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»Kære medlemmer«
Formanden har ordet...

Jeg vil gerne indledningsvis
takke for den tillid, der blev
vist mig ved mit genvalg på
generalforsamlingen den
22. februar.
Jeg vil gøre mit yderste for at være denne
tillid værdig. På generalforsamlingen var
der, af forskellige årsager nyvalg på flere
poster.Vi starter et nyt forenings år med et
bestyrelsesmøde 25. februar, for hurtigt at
få fordelt opgaverne og komme i arbejdstøjet.
De planlagte aktiviteter og den daglige drift
kører fint under ledelse af banjemester og
kvartermester, godt bistået af deres store
kreds af medhjælpere og et fremragende
forplejningshold.
Vi står dog overfor den udfordring, at vi skal
finde en ny banjemester, idet Knud efter
lang og tro tjeneste (20 år), har meddelt sin
afgang pr. 1. juli. Vi hører gerne fra medlemmer, der har lyst til opgaven.

Bestyrelsen har, ud over det almindelige
foreningsarbejde en række opgaver, der
kræver en stor indsats. Nyborg Kommune
har godkendt vores udvidelsesprojekt og
iværksat den nødvendige lokalplanlægning. Det første nabomøde (med fiskerne)
er afholdt.
Det var et rigtigt godt og positivt møde. Fiskerne er ikke imod vores planer. Vi arbejder nu på, at få de sidste aftaler med kommunen på plads.
Vi forbereder samtidig det omfattende materiale, der skal anvendes for på en god
måde at ansøge fondene om midler.
Det første halvår, byder på 3 store begivenheder, som vi vil bestræbe os på, at give
et godt bidrag til. Den 31. maj får Nyborg
besøg af Hendes Majestæt Dronningen.
Majestæten ankommer i Kongeskibet Dannebrog. Det bliver en storslået oplevelse.
Den 6. juni er det 75 år siden, at invasionen
(D-dag) fandt sted.
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Vi arbejder for tiden på det endelige program på Kongens Skibsbro og i stuen. Den
15. juni – Valdemarsdag - er det 800 år siden, at Dannebrog dalede ned fra himlen
og blev vores nationalflag. Vi vil under alle
omstændigheder markere denne dag, men
afventer kommunens planer. For alle 3 arrangementer kan du holde dig opdateret
på hjemmesiden, og ved opslag i stuen.
Lad os i fællesskab præsentere Nyborg Marineforening på en god og værdig måde.
Bestyrelsen har ved flere lejligheder ”luftet” et nyt projekt, nemlig arbejdet med
Nyborgs maritime historie, som er utrolig
mangfoldig. Vi er ikke færdige med at beskrive projektet endnu, men er du historie
interesseret, så giv dig til kende og vær med
fra starten. Hvis ikke historien beskrives og
formidles, går den tabt og det vil være frygteligt. Det er bestyrelsens klare holdning,
at dette emne må være oplagt for en marineforening. Prøv at se hvad FORSAVN har
betydet for historie formidlingen i Nyborg.
Velkommen til arbejdet i en aktiv forening.
Ses i stuen
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Venlig hilsen Kurt Verner.

Vi ønsker vores tidligere kasserer Charlotte og
hendes mand, Poul alt godt fremover og takker
for din gode indsats i marineforeningen!

BANG & OLUFSEN NYBORG
Korsgade 15
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 23 24
nyborg@beostores.com
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KÆRE FØDSELARER 
Hjertelig tillykke med Jeres ”runde og
halvrunde” fødselsdage.
Bestyrelsen håber, at i må få en god og hyggelig dag, som kan give et godt minde for
fremtiden.

ALDER

APRIL KVARTAL

Hvis I ønsker at markere dagen under maritime former i vores flotte marinestue, så kontakt kvartermester Jørgen Leif Rasmussen.
Han har ansvaret for udlejning af stuen.
De bedste fødselsdags hilsner Kurt Verner

GÅET FRA BORDE
Ejvind Fredslund Kjeldsen
Arne Rosenvold
- Æret være deres minde
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APRIL KVARTAL

»Dronningen besøger Nyborg«
Den 31. maj 2019

Notits om Hendes Majestæt Dronningens officielle besøg i Nyborg den 31. maj 2019 ombord på Kongeskibet Dannebrog.
Det er altid spændende at være en del af bestyrelsen i Nyborg Marineforening. I slutningen af februar kom der fra forskellig side besked om, at dronningen ville besøge Nyborg
den 31.maj ombord på Dannebrog.
Samme dag var Formanden og jeg til møde
med Nyborg Tekniske Forvaltning vedrørende vores byggeprojekt m.m.

Her rendte vi ind i Borgmesteren, som ikke
kunne få armene ned på grund af Tour de
France, men også Dronningens besøg i Nyborg. Vi anbefalede, at i programmet for besøget, skulle Dronningen lægge en krans ved
FORSAVN.
Et er dog sikkert – vi skal være med ved anløbet den 31. maj med vores Flag.
Nærmere vil tilgå ligeså snart Nyborg Kommune melder noget ud.
Arne Næstformand

NYE MEDLEMMER 

Frank Jensen

Finn Jørgensen

Per Kurt Olsen

Velkommen ombord
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Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com

D IN CHEF VIL
GODT INVITERE
DIG UD …
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VORES BESTYRELSE

Kurt Verner
Formand

Arne C. Petersen
Næstformand

Jørgen F. Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Erik D. Rasmussen

Kurt Taanquist

Søren Junker

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Kasserer

Per Petersen

Bestyrelsesmedlem

ADRESSEÆNDRINGER
Hvis du som medlem skifter adresse, er det vigtigt at der gives
besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes at blade
og anden information tilgår medlemmet.

Erik Dyrskov Rasmussen

Sekretær
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»Referat fra generalforsamlingen«
Den 22. februar 2019 i Marinestuen.

