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Med formandens øjne
Første kvartal af 2019 er nu overstået, og vi har været til et 
godt og vel tilrettelagt Sendemandsmøde i Randers. Vi har fået 
ny landsformand – Jens Ole Løje Jensen er blevet afløst af 
kommandørkaptajn  Steen Engstrøm. Nærmere omtale herom 
kan læses i vort landsblad Under Dannebrog. Her skal lyde et 
stort og velment tak til Ole, for det det store arbejde som 14 år 
på posten har medført. Samtidig ønkes Steen velkommen med 
håb om et godt og frugtbart samarbejde på posten.
Fremdriftsskruen blev i år tildelt Bogense Marineforening 
med en nettotilgang på 11 medlemmer. På andenpladsen kom 
Svendborg med en nettotilgang på 8 nye medlemmer.

Til næste år er det hos os, det går løs. Sendemandsmødet 2020 afholdes i Svendborg.  
Vi er langt fremme med planlægningen, men der er mange detaljer, som skal på plads. 
Arrangementgruppen arbejder støt og roligt fremad.

Vore bestræbelser, på at øge aktiviteterne om lørdagen, er endnu svære at se et resultat 
af, men vi føler, at medlemmerne har taget godt imod tiltaget med musikunderholdning 
den sidste lørdag i hver måned. Vi har besluttet at holde pause her hen over sommeren. 
Vi annoncerer det, når vi genoptager det. Vi har været så heldige, at få besøg af andre 
marineforeninger her hen over sommeren. Besøgene bliver annonceret, og jeg vil bede 
Jer om, at tage godt imod vore gæster og bakke op med at deltage i arrangementerne i 
marinestuen, således vore gæster rejser hjem med en god og positiv oplevelse. 

Driften af marinestuen er igen i god gænge, hvilket ses af regnskabet. 
Vor gode og trofaste banjermester Tom Frimodt Christensen har bedt om afløsning, hvil-
ket har medført et leverandørskifte. Tom har igennem flere år hentet drikkevarer m.m. til 
baren. Denne opgave har vi ikke kunnet få et andet medlem til at påtage sig så derfor var 
det nødvendig at finde en leverandør, som kunne tilbyde at levere ved døren. Det er lyk-
kedes, og vi siger velkommen til Sparkøbmanden. Der skal her lyde en stor og velment 
tak til Tom for den tid, hvor han har stillet sig selv og bil til rådighed for fællesskabet i 
Svendborg Marineforening. Aftaler om udlejning af Marinestuen skal ske ved henven-
delse til Finn Nielsen, som overtager hvervet som banjermester efter Tom. Vi ønsker den 
nye banjermester held og lykke med den nye opgave.

Som afslutning på dette indlæg vil jeg igen 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. Hermed ønskes I alle en god sommer med håb om mange gode og hyggelige 
timer sammen i Marinestuen.

Med venlig hilsen
Erik Bodal - Formand

Erik Bodal
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Aktiviteter 
siden sidste bladudgivelse

Torsdag den 28. marts: 
Maritimt foredrag, Knud Erik Rasmussen underholdt forsamlingen med beretning om sit 
arbejde som koordinator og leder af Skats søgående kontrol af skibe. Det drejede sig om 
kontrol for narkotika, våben, sprængstoffer, blinde passagerer samt andre indførselsfor-
budte varer.

Torsdag den 25. april: 
Det sidste arrangement i foredragsrækken, 
var et virksomhedsbesøg ved Mac Barens 
Tobaksfabrik i Svendborg. Gruppen blev 
modtaget af Per Georg Jensen der bød vel-
kommen og underholdt med sin store viden 
om tobak, lige fra tobakkens historie til nu-
tidens moderne produktion af mange for-
skellige typer tobak.

Ligesom han viste rundt på den store fabrik, 
hvor der fremstilles og pakkes røgtobakker 
af mange slags. Store dele af produktionen 
og pakkeriet er nu automatiseret. Størstede-
len af produktionen går til eksport. Aftenen 
sluttede med en forfriskning i kantinen.

