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Alle mand på dæk !
Der pibes til samling og indkaldes til

ÅRLIG, ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 28. februar 2019, kl. 19.00

(nøjagtigt på foreningens 102 års fødselsdag)
i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft
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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
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, 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

Første suppleant:
Knud Erik Overgaard
Tlf. 20 71 66 11
overgaardknuderik@gmail.com

Anden suppleant:
Mark Bjerg
Tlf. 53 95 76 55
mb211282@hotmail.com

Flaggaster:
Tommy Schmidt (flagbærer)
Tlf. 86 34 35 25
Nils Jørgen Tastum (1. reserve)
Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01
Paul Erik Nielsen (2. reserve)
Tlf kommer i næste nummer

Interne revisorer:
Hans Skov, tlf 40 17 66 11
hansskov@post10.tele.dk
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 36 82 11
illum@email.dk

Tovholder for Tirsdagstræffet:
Flemming Hjorth
Tlf. 26 15 28 38
flemminghjorth@live.dk

Webmaster, PR og 
kontakt til andre soldaterforeninger:
Jørgen Brøgger. 
Tlf. 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk
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I fortsættelse af den officielle indkaldelse 
i sidste ”Kabysrygte” følges denne 
hermed op med bekendtgørelse af dag-
sorden og øvrige oplysninger, - således:
Stik imod de forrige generalforsam-
linger, så har bestyrelsen valgt, at vi 
ligesom de to sidste år starter med Tor-
skespisningen, inden vi afholder selve 
generalforsamlingen. Grunden til denne 
beslutning, er at kabysholdet ikke kan 
holde maden varm/frisk, hvis general-
forsamlingen skulle trække ud, hvilket 
den har gjort de senere år.
Vi starter med den velkendte og tradi-
tionelle torskespisning kl. 17.30. Prisen 
for kogt torsk med div. tilbehør (dog 
excl. drikkevarer, selvsagt) er endnu 
usikker men vil ligge i omegnen af 125,- 
kr. pr. kuvert. Vi forbeholder os ret til 
ændringer afhæng af torskepriserne.
Af hensyn til skafningen er bindende 
tilmelding nødvendig ! – Til brug her-
for er der fremlagt tilmeldingsliste i 
Marinestuen, hvor man kan skrive sig 
på SENEST lørdag den 16. februar, - så-
fremt altså, at man ønsker at deltage i 
skafningen. Hvis man af en eller anden 
grund ikke har mulighed for at lægge ve-

jen forbi Marinestuen, men alligevel ger-
ne vil tilmeldes til skafningen, kan man 
forsøge sig på Marinestuens telefon-
nummer: 86 34 30 30 eller kontakte et af 
bestyrelsesmedlemmerne og bede dem 
om at sørge for, at man bliver skrevet på. 
De, der evt. måtte ønske kun at deltage 
i selve generalforsamlingen, men ikke i 
skafningen, behøver naturligvis ikke at 
tilmelde sig.
Selve Generalforsamlingen starter kl. 
19.00.
For at have stemmeret ved generalfor-
samlingen skal kontingentet være betalt 
og man skal have været medlem i 3 
måneder, jævnfør foreningens vedtægter. 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Fremlæggelse af regnskab til god-
kendelse og decharge
Det reviderede regnskab vil fra den 13. 
februar kunne ses i Marinestuen
4. Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen fremsætter ingen forslag
5. Indkomne forslag
Der er, da Kabysrygtet gik i trykken, ikke 
indkommet forslag 4
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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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6. Fastlæggelse af kontingent og frem-
læggelse af budget
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
a) Valg af kasserer: Erik Lyager. Genop-
stiller ikke
b) På valg til bestyrelsen er Peter Brøgger 
og Pia Skarritsø
c) Pladsen som 1. suppleant er vakant, 
efter at Knud Erik Overgaard er indtrådt 
i bestyrelsen efter Kjeld Thejl og derfor 
sidder for resten af Kjelds periode. På 
valg som 2. suppleant er Mark Bjerg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor er Finn Adamsen og 
som suppleant Uwe Weissfeld.
9. Valg af sendemænd
Sendemandsmødet afholdes den 18. maj 
2019 i Randers
10. Valg af flagbærer og reserve-flag-
bærere
På valg som flagbærer PT Vakant med 
Nils Jørgen Tastum som 1. reserve og 
Paul Erik Nielsen som 2. reserve; (ønsker 
ikke at genopstille).
11. Eventuelt.
I forbindelse med generalforsamlingen 