Formanden bød velkommen og lod flaget
sætte. 7 nye medlemmer fik overrakt medlemsnålen.
De 7 nye medlemmer er:
Søren Junker
Per Kurt Olsen
Svend Erik Andersen Jørgen Sømark
Bent Guul
Finn Jørgensen.
Knud Rughave
Generalforsamlingen valgte Per Nygaard
Olesen som dirigent. Efter valg af stemmetællere blev ordet givet til formanden Kurt
Verner. I sin beretning kunne formanden
meddele, at foreningen har 302 medlemmer. 25 nye og 23 fratrådt.
Efter en gennemgang af årets aktiviteter
rettede han en stor tak til alle, der er med
til at holde hjulene i gang. Det fremgik, at
der havde været store udfordringer i bestyrelsen, med ændringer og ny-besættelser
pga. dødsfald, sygdom or orlov.
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Formanden lagde vægt på, at der nu er givet Nyborg Marineforening dispensation fra
vedtægternes §38 således, at alle aktiver
kan overdrages til Nyborg kommune, hvis
foreningen en gang evt. nedlægges.
Hvilket kommunen har accepteret.
Alle udvalgene kører fint.
Historisk udvalg nærmer sig
sin slutning af arbejdet.
Rejseudvalget har afviklet 2
ture, en til Helsingør og en til
Esbjerg/Tirbitz.
Den helt store aktivitet, var indvielsen
af mindesmærket
FORSAVN, den
6. juni, til minde
om krigssejlere
fra Nyborg.
Næstfmd.
Arne C. Petersen
aflægger regnskab

Valg til bestyrelse: Formand Kurt Verner.
Bestyrelsesmedlemmer: Ny kasserer:

Nyborg
Marineforeningens
bestyrelse
Nyborg
Nyborg
Marineforeningens
Marineforeningens
bestyrelse
bestyrelse
Søren Junker,
Per
Petersen - Nyvalgt.
Nyborg
Marineforenings
bestyrelse
Kurt K. Taanquist - Genvalgt,

Suppleanter: Eivind Rasmussen,
Eske Morthensen og Jørn Klinck.
Mindesmærket blev til ved sponsorater fra
Albani, Munck gruppen, Th. Vang og Koppers.

Revisorer: Preben Mühring og
Jørgen Kircheiner - Genvalgt

Formanden fremhævede det fine samarFormand
Best,medlem
Kasserer
Sekretær
Næstformand
Formand
Formand
Næstformand
Næstformand
Kasserer
Kasserer
Sekretær
Sekretær
Revisorsuppleant:
Kaj
Bonde Best.medlem
- Genvalgt
bejde
med
Nyborg
kommune,
Østfyns
muFormand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kurt
Kurt
Verner
Ebbe
Rasmussen
Rasmussen
Charlotte
Jørgensen
Jørgensen
Erik D.
Erik
Rasmussen
D.
Rasmussen
KurtVerner
Verner
Charlotte
Erik
D.Rasmussen
Henry Schmidt
Arne
JørgenCharlotte
Frank
Kurt
Verner Ebbe
Ebbe
Rasmussen
Charlotte
Jørgensen
Erik
D.
seer og KertemindePetersen
Marineforening.
Jørgensen
Rasmussen
Rasmussen
Generalforsamlingen sluttede traditionen
Efter at kasserer og næstformand Arne Pe- tro med gode gule ærter samt pandekager11 11 11
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Erik Dyrskov Rasmussen
Sekretær
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»Ny bladredaktør«
Kurt Klein Taanquist

2018 var et meget omtumlet år for grafisk
udvalg, idet vi jo som bekendt mistede Jess.
Vi fandt ud af hvor stor en kreativ hjælper
han havde været. Han producerede alt til
foreningen og herunder også foreningens
blad. En rekonstruktion betød at et næsten
nyt udvalg blev stablet på benene.

Som midlertidig formand for grafisk udvalg
valgte jeg et redaktionsudvalg med mig
som redaktør et job som jeg efter bedste
evner vil forsøge at udføre til medlemmernes tilfredshed. De betyder også at jeg selvfølgelig vil lægge en linje for bladet som jeg
synes er passende.

Blandt andet skulle der jo findes en redaktør af bladet. Dette arbejde påtog Glenn
Bartels sig og stod for de første numre.

Som I kan se af dette nummer, vil der blive
bragt billeder og kommentarer fra afholdte
aktiviteter, samt omtale af kommende aktiviteter.

Imidlertid trak Glenn sig tilbage efter at vi
have udgivet nr. 4. 2018, det sidste i har
modtaget før dette nummer. Igen måtte
der tænkes i nye retninger. Vi havde også
det store problem, at vores tidligere trykkeri kom i store vanskelige forhold, der bl.a.
tydelig ses i det sidste nummer af bladet.

Der vil også blive orienteret om historiske
mindedage og aktiviteter. I dette nummer
gøres opmærksom på 4. maj aktiviteten i
stuen. 6. juni 75 året for landgangen i Normandiet, samt Valdemarsdag 800 året for
Dannebrogs ”nedfald” i Tallinn i Estland.

KOGEPUNKTET
Kabyssen søger stadig hjælpere til madlavning og opvask.
Vil du give en hjælpende hånd. så henvend dig til:
Per Petersen Tlf.: 2532 8311
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»Møde i Marineforeningens«
Distrikt VII.

Søndag den 17. februar, var Nyborg Marineforening vært for distriktsmødet.
Distriktsmødet holdes 2 gange årligt på
skift mellem afdelingerne. Næste møde
holdes på Langeland i efteråret.
Distrikt VII, omfatter Fyn og øerne
Odense, Bogense, Svendborg, Nyborg,
Assens, Kerteminde, Marstal, Ærøskøbing,
Faaborg, Langeland, Middelfart.

Mødet blev ledet af:
Landsnæstformand Søren Konradsen (gæst),
Sekretær Erik D Rasmussen Nyborg,
Distriktsformand Erik Bodal Svendborg,
Dirigent Kurt Verner Nyborg, suppleant for
Distriktsformanden Jørgen Klinck Nyborg.

