olbæk Hansen, Fruerstuevej 112, 5700 Svendborg 
tlf. 7221 5655 e-mail: doh@simac.dk

Suppleant og Sekretær Kaj Kruse, Strandhuse 29, 5700 Svendborg 
tlf. 23 38 93 53 e-mail: kk@sab.dk

Suppleant: Henning Ibsen Hansen, Sætting Strandvej 18. 5700 Svendborg 
tlf. 20 60 01 70 e-mail: henningibsen@hotmail.com

Banjermester Tom Frimodt Christensen, Krebsen 17, 5700 Svendborg 
tlf. 20 13 51 70

Hovmester Walter Storm Krebsen 21. Rantzausminde. 5700 Svendborg 
tlf. 20835426 / 23601358 E-mail: vikarkokken@mail.dk

Redaktør Jim Mollerup, St. Byhavevej 4.1.tv. 5700 Svendborg 
tlf. 20 84 32 39 e-mail: jimmollerup@sydfynsmail.dk

Webmaster:  Niels Fog-Petersen, Vildrosevej 4, 5700 Svendborg  
tlf. 61 28 57 25 e-mail: nfp@nielsfog.dk

Skyttelavet: 
Formand: Erik O. Thomsen, Flagebakken 204, Thurø, 5700 Svendborg 
tlf. 62207072 / 24257585 e-mail: eothomsen@gmail.com

Marinestuen: Færgevej 5. 5700 Svendborg. 
tlf.: 27 50 40 22 (åben hver lørdag kl. 1000 – 1300. samt efter aftale)

Bankkonto: reg. nr. 3224 konto 3224636393.

www.svendborgmarineforening.dk
Ansvarshavende redaktør: Erik Bodal Redaktion: Jim Mollerup Foto: Private optagelser

 Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Oplag: 400. Tryk og layout: Mark & Storm Grafisk



Med formandens øjne
Når disse linier læses, er vi tæt på jul, og et nyt år er klar til at 
blive taget i brug. Det er også her, hvor man ser tilbage på året 
der gik. Det forgangne år har igen været et travlt år med mange 
forskellige aktiviteter. Ud over de faste årlige tilbagevendende 
begivenheder, har vi haft besøg af Kongeskibet Dannebrog med 
vor Dronning, som gæstede byen i begyndelsen af september. 

Vort årlige Jubilarstævne, som der er tradition for at det afhol-
des på Holmen i København, er nok ved at blive fortrængt, som 
resultat af at den afvikling, som er i gang for vor hæderskronede 
gamle flådestation. Vemodigt, men svært at gøre noget ved. 

Marineforeningen på landsplan må generelt konstatere en medlemstilbagegang, da det er 
svært at holde trit med den naturlige afgang. Svendborg afdeling kan nogenlunde holde 
trit med et medlemstal på ca. 352. Det må siges at være et godt resultat, men vi skal hele 
tiden være opmærksomme på nye emner til nye medlemmer og helst yngre, da det er en 
betingelse for en god og stabil drift.

En væsentlig forudsætning for at fange nye medlemmers opmærksomhed, er en bred vifte 
af aktiviteter, som vort aktivitetsudvalg og mange frivillige hjælpere sørger så godt for.
Med lidt udfordringer har vi sat en ny aktivitet i gang - musik i Marinestuen den sidste 
lørdag i hver måned, dog med undtagelse af december. 

Lejemålet på 1´sal har i en periode kun været udlejet delvist, hvilket har betydet mindre 
huslejeindtægt. Fra 1. december er der igen fuld udlejning, og den nye lejer overtager hele 
lejemålet pr. 1. marts 2019. Vi håber hermed at have en stabil udlejning fremover.

Som fast indlæg – husk at meddele ændringer i mailadresser og telefonnumre.

Fotoarkivet på hjemmesiden er nu oppe på 115 medlemmer, men der mangler billeder af 
mange af Jer. Prøv at kigge i gemmerne og se, om der ikke dukker et billede op af Jer, som 
vil pynte på vor hjemmeside.

Jeg vil opfordre Jer alle til at tænke på, hvor meget glæde et medlemskab af Svendborg 
Marineforening kan give, og hvilket fællesskab I er en del af.  