vil der være tildeling af 50-års tegn til 
John Olesen, Peter Hansen Damm og 
Torben Larsen. 40-års tegn til Folmer   
Poulsen, Kåre Alvin Sørensen, Ronny 
Schmit og Tommy Oscar Persen. Og 
der er 25 års tegn til Erik Klemmensen, 
Erik Nimb Madsen, John d Arcy 
Eriksen, Kim Bech Hansen, Paul Agger 
Madsen, Paul Erik Nielsen og Åge
Nyholm Hansen. 
Og så håber vi ellers på, at rigtig mange 
vil møde op, - så vi dels kan få en god 
og saglig generalforsamling, dels – og 
ikke mindst – kan få en hyggelig aften i 
gode venners selskab.
Såfremt man har en blazer ses gerne man 
møder op i denne. Det er trods alt det 
vigtigste arrangement i foreningen i året. 
Under alle omstændigheder skal man 
huske, at emblem skal bæres – denne 
aften vil der være dobbelt bod for ikke at 
bære emblem, - d.v.s. 20,- kr. 
Nye medlemmer, der endnu ikke har 
modtaget emblem, vil få dette overrakt 
i forbindelse med uddelingen af jubi-
lartegn.

Der vil lørdag den 1. marts ikke være 
frokost i Marinestuen, men baren 
vil selvfølgelig være åben. Grunden 
til at bestyrelsen har besluttet, at der 
denne lørdag ikke vil være frokost, 
er det stramme program der ligge 

i disse dage. Nemlig generalfor-
samling d. 28. feb. Distriktsmøde i 
Ebeltoft for Distrikt 10 søndag den 
3. feb. Og endelig slupsejlads man-
dag den 4. februar. Men som sagt er 
baren åben. 

OBS! Ingen lørdagsfrokost
lørdag den 1. marts

“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 37 97
info@denskaevebar.dk
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E-MAIL: SERVICE@RUGAARD-EL.DK
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Vi ved hvad vi snakker om!
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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
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Vi har i år valgt at rykke årets fregat-
skydning en måned tilbage, således at 
det bliver den første lørdag i april. Fulgte 
vi traditionen, skulle det være den første 
lørdag i marts, men i så fald ville kalen-
deren i foreningen være noget presset og 
se ud som dette: Torsdag d. 28. feb. Gen-
eralforsamling. Lørdag d. 2. marts Fre-
gatskydning. Søndag den 3. marts. Di- 
striktsmøde i Ebeltoft og endelig mand-
ag d. 4. marts. Slupsejlades. Dette mente 
vi blev noget presset og har af den grund 
valgt at flytte Fregatskydningen. 
Fregatskydningen har traditionelt altid 
været ”en af de store dage” i forening- 
en, der har trukket mange medlem-
mer af huse til en hyggelig eftermiddag. 
Sådan håber vi også, at det bliver i år, - til 
kampen om titlen som ”Årets Fregatkap-
tajn” og om hvem, der skyder de forskel-
lige sejl ned, - og dermed også om hvem, 
der derved sikrer sig henholdsvis 1. og 2. 
skyttepræmie.

For nye medlemmer, der evt. ikke ved, 
hvad en Fregatskydning er, kan oplyses, 
at Fregatskydningen kan sammenlignes 
med andre soldaterforeningers fug-
leskydninger. Her er det blot en fregat og 
ikke en fugl, man skyder til.
Indskuddet er som bekendt 50,- kr., 
hvilket dækker for ”de obligatoriske 3 
skud”. Man kan også tegne skud uden 
selv at være tilstede, eller hvis man ikke 
selv ønsker at skyde, selvom man iøvrigt 
deltager i eftermiddagens samvær. I så-
fald skydes ens skud af andre efter listen 
med såkaldt ”tvungne skytter”, og man 
sikrer sig derved alligevel muligheden 
for selv at vinde ”noget sølvtøj”, idet 
præmierne jo tilfalder den, der har teg-
net skuddet.  – Det betyder også, at hvis 
man skyder, kommer man også til at 
skyde mere end de 3 skud.
Hvis Du ikke har betalt indskud, men al-
ligevel har fået lyst til at deltage, kan det 
endnu nås at tegne skud. Henvend dig i 
såfald i baren i Marinestuen eller til Peter 
Brøgger på mail: 
peterbrogger@hotmail.com
Vi starter kl. 13.30 med indskrivnin-
gen af de ”tvungne skytter” (= de tilst-
edeværende), hvorefter sidste års Fregat-
kaptajn, Steen Zacho, affyrer det første 
skud mod Fregatten.
Selve skydningen foregår på skydeba-