Tekst og foto Heinrich Hammersholt
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Jørn Ladegaard ved Landsskyttestævnet 2018 i Nyborg

»Lavbestyrelsens«
Årsberetning for 2018.

Vi fik i dette år 2 nye medlemmer, nemlig
Knud Harboe først på året og Knud Rughave sidst på året. Velkommen til jer begge to.
Medlemstallet er 15 (rettidigt betalt kontingent). 8 er aktive, men de 2 skyder p.t.
meget lidt. Skyttelavet er for første gang
blevet repræsenteret i Nyborg Skytteforenings bestyrelse.
Resultatet fra årets skydekonkurrencer:
Vi vandt ved Landsskyttestævnet her for 6.
gang i træk, samt de 2 distriktsskydninger,
og for første gang vandt vi over de andre
medlemmer i Nyborg Skytteforening ved
årets venskabsskydning.
Årets afslutningsskydning fik følgende resultater: Henning vandt sjovskydningen,
Bent handicapskydningen, og Jørn blev
årets skytte.
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Kommende begivenheder:
Venskabsskydningen er planlagt til den 2.
marts. Ja, det er dagen før vi skal til Svendborg, men det var stort set den eneste dato,
hvor det var muligt.
Næste distriktsskydning - som nævnt - den
3. marts. Den 16. og 17. marts skal vi til
Landsskyttestævne i Esbjerg. 6 er tilmeldt.
Til efteråret – den 2. november – er det vores tur til at afholde distriktsskydningen.
Landsskyttestævnet 2018
Årets og Skyttelavets største arrangement
var Landsskyttestævnet her i Nyborg den
17.- 18. marts.
Vi havde inden stævnet besøg af formanden og sekretæren fra Skytteudvalget, idet
det var første gang vi stod for afviklingen,
ville de være os behjælpelige med afviklingen af arrangementet.

Vi havde på forhånd fået en underskudsgaranti fra kommunen på 15.000 kr. og resultatet blev, at vi fik behov for knap 10.000 kr.
Mange startede stævnet med Marineforeningens berømte lørdagsfrokost. Et populært og fint arrangement.
Skydningen og hele arrangementet i Skyttehuset gik stort set fint.
Der var ingen ventetid for at komme til at
skyde, og der var også god forplejning i
Skyttehuset. På banerne var der flere, som
lige skulle gøres opmærksom på, at man
ikke måtte berøre bordet, når man skød i
gaffel, men efter lidt guidning var der ingen
problemer og efter nogen tid havde Skytteudvalget resultaterne klar.
Landsmødet - regnskabet blev godkendt –
trods et par kritikpunkter.

Kammeratskabsaften og frokost
Vejret var desværre slet ikke med os. Det
var frostvejr og blæste rigtigt meget. Teltudlejeren havde sagt, at de uanset vejret
kunne holde 22 grader i teltet, men især i
den ene ende af teltet var der koldt.
Maden var ellers helt i top og stemningen
rigtig god, og den blev ikke dårligere efter
at man senere på aftenen rykkede ind i Marinestuen. Søndag var vejret blevet rigtigt
fint, og stævnet fik en rigtig god afslutning.
Efter de sidste skydninger i Skyttehuset rykkede man ned i Marinestuen. I teltet – hvor
der nu var dejligt varmt - fik vi en lækker
frokost. Herefter præmieuddeling og afslutning.
Vi vandt den nye vandrepokal, og den gamle, som vi havde vundet 5 gange fik vi overdraget til fast ejendom.

NYTÅRSPAROLE 2019
GODT NYTÅR
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og pårørende et

Vinterjakke
Hvis du som
medlem
skifter
adresse,
er det vigtigt
rigtigt
godt nytår.
Tak for
et godt fremmøde
i 2018atogder gives
besked tilvelkommen
sekretæren,
dagodt
detforenings
ellers ikke
til et
år i kan
2019.påregnes
at blade og anden information tilgår medlemmet.
Landsbestyrelsen har
besluttet
Glem
ikke at være glad! Pas godt på jer selv og andre!
at lancere en vandtæt
Erik Dyrskov Rasmussen
”vinterjakke” med hætte (i kraSekretær
ven), foer og flere lommer.
Det er en noget kraftigere model
end vor vindbreaker og
rigtig god til den kommende vinters udendørs aktiviteter.
Den føres i størrelse: S, M, L,
XL, 2XL, 3XL og 4XL.
Pris kr. 400,Kan bestilles på sædvanlig vis i
Slopkisten

LYKKES
FODKLINIK
SKOff
DORE OG VINDUER
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»En meget aktiv skydeweekend«
Lørdag den 2. og søndag den 3. marts

Vindende holdet bestod dette år af Ib Nedergaard, Henny Alvarez, Henning Carlsen, og Bent Larsen.

Lørdag den 2. marts: Venskabsskydning
og kåring af »Årets skytte«.
Dagen startede kl. 09 i Skyttehuset, hvor
årets venskabsskydning mellem Skyttelavets medlemmer og de øvrige medlemmer
af Nyborg skytteforening dystede om den
eftertragtede pokal.
For andet år i træk vandt Skyttelavet med
773 point mod Skytteforeningens 765
point.

Sjovskydningen blev vundet af
Michael Carlsen, som var taget
videre til anden skydning,
men nummer 2 Børge Andersen
og nummer 3 Knud Harboe fik
overrakt deres præmier.
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Handicap resultatet blev, at Bent Larsen
vandt foran Henning Carlsen og Ole Helles.
Årets skytte
For andet år i træk blev Bent Larsen
”Årets skytte”, og med det flotte
tresultat af 197,4 point.

Søndag den 3. marts:
Distriktsskydning i Svendborg
Nyborg Marineforenings Skyttelav vandt
nok en gang, og denne gang med 773
point. Kerteminde fik 757, Svendborg 753,
og Fåborg 750 point.