Jeg vil slutte dette indlæg med at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med håb 
om mange gode og hyggelige timer sammen i det kommende år.
 

Med venlig hilsen
Erik Bodal - Formand

Erik Bodal
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Aktiviteter 
siden sidste bladudgivelse

Onsdag den 5. september. Flagdagen for Danmarks udsendte. 
Her deltog Marineforeningen i et arrangement på Assistens kirkegård i Svendborg, med 
taler, flag og kransenedlæggelse ved mindesmærket.

Torsdag – fredag den 6-7. September.  
I forbindelse med Hendes majestæt Dronningens besøg i Svendborg, var Marineforeningen 
på plads på havnen ved flagbastionen på nokken, med kanoner for at afgive Dansk Løsen 
ved ”Dannebrog”s ankomst. Endvidere var Marineforeningens flag med i flagparaden på 
kajen, ved ankomsten.
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Ole og Karin ”Heering Kirse”

10 – 13. september. 
42 medlemmer og ledsagere var med på efterårs turen til Bremen i Nordtyskland. Udover 
at se nærmere på den gamle hansestad, var der afsat en dag til at besøge Meyer Werft i Pa-
penburg. Der bygger man nogle af verdens største krydstogtskibe. Der var sørget for en flot 
rundvisning på det store effektive værft. Endvidere var man i Bremerhaven med besøg på 
Søfartsmuseet og u-båden ”Wilhelm Bauer”, og sluttelig en havnerundfart i trafikhavnen.

Torsdag den 27. september. 
Ved det første i rækken af maritime foredrag, talte Troels Ankerstjerne om Fyns Maritime 
Klynge, og Mads Skovgaard Rasmussen fortalte om udviklingen af autonome skibe.

Torsdag den 4. oktober.
Denne aften var der inviteret til ålespisning i Marinestuen. Kabyssen havde sørget for stegte 
ål i rigelige mængder, og med alt nødvendigt tilbehør, blev det en god og hyggelig aften for 
de mange medlemmer der fyldte Marinestuen. 

Torsdag den 25. oktober. 
Det næste maritime foredrag havde titlen 
”Smuglernes paradis”. Niels Waldersdorff 
fra Svendborg museum, har gennem studier 
og interviews af både smuglere og toldere 
stykket smugleriets historie sammen. 
Han fortalte at smugleri og ulovlig handel 
har siden middelalderen været en folkesport 
i det Sydfynske øhav. 
Alle samfundslag fra fiskere og adelsfolk 
frem til vore dages lystsejlere, har benyttet 
øhavets perfekte beliggenhed som omdrej-
ningspunkt for lyssky handler. 

Med ord og billeder underholdt han forsam-
lingen med spændende fortællinger.



6

Søndag den 4. november:
Marinestuen var fyldt til sidste plads til årets bankospil, der på bedste vis blev styret af 
Bjarne Jensen. Der blev spillet om både ænder og stege, samt et stort antal sponsorgevinster.
Det blev en hyggelig og fornøjelig eftermiddag.

Torsdag den 29. november:
Årets sidste maritime foredrag var med John Arly Henriksen, der fortalte om sin tid i 
Svendborg rederiet A.E.Sørensen, efterfulgt af en tid i Søværnet og ophold på Flådestation 
Grønnedal. John Arly Henriksen er nu ansat ved politiet i Svendborg, og medlem af byrådet 
i Svendborg
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Indkaldelse til 
GENERALFORSAMLING

Lørdag den 9. februar 2019. Kl. 16.00
i Marinestuen Færgevej 5. Svendborg

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.

 2.  Bestyrelsens beretning.

 3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 4.  Bestyrelsens forslag.

 5.   Indkomne forslag. Forslag afleveres skriftligt til formanden  
Senest 2 uger inden generalforsamlingen.

 6.  Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

 7.   Valg til bestyrelsen 
På valg er kasserer Niels Marcussen. 
 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Bjarne Jensen 
Jim Mollerup 
Dorte Olbæk Hansen.

 8.  Valg af 2 suppleanter.

 9.  Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

10.  Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

11.  Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

12.  Eventuelt.

Foreningen vil være vært med en øl eller vand.