Årets Fregatskydning
Lørdag den 6. april, kl. 14.00

Når vi omtaler Fregatskydningen på 
denne plads – og ikke under afsnittet 
”Skyttelauget” – er det netop for at 
synliggøre, at FREGATSKYDNIN-
GEN ER FOR ALLE FORENINGENS 
MEDLEMMER, - og altså ikke forbe-
holdt de, der normalt deltager i fore-
ningens skydeaktiviteter.
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nerne, medens ophold under skydnin-
gen foregår i Marinestuen, hvor der 
vil være video-transmission fra skyde-
banen, så alle hele tiden kan følge med i, 
hvornår der falder sejl ned.
Fra bestyrelsens side håber vi som sagt, 
at der bliver rigtig god deltagelse til årets 
Fregatskydning, og at alle fremmødte må 
få en rigtig hyggelig eftermiddag i over-

ensstemmelse med de allerbedste tradi-
tioner herfor.
Traditionen tro kan der i løbet af ef-
termiddagen købes kaffe og franskbrød 
med ost/rullepølse, - foruden barens 
sædvanlige sortiment af drikkevarer.
Og igen håber vi at mange medlemmer 
vil møde op i blazer. Det gør det mere 
festligt. 

Næste 
Kammeratskabsaften
Torsdag den 28. marts 
kl. 19.30

Der er som bekendt ikke kamme-
ratskabsaften i februar da vi her har 
generalforsamling. Derfor er næste 
kammeratskabsaften den sidste tors-
dag i marts. I skrivende stund er pro-
grammet ikke fastlagt, men så snart 
dette er på plads, vil det blive meldt 
ud på foreningens hjemmeside :
www.marineforeningen-ebeltoft.dk/
og ved opslag i Marinestuen.

Nyt om flagspillet
Foreningens nye flagspil er der kom-
met godt gang i. Stammerne er nu 
høvlet i firkanter henne ved Fregatten 
og er transporteret tilbage til gården 
ved Marinestuen, hvor den forsatte 
tilvirkning vil finde sted. Vi har mod-
taget følgende billede fra Christian 
Koudal, der viser transporten og det 
hårde arbejde.

DØDSFALD

Vi har mistet vort gode medlem Lars 
Mikkelsen. Lars døde julenat, natten 
mellem 24. og 25. december 2018, ef-
ter lang tids sygdom. Lars var født den 
10.09.1968. Lars blev således kun 51 år. 
Det er ikke meget vi kendte til Lars og 
hans virke inden han blev meldt ind i 
Ebeltoft Marineforening den 13.04.2015. 
I hans arbejdsliv kørte han entreprenør-
maskiner og det var også gennem sit 
arbejde han mødte Tanja, som han kom 
sammen med. Lars var gennem flere år 
syg med kræft, men dette forhindrede 
ham ikke i at komme i Marinestuen om 

lørdagen. Sidste gang vi så Lars i Stuen 
var lørdag den 22. december, altså meget 
kort før Lars gik bort. Han stod ofte 
ved baren og snakkede og drak et glas 
rosévin eller to, eller spiste en lørdags-
frokost. Når Lars kom, skulle han som 
regel lige låne nøglen til porten, så han 
kunne få Kiki, hans hund, ind. Her lå 
hun pænt og ventede på Lars til det blev 
tid at gå. Både Lars og Tanja har været 
flinke til at give et nap med som hjælpere 
i Marinestuen om lørdagen, men som 
Lars’s sygdom tog til, kunne han holde til 
mindre. Men stod der et tomt glas, ja så 
gik han gerne ud med det lige til det sid-
ste. Lars blev bisat fra Ebeltoft Kirke den 
4. januar 2019, hvor foreningen naturlig-
vis var repræsenteret med flaget.
Æret være Lars’ minde.

p.b.