Bent Larsen blev den bedste skytte med
195 point, og Jørn Ladegaard vandt sjovskydningen.
Som sædvanlig fik vi rigtig gode gule ærter,
og denne gang i deres nye flotte marinestue. Så en rigtig god søndag i Svendborg.

Her ses det vindende hold bestående af Bent Larsen, Ib Nedergaard, Knud Harboe, og Jørn Ladegaard.
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ANDERLEDES LØRDAG
Spændende foredrag af chefen for Kongehusets adjudantstab.

Oberst Lasse Harkjær og adjudant Orlogskaptajn Peter Gandrup
De gav begge et spændende indblik i deres arbejde, et arbejde der bringer
dem langt omkring med de Kongelige medlemmer.
I dagens anledning var der inviteret medlemmer af Garderforeningen.
Efter foredraget blev der serveret brunkål med tilbehør og pandekager
med is, kaffe og kransekage.

Tak til sponsorer
Jule sponsorer.
Tak til nedennævnte firmaer for støtten til vores julearrangementer.

Nyborg Rejser.
REMA 1000 Svaneparken.
Danbolig
ALBANI.
B.C. Catering.

Nyborg EL aps.
Danske Bank.
Frederik Nielsens Eft.
OBH gruppen.
MENY Bøjdenvej.

”KOGEPUNKTET”
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»Nytårsparole 2019«
Tak for et godt fremmøde i 2018

Der var stor opbakning til Nytårsparolen, med en næsten fyldt stue.

Næstformand Arne C Petersen bød velkommen og oplyste at han og Kurt Verner havde
aftalt, at deles om opgaverne i foreningen,
så i fremtiden ville Arne tage sig af flere og
flere af opgaverne.
Arne og Kurt oplyste, at de i foreningen i
de sidste 2 ½ år, havde arbejdet på, at nytårsparolen indledtes med en kort andagt.
De kunne nu med glæde præsentere orlogspræst Camilla Munch.

Næstfmd. Arne C. Petersen

24

Camilla Munch. Cand. theol. fra Københavns Universitet 2003. Har været præst på
Sjællands Odde og i Strandmarkskirken i
Hvidovre.
Har været udsendt som
orlogspræst ved bl.a.
piratbekæmpelse ved
Afrika i 2011, og med
fregatten, der eskorterede
fragtskibene, der
sejlede kemiske våben
ud af Syrien i 2014.
Siden 2015 sognepræst
i Vangede Kirke.

Camilla Munch
Cand.theol.

Vinterjakke
Hvis du som medlem skifter
adresse, er det vigtigt at der gives
besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes
at blade og anden information tilgår medlemmet.
Landsbestyrelsen har besluttet
at lancere en vandtæt
Erik Dyrskov Rasmussen
”vinterjakke” med hætte (i kraSekretær
ven), foer og flere lommer.
Det er en noget kraftigere model
end vor vindbreaker og
rigtig god til den kommende vinters udendørs aktiviteter.
Den
i størrelse:
M, L,
Derføres
blev uddelt
3 nyeS,
medlemsemblemer
XL, 2XL, 3XL og 4XL.

Årets mariner 2018: Per ”bager” Petersen

Pris kr. 400,Kan bestilles på sædvanlig vis i
Slopkisten

LYKKES
FODKLINIK
SKOff
DORE OG VINDUER

Fodpleje og velvære

5

Strandvejen 18, Nyborg
www.lykkesfodklinik.dk

Tlf.: 22 43 25 41
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afholdes.
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Rådgivning-Bogføring
l . 65 0614 a8
Tlf. 65 31 77 45
Betaling
kontingent m.v. til skyttelavet skal indbetales på
Skat-Regnskaber
Fax. 65 31af
66 25
Tlf.
65 31 77 45
www.ytting.dk
nedenstående
konto. skal indbetales på
Betaling
af
kontingent
m.v. til skyttelavet
Fax. 65 31 66 25
www.ytting.dk
nedenstående konto.

NY annpnce.
Skyttelavets
bank konto: 3216- 252764
Støt
vore annoncører
NY annpnce.
Skyttelavets
bank konto: 3216- 252764
Støtde
vore
annoncører
støtter os !
de
støtter os !
OPSLAGSTAVLEN !!
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OPSLAGSTAVLEN !!

På foreningens hjemmeside kan du se de aktiviteter der er opslået uden for
Bent Jørgensen
den faste aktivitetskalender under menupunktet:
På foreningens
hjemmeside
kanNyborg
du se *de
aktiviteter
der57er opslået uden for
Grævlingevænget
60 * 5800
Telefon
65 31 42
Opslagstavlen.
Bent
faste
under menupunktet:
MobilJørgensen
20den
23 49
73 *aktivitetskalender
Fynsiso@hotmail.com
Grævlingevænget 60 * 5800
Nyborg * Telefon 65 31 42 57
Opslagstavlen.
Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com
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Kabysholdet der stod for gule ærter og pandekager med is til
hele forsamlingen

Vagn Hansen på hjemmebane
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Der skal mange hænder, og en masse knofedt til

Vinterjakke
Hvis du som medlem skifter
adresse, er det vigtigt at der gives
besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes
at blade og anden information tilgår medlemmet.
Landsbestyrelsen har besluttet
at lancere en vandtæt
Erik Dyrskov Rasmussen
”vinterjakke” med hætte (i kraSekretær
ven), foer og flere lommer.
Det er en noget kraftigere model
end vor vindbreaker og
rigtig god til den kommende vinters udendørs aktiviteter.

»Pudsedage«

Den føres i størrelse: S, M, L,
XL, 2XL, 3XL og 4XL.

Hvem pokker?