Lørdag den 4. maj: 
Marineforeningen var godt repræsenteret ved mindegudstjenesten i Sct. Nicolai kirke om 
aftenen. Efterfølgende var der sammenkomst i Marinestuen. 
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Søndag den 5. maj: 
Ved mindehøjtideligheden for omkomne søfolk og 
fiskere, ved monumentet i Sct. Jørgens park, var 
mange mødt op og overværede kransenedlæggelsen 
og talen af orlogspræst Eigil Andreasen. Som præst 
i Søværnet har han deltaget i mange missioner om-
bord på vores flådes skibe i NATO og FN regi. 

Han nævnte også at han havde haft den glæde at deltage i indvielsen af ”War Memorial 
Window” i St. Nicolas Katedralen i Newcastle, England. Dette smukke vindue i kirken var 
en påskønnelse af de mange Danske der under 2. verdenskrig sejlede for England, med base 
i Newcastle. Talen tog udgangspunkt i et vers fra salmen Altid frejdig, når du går:

Kæmp for alt hvad du har kært, dø, om så det gælder.
Da er livet ej så svært, døden ikke heller.

De mennesker der bekostede deres liv i kampen for en fri demokratisk verden dengang 
både under 1. og 2. verdenskrig, og de mennesker der gør det den dag i dag i forsvaret og i 
andre fredsbevarende organisationer, kan vi ikke takke nok i dag. Og vi vil takke Gud, fordi 
vi i dag kan leve i et frit og demokratisk land- ja kan leve i et frit og demokratisk Europa.
Arrangementet sluttede med en sammenkomst i Sognegården.

Lørdag den 18. maj:
En delegation fra Svendborg deltog i det årlige Sendemandsmøde, der i år fandt sted i Ran-
ders. Dagen startede med gudstjeneste i Sct. Mortens Kirke, ved orlogsprost Ejgil Bank Ole-
sen. Efterfølgende marcherede sendemændene gennem byen, anført af Søværnets Tambur-
korps, marchen sluttede ved Randers fritidscenter hvor mødet fandt sted. Sendemandsmødet 
forløb som vanligt i god ro og orden, og uden store ændringer, dog meddelte den nuværende 
landsformand Jens Ole Løje Jensen, at han ønskede at blive afløst, efter 14 år på posten. 
Som ny landsformand valgtes Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, Korsør. 
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Torsdag den 30. maj. Kristi himmelfartsdag:
Marineforeningen deltog sammen med de andre forsvarspositive foreninger, i den år-
lige march til krigergravene på Assistens kirkegård. Marchen der startede på torvet blev 
anført af Peder Most Garden. På kirkegården blev der lagt kranse ved krigergravene 
1864, tid ligere feltpræst Knud Erik Kristensen holdt talte, De engelske flyveres grav, 
friheds kampernes mindesten, Fønixreden og ved mindelunden.
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Søndag den 14. juli kl. 08.00: Årets sejltur med ”Viking” og ”Caroline S” går til Fa-
aborg. Pris for sejltur, morgenmad og frokost er kr. 250,00 per deltager. Da det er begræn-
set hvor mange der kan / må være ombord, kan der kun tilmeldes personligt på listen på 
opslagstavlen i Marinestuen.

Betaling til Bjarne Jensen, eller til foreningens konto Reg. no. 1551  konto 3224636393 
ved tilmelding.

Torsdag den 1. august: Svendborg Marineforening deltager også i år i Gl. Torvedag, 
med boder med salg af øl vand og vin. Ligesom Caroline- koret vil underholde. Der er 
mange opgaver der skal løses i løbet af dagen, så foreningens medlemmer der vil hjælpe, 
må gerne skrive sig på den ophængte arbejdsplan, eller kontakte Bjarne Jensen.