Vi har mistet vort gode medlem Jørgen 
Zederkof, der efter længere tids sygdom 
gik bort nytårsaften 2018, trekvart år før 
sin 80-års fødselsdag.
Ved bisættelsen, hvor Vaabenbrødrefore-
ningen og Marineforeningen paraderede 
med fane og flag, holdt sognepræst Heidi 
Bisgaard en meget smuk og personlig 
tale, som hun indledte med at sige ”Hvor 

mange gange Jørgen Zederkof har stået 
fanevagt ved bisættelser og begravelser 
her i kirken, hvor han på den måde var 
med til at vise den sidste ære til en god 
ven og foreningsfælle, kan ikke tælles. 
I dag får han selv den sidste hilsen og 
ære med Marineforeningens og Vaaben-
brødreforeningens faner”.
Hermed hentydede Heidi Bisgaard til, at 
Jørgen Zederkof var fanebærer og –jun-
ker i Vaabenbrødreforeningen, i hvilken 
sammenhæng vi ofte har været sammen 
med ham ved forskellige højtideligheder 
og festligheder som f.eks, 5. og 9. maj, 5. 
september m.v..
Jørgen Zederkof var ”gammel Ebeltoft-
dreng”. Oprindeligt udlært herreekvipe-

Lars Mikkelsen

Jørgen Zederkof
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ringshandler og senere meget efterspurgt 
dekoratør, hvis vinduesudstillinger, der 
gik ry om. Senere igen højt værdsat leder 
af salgsafdelingen ved Weston Tæpper 
for senere igen at etablere sig som selv-
stændig.
Det var som ”gammel Ebeltoft-dreng”, 
at Jørgen Zederkof i 2001 blev medlem 
af Marineforeningen, hvor nogle af hans 
venner var medlemmer, og med sin in-
teresse for og kærlighed til havnen og 
barndomsbyen som ”ballast”. Jørgen 
Zederkof deltog ofte i flere af foreningens 
arrangementer, som f.eks. sommerfester 
og julefrokoster m.m., sammen med sin 
kone Dorit og i selskab med vennerne 
Erik og Eva Sebbelin og tidligere også 
Svend og Birthe Laursen, da Svend le-
vede. Også Fregatskydningerne og det 
hyggelige samvær dér, havde hans in- 

teresse, og var der gange, hvor han ikke 
selv deltog, så havde han i hvert fald altid 
tegnet skud.
Jørgen Zederkof var i flere år ”et kendt 
ansigt i byen”, når man så ham og Dorit 
på deres daglige spadseretur på Strand-
vejen, Strandgårdshøj eller i den gamle 
bydel. Sådan skal vi ikke se ham mere. 
Det sidste års tid var han plaget af svær 
sygdom, og ifølge hvad præsten sagde i 
sin smukke tale, vidste han selv, hvor det 
bar henad, var afklaret med det, og han 
havde på det sidste sagt til familien at 
”nu må naturen gå sin gang”.
Jørgen Zederkof var en stille mand uden 
de store falbelader, men til gengæld 
med en stor portion vid, lune og under-
fundighed. Ærlig og retskaffen og med 
en ærbødighed overfor hvervet som 
fanebærer/-junker i Vaabenbrødrefore-
ningen og det, som netop dette hverv og 
Dannebrog står for. Han vil blive savnet 
i foreningslivet og blandt venner; aller-
mest dog selvsagt i familien, hvem vi 
sender vore varmeste tanker.

Æret være Jørgen Zederkofs minde.
j.b.