Pris kr. 400,Kan
på sædvanlig
vis i
Nårbestilles
man besøger
vores marinestue,
Slopkisten
stiller mange
sig det spørgsmål:

LYKKES
FODKLINIK
SKOff
DORE OG VINDUER

Hvem pokker pudser alt det messing?
Her er så svaret: 3 gange om året mødes en
masse medlemmer i marinestuen og arbejder hårdt, men samtidig hygger vi os, og
banjermesteren er vært ved en let frokost
efter endt
._ii, I� _.,.-.,..,.,,;,..,,.,_, ..,, �
Hf., .indsats.

Fodpleje og velvære

Strandvejen 18, Nyborg
www.lykkesfodklinik.dk
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Boganmeldelse
”Martsvioler” af Philip Kerr

ter med ekstrem viden om tyske forhold
især i mellemkrigsårene, men også med relationer til nutiden.
Historien
begynder lige før de Olympiske
BOGANMELDELSE
Man bliver fanget af historien og det perlege i Berlin 1936.
songalleri, som Kerr beskriver.
Privatopdager Bernhard Gunther hyres til
Samtidig er den særdeles humoristisk og
at opklare en tilsyneladende banal sag om
”Martsvioler”
Kerr
kynisk i sit ordvalg – den er herlig at læse, så
et indbrud,
men føresafafPhilip
sin efterforskning
enkelt er det!
længere og længere ned i
”Martsvioler” er første bind i trilogruopvækkende udskejelser
NOIR.af:
bedrevet af den nazistiske
unBegyndersæt
som
består
Begyndersættiltilblazer
blazer gien
somBERLIN
består
af:
(Martsvioler
er betegnelsen
for
dergrund
og
videre
til
en
langt
1 blazeremblem,1
slips,
sæt
blazerknapper
(enkeltradet)
1
blazeremblem,1
slips,
sæt
blazerknapper
(enkeltradet)
11holdde mennesker der skiftede
større sammenhæng, hvor
miniemblem
miniemblemog
og11kendingstegn.
kendingstegn.
ning fra den ene dag til den anrollerne spilles af nogle af Naden i.f.t. nazismens filosofi. Red.)
zitysklands politiske ledere og
Næste boganmeldelse:
”Klar ved
Medlemspris385,00
385,00
kr.
mellemledere, en stålmagnat
Medlemspris
kr.
flag og gøs” – en ufuldstændig
med lig i lasten og en bundaf anekdoter og andre
korrupt fagforeningsboss.
Kanbestilles
bestillessamling
stuen.
Kan
ii stuen.
beretninger fra Søværnet.
GB/redaktør
Philip Kerr er en skotsk forfat-

SYDES PC og TV HJÆLP

SYDES
og TV
HJÆLP
Computer ogPC
TV support
hjemme
ved dig selv.

Historien begynder
lige og
førTV
desupport
Olympiske
lege ved
i Berlin
Computer
hjemme
dig 1936.
selv.

Driller din computer eller tv dig, eller vil du have et godt råd,

Privatopdager
Bernhard
Gunther
tilskal
at
banal sag om et
så er
det lige
mig du
have
fat i.en
Driller din
computer
eller
tv hyres
dig,
eller
vilopklare
du have
et tilsyneladende
godt råd,
Jeg
kommer
hjemdu
til dig
og
ordner
er
lige mig
skal
have
fat
i.længere ned i gruopvækkende
indbrud, men føressåaf
sindet
efterforskning
længere
ogdet.
Jeg kommer hjem til dig og ordner det.
Jeg yder
support til
dernazistiske
får din computer
og dit tvog
tilvidere
at virketil
optimalt.
udskejelser
bedrevet
afalt
den
undergrund
en langt større
-Trådløst netværk
Jeg
yder
support
til
alt
der
får
din
computer
og
dit
tv
til
at
virke
optimalt.
sammenhæng, hvor rollerne
spilles
af nogle af Nazitysklands politiske ledere og
-Printer
opsætning
-Trådløst
netværk
-Netbank
mellemledere, en stålmagnat
med lig i lasten og en bundkorrupt fagforeningsboss.
-Printer opsætning

L ANDSSKYTTE-Kontakt til det offentlige og din kommune

-Netbank
-Kom i gang med netbank
-Kontakt
til det
offentlige
og din kommune
-Sundheds
check
af din pc
-Kom
i gang med
netbank
-Opdatering,
oprydning
-Yderst rimelige
priser
-Sundheds
checkekstrem
af
din pcviden om tyske forhold især i
Philip Kerr er en skotsk
forfatter
med
SE MIN HJEMMESIDE
-Opdatering,
oprydning FOR MERE INFO
mellemkrigsårene, men
også
med
relationer
til nutiden.
-Yderst rimelige priser
KONTAKT
SE MIN HJEMMESIDE FOR MERE INFO

STÆVNE
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Søren
Ydepersongalleri,
Sørensen
Man bliver fanget af historien
og det
som Kerr beskriver.
Rådyrvænget 52 5800 Nyborg

KONTAKT

Tlf.: 65 31 11
Samtidig er den særdeles Søren
humoristisk
og64kynisk i sit ordvalg – den er herlig at læse, så
Yde40
Sørensen
Mobil.:
43 51 14
Rådyrvænget
52 5800 Nyborg
Mail: sydespchjaelp@gmail.com
enkelt er det!

Tlf.:
65 31 11 64www.sydespchjaelp.dk
Hjemmeside:

Mobil.:
40 43BERLIN
51 14 NOIR.
”Martsvioler” er første bind
i trilogien

Mail: sydespchjaelp@gmail.com
Hjemmeside: www.sydespchjaelp.dk
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(Martsvioler er betegnelsen for de mennesker der skiftede holdning fra den ene dag til den
anden i.f.t. nazismens filosofi. Red.)
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Næste boganmeldelse: ”Klar ved flag og gøs” – en ufuldstændig samling af anekdoter og
andre beretninger fra Søværnet.
GB/redaktør

»10 dagesTakoplevelser«
til sponsorer
Særtilbud til alle medlemmer

Særtilbud til medlemmer af Nyborg
Jule
Marineforenings medlemmer.
30 august – 8. september 2019.