Med venlig hilsen Erik Bodal, Formand
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Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg
tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185
info@svendborg-motor.dk 
www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS

Vikarkokken  •  Krebsen 21 •  Rantzausminde, 5700 Svendborg •  vikarkokken@mail.dk •  CVR nr. 84993816

Ring og få en snak på: Tlf. 23 60 13 58Vikarkokken
Altid oppe på grydelapperne med Sydfyns bedste priser.
Gratis kok ved min. 30 personer og min. 2 retters menu eller buffet. 
Jeg anbefaler mine kvikke piger til at hjælper dig med borddækning, opvasken og alt det andet, til timeløn 
Walther Storm Hovmester i Svendborg Marineforening.

• Dørtelefon
• Adgangskontrol
• Videoovervågning
• Låsesystemer
• Tyverisikring
• Dørautomatik

Karl-Johann Nadolny
 Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk

En del af Odense Låseservice

Formanden 
vil gerne have  

a jour ført 
medlemskartoteket 

- og sikre at det er den  
rigtige mail adresse og 

telefon nr. der står. 

Så det vil være en god ide at 
sende en mail til formanden 

erik@bodalenergi.dk

- også selv om du ikke har 
fået  ny mail adresse. 
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Lørdag den 5. januar kl. 11.00: Nytårsmønstring i Marinestuen. Kun for medlemmer.
Påklædning helt uniform

Torsdag den 17. januar. Kl. 18.00: Pudseaften.

Torsdag den 31. januar. Kl. 19.00: Film og foredrag i Marinestuen. Filmen ”Friend 
Ship” og foredrag ved Mark, skipperen på ”Fylla”.

Lørdag den 9. februar kl. 16.00: Ordinær generalforsamling i Marinestuen.
Efter generalforsamlingen er der torskespisning med alt tilbehør, ostefad, kaffe og småkager.
Alternativt kan der serveres en kødret. 
Tilmelding til spisning og betaling senest lørdag den 26. januar, hvorefter tilmeldingen 
er bindende. Pris 175 kr.  Påklædning: helst uniform. Betaling kan foretages lørdage ved 
Bjarne ved det runde bord, eller ved at indsætte beløbet på foreningens konto:
Reg. nr. 3224 konto 3224636393.

Torsdag den 28. februar kl. 19.00: Foredrag i Marinestuen, Otto Uldums foredrag har 
overskriften: ”Havet sletter alle spor, eller gør det ?”

Torsdag den 7. marts Kl. 18.00: 
Foreningsmiddag for medlemmer med kone / ledsager eller enlige medlemmer til fælles 
hygge og god mad. Vor kok / hovmester vil fremtrylle en 3 retters menu.
Prisen er 150 kr. pr. deltager. Påklædning helst uniform. Tilmelding og betaling senest 
lørdag den 23. februar. Betaling kan foretages lørdage ved det runde bord, eller ved at 
indsætte beløbet på foreningens konto: reg. nr. 3224 konto 3224636393.

Torsdag den 28. marts kl. 19.00: Foredrag i Marinestuen. Knud Erik Rasmussen fortæl-
ler om sit arbejde som tolder, med  kontrol af skibe for narkotika, våben, sprængstoffer, 
blinde passagerer og andre forbudte varer. 

Kommende aktiviteter 
Når man har skrevet sig på listen til et arrangement 

og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale

Regler for tilmelding til arrangementer,  
arrangeret af aktivitetsudvalget:

Først tilmelding i Marinestuen eller på hjemmesiden, derefter betales 
i Marinestuen eller på nettet, og før sidste frist for tilmelding.
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Leje afMarineforenings lokaler.
Leje eller lån af Marineforeningens lokaler, til medlemmernes egne arrangementer, skal altid  

først aftales med banjermester Tom Frimodt, som også oplyser om priser og betingelser. 

Tom træffes på Tlf. 20 13 51 70.

Ønsker om andre arrangementer skal forelægges for bestyrelsen. 
Svendborg Marineforening - Bestyrelsen.

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41
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Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 18 68
www.lundbykiosken.dk
• Kylling m. pommes frites
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafl er... Vi dobler op

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 18 68
www.lundbykiosken.dk
• Kylling m. pommes frites
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafl er... Vi dobler op

Åbent alle dage fra kl. 11. 
Tlf. 62 54 18 68 - www.lundbykiosken.dk
• Pølser / Hotdog
• Burger /Sandwich

• Gammeldags isvafler
• Gigantkugler

•  Kylling  
m. pommes frites
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14. januar  Niels Marcussen 75 år.