Søndag den 18. august: Fregatskydning i skyttehuset i Christiansminde. Skydningen er 
for alle medlemmer af Marineforeningen, påklædning helst uniform. Der mødes i skytte-
huset kl. 9.00, hvor der er morgenkaffe inden skydningen starter. Ægtefæller / Ledsagere 
kan tilmeldes dameskydningen og spisningen. Når skydningen er afsluttet, er der spis-
ning og præmieuddeling i Marinestuen kl. 14.00. Tilmelding senest lørdag den 3. august, 
på listen på opslagstavlen eller til Bjarne Jensen. Betaling foregår i skyttehuset.

Lørdag den 24. august: I forbindelse med Korsør maritime kulturdage, afholder Flåde-
station Korsør åbent hus fra 10.00 – 16.00.

Søndag den 25. august: Jubilarstævne på Holmen. Der sendes brev til jubilarerne her-
om, og der bliver sørget for transport til og fra Holmen.

Torsdag den 29. august kl. 18.00: Pudseaften.

Torsdag den 5. september: Flagdag for Danmarks udsendte. 

Torsdag den 12. september kl. 18.00: Foreningsmiddag med kone/ledsager, eller enlige 
medlemmer til fælles hygge og god mad. (Påklædning helst uniform) Deltagerprisen er 
kr. 125,00 Tilmelding og betaling senest lørdag den 31. august. 
Betaling kan foretages lørdage ved Bjarne ved det runde bord, eller ved at indsætte belø-
bet på foreningens konto: Reg. nr. 1551  konto 3224636393.

Mandag den 16. september kl. 07.15: Start på efterårs turen til Stralsund.. 

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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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

• 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. 

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

Storm's køkken
Altid oppe på grydelapperne med Sydfyns bedste priser.
Gratis kok til fest ma'
Jeg anbefaler mine kvikke piger til at hjælper dig med borddækning, opvasken og alt det andet, til timeløn 
Walther Storm Hovmester i Svendborg Marineforening.

Ring og få en snak på: Tlf. 23 60 13 58
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 9. juli Niels Jørgen Andersen 85 år.
10. juli Kurt Lindegaard 85 år.
12. juli Carsten Laurits Pedersen 70 år.
22. juli Søren H. Hansen 70 år.
22. juli Margrethe Andersen 65 år.
25. juli Jørgen Anders Peter Simonsen 80 år.
25. juli Palle Bendix Jensen 80 år.
27. juli Henning Pehrson 80 år.
31. juli Arne Torbjørn Aarøe 60 år.
 1. august Jørgen Louis Hansen 80 år.
 4. august Holger Thomsen 65 år.
27. august Torleif Oxholm Poulsen 70 år.
 8. september Venzel Gommesen 65 år.
11. september Kurt Brun Kaysen 85 år.
12. september John Slot Nielsen 75 år.
19. september Edith Nadolny 85 år.
26. september Johnny Holbech Ibsen 65 år.
28. september Ole Kølle 75 år.
29. september Ib Hansen 70 år.
30. september Oluf Christensen 70 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
JULI KVARTAL 2019:

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

Erik Johannes Krøll Schmidt Peter Christiansen

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Evald Brinck, Benny Nielsen, Frede Antonsen og Lasse Leif Hessel
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE
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Med henvisning til indlægget i forrige nummer 
af dette blad (april kvartal 2019) om vor skibs-
klokke mærket Minekran no. 1 følger hermed 
supplement og lidt korrektion.

Minekran no. 1, også benævnt med romertal Mi-
nekran I, blev bygget på Orlogsværftet i 1896 og 
blev fulgt af søsterskibet Minekran II. De havde 
længde 20,71 m, bredde 5,02 m og dybgang ca. 
2 m. Dampmaskinen udviklede 180 hk og gav en 
fart på 7 knob. Som minekraner blev begge afløst 
af de lidt større og kraftigere Minekraner III og 
IV og omdøbtes til Dampbaad A og B, hvorpå de 
under 1. verdenskrigs sikringsstyrke gjorde tje-
neste ved de to etablerede eskadrer som tendere. 