Herfra kan man booke en deldagstur til

sponsorer.
Jersey, kr. 350,00, En udflugt til den gamle
middelalderby Dinan, inkluderet.

Tak til nedennævnte firmaer for støtten til vores julearrangementer.

I samarbejde med Gislev Rejser og deres
mangeårige
Nyborgrejseleder
Rejser. Kurt Klein Taanquist, tilbydes 10 dages rejse til Normandiet/
REMA 1000 Svaneparken.
Bretagne til gruppepris kr. 7978,10. (norDanbolig
malpris kr. 8398,-) tillæg for enkeltværelse
ALBANI.
kr. 1798,-.

B.C. Catering.

Turen går gennem Holland/Belgien til Normandiet til vikingernes gamle by Rouen.
Her er der spændende oplevelser om vikingernes gamle hovedstad og Historien
om Jeanne d’Arc.udflugt til Monets have.

Fra Bretagne sætter vi kursen via Mont-
Saint-Michel,
denaps.
store Klosterø i Cancale
Nyborg EL
bugten, til Bayeux med det interessante
Danske Bank.
Bayeux-tapet. Herfra til Byen Caen, hvorfra
Frederik Nielsens Eft.
vi besøger invasionskysten, hvor landganOBH
gruppen.
gen foregik den 6. juni for 75 år siden, en
MENY
Bøjdenvej.
spændende og
bevægende dag langs med
kysten. På vej hjem besøges fronten fra 1.
verdenskrig ved Somme.
Grupperabat kræver at der er mindst 8 tilmeldte til rejsen. Til rejsen betales et obligatorisk adm. tillæg kr. 45.00

”KOGEPUNKTET”

Herefter tages et smut til Bretagne hvor
Kabyssen
søger stadig
til sig til Kurt
der overnattes i St. Malo, Kaphornernes
Interesserede
skalhjælpere
tilmelde
madlavning
og opvask.
hjemby, en flot gammel fæstningsby med Klein
Taanquist
snarest og senest 1. maj i
Vil du
give en hjælpende hånd,
interessant historie.
stuen.
så henvend dig til
Kaj Bonde ved mikrofonen
Per Pedersen, tlf. 2532 8311
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Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com

Jørgen Thomsen Nyborg ApS

Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813

JørgenHjemmeside.:
Thomsen Nyborg
ApS
Mail.: vvs.thomsen@c.dk
www.thomsensvvs.dk

Bredahlsgade
19 . 5800
Nyborg Tlf. 65
31 01 48 ApS
CVR-73863813
Jørgen
Thomsen
Nyborg

Bredahlsgade 19 . 5800
Nyborg Tlf. 65
31 01 48 CVR-73863813
Mail.: vvs.thomsen@c.dk
Hjemmeside.:
www.thomsensvvs.dk
Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk

Begyndersæt AUNSLEV
til blazer som
består af:
TØMRERFIRMA
1 blazeremblem,1 slips, sæt blazerknapper (enkeltradet) 1
AUNSLEV
miniemblem
ogTlf.:
1 kendingstegn.
61TØMRERFIRMA
65 90 43
AUNSLEV TØMRERFIRMA
Mobil.: 26 85 17 96
Medlemspris
385,00
Tlf.:
61 65kr.90 43
Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com
Tlf.: 61
Mobil.:
2665
8590
1743
96
aunslevtoemrerfirma@hotmail.com
Kan Mail.:
bestilles
i
stuen.
Mobil.: 26 85 17 96
Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com

SYDES PC og TV HJÆLP

Computer og TV support hjemme ved dig selv.
Driller din computer eller tv dig, eller vil du have et godt råd,
så er det lige mig du skal have fat i.
Jeg kommer hjem til dig og ordner det.

Jørgen Thomsen Nyborg ApS

Jeg yder support til alt der får din computer og dit tv til at virke optimalt.
-Trådløst netværk
-Printer
opsætning
Bredahlsgade 19
. 5800
Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813
-Netbank
-Kontakt til det offentlige og din kommune
Bredahlsgade 19
. 5800
Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813
-Kom
i gang Nyborg
med netbank
-Sundheds
check
af
din
pc 65 31 01 48 CVR-73863813
Bredahlsgade-Opdatering,
19 . 5800 oprydning
Nyborg Tlf.
-Yderst rimelige priser
SE MIN HJEMMESIDE FOR MERE INFO

JørgenHjemmeside.:
Thomsen Nyborg
ApS
Mail.: vvs.thomsen@c.dk
www.thomsensvvs.dk
Jørgen Thomsen Nyborg ApS

Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk
28 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk
KONTAKT
Søren Yde Sørensen
Rådyrvænget 52 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 11 64
Mobil.: 40 43 51 14
Mail: sydespchjaelp@gmail.com
Hjemmeside: www.sydespchjaelp.dk
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Fregatskydning
»Spændende
udflugt«

Fredag den 10. maj 2019.

Marineforeningen byder igen på en spændende udflugt. Denne gang skal vi igen besøge et af de skønne steder i Jylland.
Vi kører via Lillebæltsbroen til Østjylland i
den flotte forårsluft med grønne skove og
udsprungne bøge. Efter en kaffepause, Vejle området, kører vi til Horsens, hvor vores
første besøg er Industrimuseet.

FREDAG 

DEN 10. MAJ
kl. 07.00	Afgang fra marinestuen
Vesterhavnen 70 A. Nyborg.
Kl. 07.30	Fra Margrethe plads i Kerteminde.
(ved min. 8 deltagere).
Kl. 08.30	Kaffepause med kringle.
Kl. 09.30	Rundvisning Industrimuseet i
Horsens.