Ved ”formandsmødet” i forbindelse med 
soldateforenings-skydningen i 2018 blev 
det vedtaget at give de fælles soldater-
forenings-udflugter ”en ekstra chance”. 
Det vedtoges ligeledes, at datoen skulle 
være lørdag den 25. maj 2019, og at turen 
skulle gå til Sea War Museum Jutland i 
Thyborøn. – Muséet og mindeparken for 
historiens og verdens største søslag ”Jyl-
landsslaget”, der fandt sted den 31. maj-
1. juni 1916.
Godt 50 sømil vest for Thyborøn kæm-
pede 100.000 mand på 250 tyske og 
britiske skibe om herredømmet til søs, 
og kanontordenen var så voldsom, at 
den kunne høres i land. Slaget varede 12 
timer, og da det var slut, lå 25 skibe på 
havets bund, og 8.645 tyske og britiske 
søfolk havde mistet livet.
Muséets motto er: Krig er tragedie og 
skal ikke forherliges, men historien 
skal fortælles og ofrene huskes
Så sandt som sagt ! - Derfor tror og håber 
vi også på, at vi kan få en rigtig god og 
spændende tur ud af det med hyggeligt 
samvær mellem deltagerne fra de for-

skellige soldaterforeninger. Muséet byg-
ger på utallige dykkerfund og andre 
historiske effekter m.m., og vort besøg 
indbefatter guidet rundvisning samt 
filmfremvisning.
I tilknytning til museet er der i klitterne 
ud mod havet anlagt en mindepark for 
Jyllandsslaget, som efter manges op-
fattelse er det smukkeste eksempel på 
”landart” i Danmark. Mindeparken 
består af store granitblokke, der er 
formet som skibsstævne og hver især 
repræsenterer et af de sunkne skibe.

Der er busafgang fra Marinestuen i Ebel-
toft kl. 07.35 med ankomst til Thyborøn 
kl. 11.00. Undervejs er der pause med 
kaffe og rundstykker. Den guidede rund-
visning på muséet varer 2 timer, incl. 
filmforevisning. Kl. 13.20 er der frokost 
i restaurant ”Fiskehallen” (indrettet i en 
af de gamle fiskeri-auktionshaller), hvor 
der serveres fiskefrikadeller med hjem-
melavet kartoffelsalat (er man ikke til 
fiskefrikadeller kan der mod en tillægs-
pris på 30,- kr. i stedet fås kyllingeburger 

Fælles soldaterforenings-udflugt til
SEA WAR MUSEUM JUTLAND

Lørdag den 25. maj
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i briochebolle).
Efter frokosten er der lejlighed til bese 
mindeparken i klitterne på egen hånd. 
Busafgang fra Thyborøn kl. 16.00 med 
forventet ankomst til Marinestuen i 
Ebeltoft kl. ca. 19.00.
Det detaljerede program vil være 
fremlagt i Marinestuen sammen med 
tilmeldingsliste. – Vi ved endnu ikke, 
hvor mange pladser, vi kan disponere 
over; hver forening vil blive tildelt et 
antal pladser i forhold til deres respek-
tive medlemstal. Vort antal vil blive of-
fentliggjort på tilmeldingslisten så snart, 
vi kender det. Tilmelding vil derfor være 
efter ”først til mølle princippet”, - så hvis 
du vil med, er det med at få dig skrevet 
på tilmeldingslisten snarest muligt. 
Der kan max. være 52 deltagere og turen 
gennemføres kun, hvis der er min. 40 

tilmeldte.
Deltagerprisen er 330,- kr. pr. person, 
hvilket dækker bustransport, entré til 
muséet (incl. guide) og frokost i ”Fiske-
hallen” (excl. drikkevarer).
O.B.S.: Turen er et ”familie-arrange-
ment”, altså også med ægtefælle/led-
sager, så husk at skrive antal på, når du 
skriver dig på listen.
Sidste tilmeldingsfrist er den 1. maj, - 
medmindre turen er fuldtegnet inden 
da.

Se som sagt hele programmet i mappen 
med tilmeldingslisten. – Se også mere 
om muséet og mindeparken på dette 
link: www.seawarmuseum.dk/

Der håbes på god deltagelse fra Ebeltoft 
Marineforening !

Skyttelauget

Afholdes – som det fremgår på side 7 
lørdag den 6. april i overensstemmelse 
med foreningens bedste traditioner her-
for. Har Du endnu ikke fået tegnet skud, 

er det ”op over”, - se omtalen på side 7
Og så siger vi ellers blot ”vel mødt” til en 
hyggelig og fornøjelig dag.

Året Landsskyttestævne afholdes den. 
16.-17. marts i Esbjerg. Vi fik invita-
tionen til stævnet en af de første dag i 
januar og der var kun 14 dages tilmeld-

ingsfrist. Derfor rundsendte vi mail til 
de, vi mente det kunne være interessant 
for, og vi deltager således i år med 6 skyt-
ter.