24. januar Flemming V. Rasmussen 95 år.

26. januar Carsten Hall Weibrecht 75 år.

15. februar Steen Molnit 65 år.

10. marts Jørn Poulsen 80 år.

14. marts Palle Petersen 75 år.

15. marts Jørn Thomsen 80 år.

28. marts Per Gertz 75 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
JANUAR KVARTAL 2019:

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

Nicolai Andersen
Erling Huusfeldt

Jørgen Torben Fredeløkke
Kaj Rasmussen

Jan Tourlin
Jørn Thomsen

 Jens Christian Bender
Majbrit Grymer Hoppe

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Walter M. Schmidt og Flemming Pedersen
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE
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Fra Dorte Olbæk Hansen har vi modtaget følgende:

I 2005 forlod jeg Søværnet efter at have været på 
tjenestefri et års tid. Dengang troede jeg ikke, at jeg 
nogen siden ville vende tilbage hverken til rederiet 
eller uniformen. 
I august 2016 var jeg så heldig, i kraft af mit ar-
bejde på SIMAC, at komme på medsejlads med M/F 
Hammerodde. Der gik det for alvor op for mig, at 
jeg savnede at sejle. Da jeg kun 3 måneder senere 
havde en snak med Torben Mikkelsen (nu CH SVN) 
var det derfor ikke så svært for mig at slå til, da mu-
ligheden for at blive Rådighedsofficer opstod. Min 
holdning var klar, jeg ville gerne sejle, sådan sejle 
rigtigt, komme ud på suppen og ikke noget med at 
sejle skrivebord. Det skal samtidig siges, at SIMAC 
velvilligt har bifaldet, at jeg bijobber med sejlende 
tjeneste, så længe at det ikke påvirker min undervis-
ning. Fredag d. 2 november begav jeg mig endelig 
afsted for at komme på patrulje. Det var godt at en-
heden lå i Grenå, for der var mange tanker, der lige 
skulle bearbejdes inden jeg gik om bord. Jeg havde 
f.eks. ikke været ude og sejle siden, at den unge 
mand der sad ved min side i bilen, blev født. Jeg 
havde ikke gået selvstændig vagt i 21 år. Jeg havde 
ikke sejlet med AIS eller ECPIN/ECDIS. Ville jeg 
blive søsyg med det samme? Kunne jeg huske ……. 
der var rigtig mange spekulationer.  Jeg mødte om 
bord på Patruljefartøjet Freja, en enhed af Diana-
klassen, fredag aften ved 21 tiden hos KAP4. 
Lørdag morgen var det tidligt op. Morgenmad, der-
efter på broen og begynde at orientere mig. Mange 
instrumenter, det tilstår jeg med det samme. Nogle 
instrumenter kunne jeg da heldigvis genkende. Nog-
le af dem fra undervisningen på SIMAC og andre 
fra før, men også en del nye. Tidlig havnemanøvre 
for der var lige et par enheder der skulle tjekkes. Så 
afsted ud af Grenå og op mod Læsø Rende. Fra min 
tid som kutterchef kunne jeg huske, at farvandsover-
vågningen betød, at man skulle ret tæt på de enhe-
der, der skulle tjekkes. 

På Freja betød tæt på noget helt andet. Kameraet 
som enheden (og klassen) er udstyret med gjorde, 
at selv på relativ lang afstand var det muligt at kon-
trollere overensstemmelse mellem navnet på AIS og 
det, der er malet på skibssiden. På vej ind til Hals 
blev der plads til en Havarirulle. En brand på et lu-
kaf og en mand der udeblev da besætningen møn-
strede. Med ilden nedkæmpet og manden reddet var 
det tid til havnemanøvre igen. Stille og roligt blev 
Freja lagt langs kaj på ydersiden af molen på kan-
ten af Limfjorden. Mens eftermiddagen sænkede sig 
over Freja og skibets rutine indfandt sig, sad jeg på 
broen med en kop kaffe og ”dimsede” med ECPIN. 