Et spændende museum, der fortæller og Kl. 11.00	Prc. afgang mod Alrø.
fremviser hvordan tiden var da vores for- Kl. 11.40	Frokost.
ældre arbejdede på fabrik og hvordan børn Kl. 14.00	Via Ejer Bavnehøj tilbage til Fyn
gik
i skole.
Hertilbliver
også
Her ses
Bent Larsen
venstre der
sammen
medmulighed
Kurt Verner og den afgående fregatkaptajn Jørgen Kroun
Kl. 19.00	Tilbage i Nyborg.
Her ses
Bent
Larsen tilmuseet.
venstre sammen
med Kurtsom
Verner og den afgående fregatkaptajn Jørgen Kroun
for
at se
Nimbus
Motorcyklen
blev produceret afLørdag
firmaetden
Fisker
og Nielsen
18.august,
blev der
afholdt
fregatskydning
Pris
kr. 495,(ved 40 deltagere)
Fregatskydning:
med opstart
09,30. og senest den 1. april.
(Nilfisk).
Efter besøget køres
til den efter
lille ømorgenkaffen
Tilmeldingkl.
snarest
Alrø, hvor vi får serveret en kæmpe tartelet, Tilmelding via indbetaling i stuen eller på
Lørdag den 18.august, blev
der
afholdt
med opstart efter
Resultatet
somfregatskydning
følger:
efterfulgt af kaffe og kage. Fra Alrø
kører viblev konto:
3914 3216397908. Husk at skrive
Ny Fyn.
fregatkaptajn: navn
Bent
Larsen Besked til modtageren
morgenkaffen
kl. 09,30.
via
Ejer Bavnehøj tilbage
mod
i rubrikken:

stort TILLYKKE fra bladets redaktion,
Resultatet blev somEtfølger:
skal der hermed lyde..

Ny fregatkaptajn:

Bent Larsen
Nyborgs
hyggelige hotel
Hotel Villa Gulle er et hyggeligt, stemningsfyldt ældre -

men nyrenoveret
hotelder
beliggende
med en
smuk udsigt
Et stort TILLYKKE fra bladets redaktion,
skal
hermed
lyde..
over Nyborg havn.
Vi bygger vort renome på en omhyggelig, personlig
service.
Til dæmpet musik og i hyggebelysning - kan du nyde
vore gode danske enkle menuer i de hyggelige gamle
stuer med udsigt til havnen.

Hotel Villa Gulle | Østervoldgade 44 | 5800 Nyborg | +45 65 30 11 88
+45 21 27 27 99 | post@villa-gulle.dk

19
31

»OPROP«

Husk at betale når du tilmelder dig!

Generalforsamling 2019

AUNSLEV TØMRERFIRMA

AUNSLEV TØMRERFIRMA

61 65mad
90 til
43de tilmeldte, og ForDer Tlf.:
var bestilt
Overskriften vækker minder om en dag i AUNSLEV
TØMRERFIRMA
Mobil.:har
26derfor
85 17
en96
ekstra udgift – i detapril 1940, som vi alle helst havde været eningen
Tlf.: 61 65 90 43
Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com
te Mobil.:
tilfælde
på
560
kr.
Når
for uden.
Tlf.: 61
2665
8590
1743
96 du tilmelder dig
en aunslevtoemrerfirma@hotmail.com
aktivitet
i
den
fremlagte
Mail.:
Mobil.: 26 85 17 96 mappe i Stuen
Mail.:
aunslevtoemrerfirma@hotmail.com
eller
ringer for at blive skrevet op, skal der
Hos os i Marineforeningen har vi behov
betales senest mandagen kl. 10.00 før akfor et OPROP:
I forbindelse med generalforsamlingen 22. tiviteten, ellers bliver du streget af listen,
februar, var der 80 tilmeldte og medlem- således andre får buddet.
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Bøjdenvej 3-5
5800 Nyborg
Tlf.: 63316600

Mandag: 8:00-20:00
Tirsdag: 8:00-20:00
Onsdag: 8:00-20:00
Torsdag: 8:00-20:00
Fredag: 8:00-20:00
Lørdag: 8:00-17:00
Søndag: 8:00-17:00
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Opslagstavlen

FILMANMELDELSE

FILMANMELDELSE

Filmanmeldelse

”MICHAEL CLAYTON” med George Clooney,Tom Wilkinson, Tilda Swinton og

Sydney Pollack:
titel:
THE TRUTH
CAN BE
”MICHAEL CLAYTON” med GeorgeFilmens
Clooney,Tom
Wilkinson,
Tilda
Swinton
og ADJUSTED

Sydney Pollack:
”MICHAEL
CLAYTON”
med George Clooney,Tom Wilkinson, Tilda
Swinton og
Sydney Pollack.

er bundet til sit firma. Intriger, korruption,
svindel og mord, indgår i en noget speget
sag som sætter Michaels evner i højeste
gear og som sætter hans eget liv på spil.
Det
hele
krydres
George
Clooneys
Filmen
fik 7 Oscar
nomineringer
I 2008 ogmed
handler om
Michael Clinton
som er en in-house
”fixer” hos et af de største advokatfirmaer i New York.
og især af Tom Wilkinsons fremragende
Han tager sig af de beskidte sager, men er også ved at være udbrændt og træt af jobbet.
skuespil.
En skilsmisse,
et mislykket forretningseventyr og stigende gæld gør at Michael er bundet til
sit firma.
Intriger, korruption,
svindelfilmen
og mord, indgår
noget speget sag som
sætter
Derudover
har
eni ensærdeles
overMichaels evner i højeste gear og som sætter hans eget liv på spil.
raskende
slutning.
Det hele krydres med George Clooneys og især af Tom Wilkinsons fremragende skuespil.
”Sandheden
er hvad
hanslutning.
gør den til”…….
Derudover
har filmen en særdeles
overraskende
GB/redaktør
”Sandheden er hvad han gør den til”……………………
GB/redaktør
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Filmen fik 7 Oscar
nomineringer I 2008
og handler om Michael Clinton som er
en in-house ”fixer”
hos et af de største
Filmen fik 7 Oscar nomineringer I 2008 og handler om Michael Clinton som er en in-house
advokatfirmaer i New York.
”fixer” hos et af de største advokatfirmaer i New York.
Han tager sig af de beskidte sager, men er
at være
udbrændt
og træt
af være
job- udbrændt og træt af jobbet.
Han tager sigogså
af deved
beskidte
sager,
men er også
ved at
En skilsmisse,
et mislykketogforretningEn skilsmisse,bet.
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forretningseventyr
stigende gæld gør at Michael er bundet til
seventyr
og stigende
gør indgår
at Michael
sit firma. Intriger,
korruption,
svindelgæld
og mord,
i en noget speget sag som sætter