Resultat af Juleskydningen og Forenings-
mesterskab:
Hele 2018 har været spækket med ar-
rangementer, hvilket gjorde, at det var 
meget vanskeligt også at finde en dato 
for afholdelse af foreningsmesterskabet. 
Men da det jo naturligvis skulle afvikles, 
blev det besluttet at afholde dette sam-
men med årets “juleskydning” og den 
indledende “onsdags-forjul”. 
Der var dejlig god deltagelse til fæl-
lesspisningen (36) og næsten alle deltog 
i en eller flere af skydningerne. Da der 
således var mange skydninger, der skulle 
afvikles, kunne der skydes allerede fra kl. 
16.30. Kl. 17.45 blev skydningen afbrudt, 
og man gik til bords sammen med de 
sidst ankomne.
Efter skafningen var der først velkomst 
og optagelse i foreningen til Lisbeth 

Christensen og derefter blev der slået 
vinder-sølvplader for de seneste tre års 
distrikts-skydninger på skyttelaugsfla-
get, inden skydningen blev genoptaget. 
De tre plader blev slået på af h.h.v. Pia 
Skarritsø (leder af Skydeudvalget), Steen 
Dideriksen (individuel vinder i 2017) og 
Bent Olsen (individuel vinder 2018, - der 
dog måtte assisteres af nr. 2 i 2018, Svend 
Rasmussen).

Aftenens resultater var:
Juleskydningen:
Kategori 1 (145-150): Jørn Mortensen 
og Lisbeth Christensen, 298 - Kategori 
2 (139-144): Eigil Frederiksen og Jørgen 
Brøgger, 286, - Kategori 3 (<138): Viv-
ian Frederiksen og Lene Olsen, 262, – 
Dameserie: Sille Mortensen og Ingelise 
Lyager, 289.

Årets Fregatskydning

Årets Landsskyttestævne

Resultat af Juleskydningen og Foreningsmesterskab
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Foreningsmesterskab:
Åben Klasse: Nr. 1: Jørn Mortensen, 
149/6X, og dermed mester.
Nr. 2: Jørgen Nyhuus, 147/5X og nr. nr. 3: 
Bent Olsen, 147/4X.
Lukket klasse:
Nr. 1. Jørgen Brøgger v. Peter Brøgger, 
150.
Pokaluddelinger:
Bedste resultat af 5 træningsskydninger 

uden anlæg: Jørn Mortensen, 150.
Bedste resultat af 5 træningsskydninger 
med anlæg: Steen Zacho, 150.
Det af Per Brønner udsatte sølvfad “Lil-
ly” for bedste resultat ved Distriktsskyd-
ningen: Bent Olsen med erindringspla-
kette til Steen Dideriksen.
Det var en helt igennem dejlig aften i 
skydningens tegn. – Tak til alle, der del-
tog !
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Resultat af januar måneds makkerskyd-
ning: Nr. 1: Ib Rørmand og Svend Ras-
mussen, 286, - Nr. 2: Jørgen Nyhuus og 
Georg Sand, 282, Nr. 3: Ib Rørmand og 
Erik Lyager, 280. 
Resultat af februar måneds makkerskyd-
ning:
Kategori 1 (145-150): Nr. 1: Erik Lyager 
og Steen Zacho, 197/14X, - Nr. 2: Jørn 
Mortensen og Jørgen Nyhuus, 297/12X, 
- Nr. 3:Svend Rasmussen og Erik Ly-
ager, 294.
Kategori 2 (139-144): nr. 1: nr. 1: Kaj 
Birk Jensen og Finn Adamsen, 283, - Nr. 
2: Ingelise Lyager og Børge Pedersen, 
281, - Nr. 3: Jørgen Brøgger og Børge 
Pedersen, 276.
Næste makkerskydninger er den 6. marts 
og den 3. april.