Jeg prøvede også at lave en enkelt bekræftelse på et 
mål, der passerede tæt forbi på vej til Aalborg mens 
jeg sad og nød livet. Selv langs kaj var det muligt at 
lave farvandsovervågning. Søndag morgen var det 
igen tidligt op. En stille kop kaffe på broen mens 
Freja vågnede. Samtidig nød jeg at stå og kigge på 
den lille færge, der piskede frem og tilbage mellem 
Hals og Egense. Efter morgenmaden blev alt gjort 
klar til endnu en dag på havet. På vej ud af renden 
ved Hals Barre, investigerede vi de første enheder 
på deres vej mod Aalborg, hvorefter vi satte kursen 
mod vindmølleparken ved Anholt. Sidst jeg var på 
de kanter var der ingen vindmøller ude i havet, så for 
mig var det en oplevelse at se hele parken. 
Efter vindmøllerne fik jeg lov til at overtage vagten 
og med kursen sat mod FLS KOR, var det først ned 
mod rute T og derefter videre mod TSS ved Hatter 
og mod Storebælt. En personlig fornøjelse var det 
også, da jeg kunne ringe til VTS Storebælt og det for 
en gangs skyld var mig, der kunne melde ind som 
et aktivt skib. 
På højde med Røsnæs fik vi opkald på telefonen. VTS 
Storebælt havde opfanget et svagt mayday på radioen 
og vi blev sendt mod positionen, som lå off Elefant-
grunden i Storebælt lige nord af broen. Kort inden vi 
ankom til positionen så vi, at helikopteren allerede 
var i gang med eftersøgningen. Vi startede vores søg-
ning i expanding square, og ekstra udkig på broen 
til at afsøge området visuelt. Jeg sad sammen med 
en fra den faste besætning og kiggede på både var-
mesøgende og almindeligt kamera, for at finde blot 
det mindste spor efter en nødstedt, der kunne have 
sendt mayday. Sammen med helikopter, Sørednings-
tjenesten fra Kerteminde og Poul Løwenørn søgte 
vi i to timer uden at finde det mindste. Efter at VTS 
havde tjekket radarbilleder og JRCC havde lyttet til 
opkaldet igen, blev eftersøgningen indstillet. Det blev 
vurderet, at der var tale om et falsk opkald. Kl. 19.15 
ankom Freja til FLS KOR. Min første patrulje i mere 
end 20 år var slut og for første gang havde jeg væ-
ret under Storebæltsbroen efter den officielle åbning. 
Min søn stod igen på kajen for at hente mig efter en 
af de mere lærerige weekender. Jeg havde haft fornø-
jelsen af at sejle sammen med en super professionel 
besætning, hvoraf der var nogle jeg kendte fra tidli-
gere, men naturligvis også nye ansigter. De mange 
bekymringer jeg havde inden sejladsen blev alle gjort 
til skamme. Jeg blev ikke søsyg. Jeg kunne godt hu-
ske at navigere. Jeg kunne godt lære det mest basale 
i ECPIN og finde ud af det med AIS. Kort sagt så var 
jeg træt, men meget tilfreds, da jeg takkede af og gik 
fra borde. Rejsen retur til sejlende tjeneste begyndte 
således en dag i november 2016 og kulminerede 
foreløbigt en dag i november 2018.  Jeg er klar til 
endnu flere sejladser og glæder mig allerede.

Søofficerder krydsede sit spor
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Kabys nyt, januar kvartal 2019
Kom og få en go’ ma’ oplevelse for kun 35.00 kr. hver lørdag fra kl. 12.00 – 13.00 
Prøv det førend din nabo. RET TIL ÆNDRINGER AF MENUEN FORBEHOLDES.

Menu til lørdage:

Lørdag 5/1: Lukket. Nytårs mønstring. 

Lørdag 12/1: Sild & mørbradbøf m bløde løg, champignon, surt, 1 skive rugbrød & smør. 

Lørdag 19/1: 3 tarteletter m. stuvet skinke, ærter og gulerødder, hakket persille. 

Lørdag 26/1: Kabys kokken tryller. 

Lørdag 2/2: Karbonade m. sprød bacon, go’ sovs, ærter og stegte kartofler. 

Lørdag 9/2: Lukket. Generalforsamling.

Lørdag 16/2: Sild & hakkebøf m. bløde løg, spejlæg, rødbede, 1 skive rugbrød & smør. 