STÆVNE

dusætter
som medlem
skifter
er det meget vigtigt at der gives
Michaels evner i højeste gear Hvis
og som
hans eget
liv påadresse,
spil.
besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes
blade
og anden
information
tilgår medlemmet.
Det hele krydres med George Clooneys ogatisær
af Tom
Wilkinsons
fremragende
skuespil.
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Erik Dyrskov Rasmussen
Derudover har filmen en særdeles overraskende slutning.
Sekretær
”Sandheden er hvad han gør den til”……………………
GB/redaktør
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BESØG PÅ ALBANI

DEN 25. APRIL 2019 KL. 17.00 TIL CA. 20.30
PÅ ALBANI BRYGGERIERNE, TVÆRGADE I ODENSE

Nyborg Marineforening har modtaget en invitation til
bryggeribesøg.
Deltager antal er max. 35.
Det er sidste gang, at der er mulighed for et bryggeribesøg, idet
Albani Bryggerierne ændrer koncept for sådanne arrangementer.

Praktisk vil tilmeldingen
foregå på følgende måde:
Der fremlægges en tilmeldingliste
den 8. april kl. 10.00 og betaling
sker ved tilmelding!
Først til mølle princippet.
Pris: 150 kr.

Vi er taknemmelige for, at Albani
bryggerierne har tænkt på os – også
i denne situation.

Afgang fra Nyborg kl. 16.00
Afgang fra Albani Bryggerierne senest 20.30.
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»Vil du med til Slien«
3 dages tur midt i august

FREDAG 

DEN 12. AUGUST

Kl. 08.00	Afgang fra stuen Vesterhavnen 70 A,
Nyborg. Undervejs kaffe ved bussen.
Kl. 12.00	Frokost på restaurant Cristian den IX
i Glückburg
Kl. 13.30	Rundvisning på slottet

Marineforeningens 3 dages tur til området
ved Slien, Kappeln og Rendsborg.
Den 12. 13. og 14. august 2019.
Pris kr. 2975,00 pr. person i Dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse kr. 410,00.
Tilmelding: Senest 1. juni på liste i stuen eller på mail: kurtkleintaanquist@webspeed.
dk. Betaling i stuen eller på konto 3914
3216397908.
Vi stifter på turen nærmere bekendskab
med Torvet i Rendsborg i Tyskland, Jernbanebroen og Hængefærgen.

Kl. 16.30	Ankomst til Hotel Angler Hof,
Süderbrarup.
Kl. 19.00	Middag 2-retter på hotellet.

LØRDAG 

DEN 13. AUGUST

Kl. 07.00	Morgenmad på hotellet.
Kl. 08.15	Afgang til Slesvig.
Kl. 09.00	Sejltur på Slien til Kappeln, der
serveres en let frokost på båden m.m.
Kl. 15.15	Ankomst til Kappeln, tid på egen hånd.
Kl. 16.45	Afgang fra Kappeln til Süderbrarup.
Kl. 19.00	”Festaften” med 3-retters middag.
Påklædning uniform eller lign.

SØNDAG 

DEN 14. AUGUST

Kl. 07.00 Morgenmad på hotellet

Under broen hænger en færge som transporterer biler over Kielerkanalen.
Hængefærgen hænger i lange stålwirer og
den transporterer gratis personer og biler
frem og tilbage fire gange i timen mellem
kl. 5.00 og kl. 23.00
Den tilbagelægger de 135 m. på 1,5 min.
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Kl. 08.30	Afgang fra hotellet. Bustur gennem
Hütterne Berge til Rendsborg,
byrundtur.
Kl. 12.00	Frokost på restaurant Alte Markhalle.
Efter frokost, tid på egen hånd i
Rendsborg.
Kl. 15.00	Afgang fra Rendsborg mod grænsen
for indkøb.
Kl. 17.00	Afgang fra grænsen.
Kl. 19.30	Tilbage i Nyborg.

-Ansigtsbehandlinger
-Ansigtsbehandlinger
-Ansigtsbehandlinger
-Massage
-Ansigtsbehandlinger
-Massage
-Massage
-Manicure
-Massage
-Manicure
-Manicure
-Vipper og bryn
-Manicure
-Vipper
og bryn
-Vipper
og bryn
-Voksbehandlinger
-Vipper
og bryn
-Voksbehandlinger
-Voksbehandlinger
-Voksbehandlinger
Behandlinger efter aftale..
Behandlinger
efterefter
aftale..
Behandlinger
aftale..
Behandlinger efter aftale..
Online booking:
Online
booking:
Online
booking:
www.Nyborghudpleje.dk
Online
booking:
www.Nyborghudpleje.dk
www.Nyborghudpleje.dk
www.Nyborghudpleje.dk
Nyborg Hudpleje Strandvejen 18, 5800 Nyborg Tlf.: 25 78 12 18
Nyborg
Hudpleje
Strandvejen
18, 5800
Nyborg
Tlf.:Tlf.:
25 78
Nyborg
Hudpleje
Strandvejen
18, 5800
Nyborg
2512
7818
12 18
Nyborg Hudpleje Strandvejen 18, 5800 Nyborg Tlf.: 25 78 12 18

32
32 32
32

39
39
39