De månedlige Makkerskydninger
Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm

Den 8.-12.:
Som traditionen tro skulle der igen i år 
afholdes juleskafning ombord på Fregat-
ten Jylland og som det altid har været 
skulle Danmarks ældste boyband synge, 
det har Slupkoret efterhånden gjort i 
mange år.
I år var det tilrettelagt på en lidt anden 
måde en ellers, ideen at der var skafning
både lørdag og søndag og deltagelse af 
Grenå Marineforenings kor.
Det blev et par hyggelige dage, men 
måske også lidt hårdt, vi er jo ikke
så unge mere til så meget, der skulle ser-
viceres, ryddes af og synges, men ros til 
korets medlemmer for at knokle igen-
nem.
Det at der var flere end Slupkoret som 
optrådte, hyggeligt var Marinehjem-
meværnets Tamburkorps fra Randers, 
som gjorde en god optræden, men især 
var koret fra Grenå Marineforening et 
sjovt bekendtskab med deres sange som 
vi hyggede os med. Vi håber da at vi skal 
ses igen. Efter 2 dage var det rigtig godt 
at komme hjem og få stængerne lidt op 
og slappe af.

Den 23-12:
Ja vores korleder er ikke ked af at få os ud 
at synge selvom det er dagen før jul,
det var Ebeltoft Handelsstandsforening 
som havde bedt koret om at synge julen 

ind foran Det Gamle Rådhus, det blev en 
fantastisk oplevelse. Der var rigtig mange 
mennesker samlet til denne som måske 
er og bliver en tradition, iflg. avisen var 
der mellem 300 til 400 mødt op og der 
blev sunget mange julesange. Vi i koret 
håber vi igen bliver spurgt for hvor var 
det en helt fantastisk dag, tak til Handel-
standsforeningen.

Den 29-12:
Denne dag holdt vores gode ven og 
sangkammerat Tom Lund hans 70 års 
fødselsdag, dagen skulle holdes i Ma-
rinestuen og alle korets medlemmer 
var inviteret med, det blev en lang og 
festlig dag med en masse underholdn-
ing, selvfølgelig sang Slupkoret en hel 
del sange, nogle af gæsterne havde også 
taget deres instrumenter med bl.a. guitar 
så der blev sunget andet en vores sange. 
Der manglede bestemt ikke noget dejligt 
mad med gemyse, en stor tak til Tom 
fordi vi måtte være med.

Året 2019:
Som det så før er gået har vi ikke rigtig 
været ude at synge her i januar. Det er 
helt normalt, Slupkoret håber at alle er 
kommet godt ind i det nye år.

Så fra Slupkoret
Godt Nytår
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Fastelavnsmandag falder i år den 4. marts. 
Derfor starter vi allerede nu forhyringen 
af mandskab til den traditionsrige og 
festlige – men også farefulde – slupsej- 
lads ad byens smalle, brolagte gader og 
stræder, hvor der skal rasles penge ind 
til et velgørende formål (hvilket er her ”i 

skrivende stund” endnu ikke besluttet).
De gaster, der gerne vil deltage i denne 
historiske, maritime tradition, bedes 
skrive sig på tilmeldingslisten, der er 
fremlagt i Marinestuen senest lørdag 
den 23. februar Hvis man har vanskeligt 
ved at komme i Marinestuen, kan man 

Forhyring af Slupgaster

4
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Den 29. november gentog Havfruerne 
succesen fra sidste år. Julefrokosten blev 
igen afholdt på ”Mellem Jyder”. 27 Hav-
fruer mødte op i deres pæne tøj, nogle 
med navneskilte (Kirsten laver til dem 
som ikke har) – men alle i godt humør. 
Vi trak et nummer da vi ankom, så alle 
blev godt blandet ved bordene, som var 
pyntet flot op.
Vi startede med et glas vin som velkomst, 
hvorefter vi langt om længe fandt vores 
nummererede pladser. Dette gik ikke 
stille af. Ha!!! Menuen var ”the same 
procedure as last year”: Sild med kar-
rysalat, rødspættefilet m. remoulade, 
røget laks m. æblesalat og peberrod-
screme, flæskesteg m. rødkål, 2 slags oste 
med noget kanelhalløj og risalamande. 
Tove Nielsen fik mandlen – og det lagde 
hun bestemt heller ikke skjul på. Det er 
også Tove, der altid vinder de fleste gaver 
i pakkespillet!
Til sidst kaffe og snolder.
Pia læste et par morsomme historier op 
for os. Jeg kan kun sige, at den ene var 
noget med en nonne! Høreapparat er 
igen under overvejelse.
Endelig lykkedes det Kirsten at få budt 
velkommen til et forholdsvis nyt medlem 
– nemlig: Bente Skiffard
Håber du må blive ligeså glad for at være 

en del af Havfruerne, som vi andre er.
En hyggelig aften med den dejligste 
mad. Jeg er sikker på, at vi gør det igen 
til næste julefrokost. Det er dejligt, at vi 
bare kan sætte os til et veldækket bord og 
nyde maden og hinandens selskab.
Ref.: Hanne