Lørdag 23/2: 2 skiver ribbensteg m. rødkål, appelsin skive, 1 skive rugbrød & smør. 

Lørdag 2/3: Schnitzel (svinemørbrad) stegte kartofler, go’ sovs, ærter. 

Lørdag 9/3: Biksemad med spejlæg , rødbeder og rugbrød. 

Lørdag 16/3: Kabys kokken tryller. 

Lørdag 23/3: 3 tarteletter m. stuvet skinke, ærter og gulerødder, hakket persille. 

Lørdag 30/3: 2 stk. Barbeque revelsben m. bagt kartoffel m. smør og stegte grønsager, go’ sovs .

Torsdag den 17/1: Pudseaften, Menu Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød.

Lørdag 9/2: Generalforsamling spisning kl 18.00. Kogt torsk m. kartofler, senneps sovs, 
ekstra sennep ristet bacon tern, kogt æg, rødbeder i tern, høvlet peberrod, smør sovs. oste-
fad, kaffe og småkager.

Ikke torskespisere: Schnitzel m. stegte kartofler, go’ sovs, ærter, citronskive capers, ansjos 
og høvlet peberrod 

Torsdag 7/3: Foreningsmiddag kl. 18.00: Aspargessuppe tilsmagt med sherry og fløde, 
kødbollerog brød. Langtidsstegt oksesteg med sukker perleløg, tyttebær, hjemmelavet 
agurkesalat, kartofler, go`sovs og kartoffel chips.

Jørgen Lunds berømte citronfromage med masser af flødeskum.

Kabyssen takker alle, der har nydt vores ma` fra de muntre kabysgaster, til glæde for de fleste.
Vi ses igen i 2019, til nye ma`oplevelser.

Glædelig jul og et rigtigt godt nytår til alle i Svendborg Marineforening. 
Julehilsen fra Walter Storm, Hovmester og hans julenisse gaster.

Du må være derude: Kabysgasterne mangler nye kollegaer, når de tryller med potter 
og pander i hyggelige timer i kabyssen (måske det bedste sted i marineforeningen). 
Kan du bare lidt med kogekunsten, hjælper vi dig gerne i gang med resten.  
Der vil være en tørnliste der passer med dit liv.
Kik ind og få en go’ ma’ snak med af kabysgasterne eller ring eller mail til
Hovmester Walther Storm:  23 60 13 58. vikarkokken@mail.dk 
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Halløj Kære Gaster
Svendborg Marineforenings Snapse laug har afholdt sit første info møde, tirsdag den 6. 
november 2018. Det gik godt, med fremmøde af gaster med kærlighed for egen fremstil-
ling af krydder snapse, alt stort begyndte småt, derfor kom og deltag i vort næste møde 
som er mandag den 7. januar kl. 18.30 i Marinestuen. Tag gerne dine egne favorit snapse 
med, og få en god snak med andre gaster, der elsker at fremstille krydder snapse.

Snapse hilsen:  Walter Storm, tlf. 23 60 13 58 vikarkokken@mail.dk eller  
Torben Wellan tlf. 60 75 28 53 tow@live.dk 

Vedligeholds- og rengøringsfolkene: 
Rengøringsfolkene er begyndt at møde lidt tidligere om tirsdagen, så hvis man vil nå at 
gøre sig fortjent til kaffe og et rundstykke, bør man møde omkring 09.30.

Travaljeroerne: 
Travaljelauget har indstillet roningen for vinteren, båden blev taget op den 15. november. 
Sæsonafslutningen blev markeret med den sædvanlige æggekagespisning den 27. november. 
Forårsklargøringen af travaljen påbegyndes omkring 1. marts.

L´hombrespillerne:
Kortspillerne fortsætter hver onsdag fra kl. 14- 17, dog ikke 2. juledag.  
Vi forsøgte at tømme kassen ved lidt god mad og flere øl den 24. oktober, men det lyk-
kedes ikke helt, der er stadig lidt på kistebunden.

Rejseudvalget: 
Der arbejdes med flere muligheder for en efterårs tur i september.  
Mål og tidspunkt er endnu ikke klar.

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk



Skyttelavet:
1  Søndag d. 4. nov. deltog skyttelav fra Nyborg, Fåborg, Kerteminde og Svendborg i 

efterårets Distriktsskydning i Fåborg. Det blev som sædvanlig en hyggelig oplevelse 
med gamle skyttevenner. Efter skydning var Rasmus Birkholm vært til en flot frokost 
(gule ærter) på Fåborg Marineforenings lokaler på Fåborg havn. Skyde resultaterne 
var som følger: Første plads var Nyborg med 770 point, fulgt af Fåborg med 769 pt. 
Svendborg med 727 pt. og Kerteminde med 708 point.

  Bedste skytte overalt var Jørn Ladegaard (Nyborg) med 197pt. af 200 mulige, Rasmus 
Birkholm (Fåborg) med 194 pt. Niels Rasmussen (Svendborg) med 185 pt. og Peter fra 
Kerteminde med 192 pt.

  Næste Distriktsskydning tilfalder Svendborg den første søndag i Marts 2019.

2  Autist skydning fra Centerafdelingen på Taasinge er i fuld gang og varer til Påske 
2019. Det foregår man, tirs. ons. i hver uge med stor glæde af børnene. På en uge 
skyder børnene 60 - 70 serier a`13 skud. Det er en fornøjelse at se den koncentration 
de udviser  ved skydning. Det viser sig at den koncentration følger med tilbage i klas-
seværelset, hvor det ellers kan, ifølge lærerne, være svært for eleverne at fokusere.

3   Ny våbenlov: Der er et krav om at hver skytteforening skal have en uddannet skydele-
der. Det skal nu først opfyldes inden 1.7.2019, hvilket giver skytteforeningerne mere 
tid til at opfylde det krav.

  Der er i dec. en ny lempelse på vej vedr. logningskrav. Vi har hidtil været tvunget til 
via et SKV-6 dokument at tillade medlemmer at skyde med lavets våben, samt doku-
mentere hvilket våben de skyder med hver gang vi har skydning. Vi venter spændt på 
ordlyden af ændringerne her i dec. 2018.

4  På sidste landsmøde i Nyborg 2017 var der forslag til en speciel medalje til Fregat-
kaptajner. Det er blevet afslået med den begrundelse at afvikling af Fregatskydning i 
de forskellige skyttelav sker ikke på samme grundlag Landsforeningen har nu bedt alle 
lav beskrive hvordan de afvikler en fregatskydning. 
I vores tilfælde er det: Otterup gevær kal. 22, - Afstand 15m

  Fregatkaptajn kåres som den der rammer fregattens krudtkammer efter alle sejl på de 3 
master er skudt ned.

5 Skyttelavets Julefrokost er afholdt d.12. dec. i Marineforeningens lokaler på Færgevej.

Erik O:Thomsen (formand) 
Svendborg Marineforenings skyttelav. 
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Støt vore annoncører 
– De støtter os.



Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe

 Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

Forhandlerfelt

Polo til omgående levering.
Ønsker du at komme hurtig ud at køre i en Polo, har Volkswagen gode 
nyheder. Vi har fx et stort parti af den populære Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 
med 5 døre, som kan leveres omgående fra kr. 194.300,- (så længe lager 
haves)! 
Du kan også privatlease denne Polo fra kr. 2.349,- om måneden*, så 
behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter. 
Kig ind hos os og hør mere om fordelene ved privatleasing eller klik ind 
på: volkswagen.dk/privatleasing

* Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og 
reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, service- 
og reparationsaftale samt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring, 
brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). 
Engangsydelse: kr. 20.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-. 
Polo fås fra kr. 151.597,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,- 
ekskl. moms. Priser ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved 
blandet kørsel 16,9 - 30,3 km/l. CO2

 udslip 87-139 g/km. (direktiv 
80/1268/EØF).              -               Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Alle fortjener en Volkswagen.
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VOLKSWAGEN 
SVENDBORG
Englandsvej 1
tlf. 62 22 15 05

TONNY MADSEN

A
/S

Bådtransport

Kranopgaver

Vognmands-
kørsel

62 22 14 14
www.tonny-madsen.dk

e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

FRITRANS
Transport

Krebsen 17, 
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 51 70

ApS

Rantzausminde
Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 99 78 · Åben alle dage mellem 8 og 20