Den 10. januar 2019 mødte 22 Hav-
fruer op til årets første møde. Som altid 
startede vi med bobler og laksesnitter. 
Det er en festlig begyndelse på det nye 
år. Formanden startede med at byde 
alle velkommen og takkede for et godt 
fremmøde i det gamle år. Hun fremhæ-
vede specielt Tove, Astrid, Ingelise L. og 
Ingrid, som troligt er mødt op til alle 
møderne – det tager vi i bestyrelsen som 
et stort kompliment!
Derefter sang vi selvfølgelig ”Vær 
velkommen Herrens år”. Vi fandt ud af, 
at der findes 2 forskellige udgaver – eller 
også var det sangbøgerne.
Vi havde – på opfordring – indført, at 
vi skulle trække numre ligesom ved ju-
lefrokosten. Det betyder jo, at man får 
udvidet bekendtskabet med søde Hav-
fruer, som man måske ikke før har talt 
så meget med.
Snakken gik som altid hyggeligt og høj-
lydt. Efter et stykke tid måtte formanden 

Nyheder fra Havfruerne

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 derhjemme, 
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 ar-
rangere det sådan, at der bliver god tid 
til at tage mere tøj på, inden vi ”lægger 
fra kaj”.

Mandskabsliste vil blive fremlagt i Ma-
rinestuen

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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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, marts,  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
(i år dog i april)

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2019
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slå på glasset, for at få ørenlyd. Der var 
et par emner, der skulle på programmet. 
Men allerførst fortalte Lise nogle sjove 
anekdoter om børn, der jo er så umid-
delbare, at de får sagt tingene på en helt 
speciel måde.
Vi skulle bl.a. tale lidt om programmet 
for det nye år. I februar har vi filmaften: 
”The Book Club”. En sjov film, som for 
nylig har været vist på Filmhøjskolen. 
Da vi endnu ikke, har lært selv at vise 
film, så har vi igen fået lovning på hjælp 
fra Erik Lyager. Det bliver en rigtig film-

aften med popcorn – uden cola, men 
vin kan købes til fordelagtige priser.
I marts er der generalforsamling. Eft-
er generalforsamlingen er det blevet 
bestemt, at der skal være pakkespil i ste-
det for banko.
I april satser vi på, at Iben vil fortælle 
om sin rejse til Argentina og Brasilien.
Vi er i år værter for ”Skuderne” fra 
Grenå. Dato er endnu ikke fastlagt, men 
planlægningen er i gang.
Ref.: Hanne

Kommende arrangementer
28.-02.: Generalforsamling, - jvfr.side 1.
03.-03.: Distriktsmøde i Ebeltoft
04.-03.: Slupsejlads - jvfr. side 19
06.-04.: Fregatskydning, - jvfr. side 7
06.-03.: Makkerskydning 
28.-03.: Kammeratskabsaften. Nærmere herom ved opslag i mar8inestuen og på 
              foreningens hjemmeside: http://www.marineforeningen-ebeltoft.dk/
03.-04.: Makkerskydning
26.-04.: Sidste kammeratskabsaften i denne sæson. - Nærmere i næste Kabys-
              rygte.
05.-05.: Markering af årsdagen for Befrielsen i 1945. – Nærmere i april-Kabys-
              rygtet.
09.-05.: ”Søværnets Dag” – Nærmere i næste Kabysrygte.
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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

Medlemmer af OK klubben
og Ældresagen får 15%
på briller & solbriller.
(kan ikke kombineres med andre rabatter)

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag
Spis - hvad du kan: 99,-

- også som Take away - bordbestilling anbefales

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
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Ebeltoft	Låseteknik

SDS EBELTOFT
Tlf. 7615 3330

Mobil 4019 4548

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...