I 1922 udgik Dampbaad B af flådens tal, mens 
Dampbaad A blev bevaret i reserven og blev 
efterfølgende udruste til brug som tender for 
etablerede øvelseseskadrer og især for den årlige 
øvelsesdeling for kadetter, aspiranter og lærlin-
ge, Det vår således i sidstnævnte forbindelse, at 
Dampbaad A i sommeren 1943 befandt sig i Det 
sydfynske Øhav. Den indgik i skoledelingen med 
inspektionsskibene Ingolf og Hvidbjørnen, torpe-
dobådene Hvalrossen og Makrelen samt kutterne 
Svanen og Thyra. Det er korrekt, som nævnt i 
forrige nummers indlæg, at der den pågældende 
sommer også befandt sig en mineskibsgruppe i 
farvandet syd for Fyn, men den og skoledelingen 
opererede indbyrdes  uafhængigt, og Dampbaad 
A havde således intet at gøre med mineskibene. 

Den var som øvelsesdelingens øvrige enheder 
underlagt chefen for Ingolf, der var delingschef. 
At mineskibsgruppen afgik fra det sydfynske 
område 26. august mod København var ikke 
grundet den skærpede situation, men planmæs-
sigt, da dens togt stod for afslutning med afrig-
ning på Holmen. 

Tilsvarende var det efter 
planen, at øvelsesde-
lingens to torpedobåde 
27. august forlagde til 
Holmen med de æld-
ste kadetter, som efter 
kort ophold der skulle 
afslutte deres uddan-
nelse med besejling 
i disse af en række 
havne i det østlige Danmark. 
(Med på sejladsen til København var i øvrigt 4 
yngre kadetter, bl. a. forfatteren af dette indlæg, 
fordi de var udtaget til at deltage i et militært 
landsidrætsstævne, hvis atletikafsnit det år fandt 
sted på Holmen 28. august.) 

Efter planen skulle øvelsesdelingens øvrige en-
heder i sidste weekend i august have anløbet 
Svendborg, men forblev grundet situationen for 
anker i Lunkebugten med dampbåden fortøjet 
ved Valdemar Slots skibsbro. Om morgenen den 
29, august modtog delingschefen meddelelse om 
den tyske totale magtovertagelse med overfaldet 
på Holmen og flådens sænkning der. I henhold til 
sin forholdsordre besluttede han at søge til Sve-
rige med Ingolf og Hvidbjørnen og sendte til kut-
terne og dampbåden signalet ”Fri manøvre”, så 
de selv måtte træffe afgørelse om deres skæbne. 
Signalet synes imidlertid ikke at være modtaget. 

Fra Dampbaad A roede en værnepligtig befaren 
i skibets jolle til Ingolf for at indhente oriente-
ring og ordre, spændt fulgt med øjnene af bådens 
øvrige besætning, en maskinkvartermester, to 
maskinister, to fyrbødere og en kok. Til deres 
forbavselse så de, at nok kom deres udsending 
om bord i Ingolf , men kort efter blev den tomme 
jolle sluppet fri og de to inspektionsskibe lettede 
og stod øst på. 

Mere om vor SkibsklokkeAf Hans Harboe-Hansen
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Forklaringen var, at da dampbådens udsending 
erfarede, at Ingolf ville søge til Sverige, ville han 
med og opgav sin mission Det kunne hans afven-
tende skibsfæller dog ikke vide. 

De opfattede hændelsen som endnu et svigt fra 
delingschefens side. Op ad dagen kom baronen 
fra Valdemar Slot om bord og orienterede dem 
om situationen i landet,. om ordren til flåden om 
at søge til svensk territorium eller sænke skibene, 
om morgenens sænkning af skibene på Holmen 
og om tysk internering af forsvarets mandskab.

I et hastigt skibsråd besluttede man ligeledes at 
sænke Dampbaad A, og da baronen hørte det, til-
bød han straks at være behjælpelig med at skaffe 
besætningen civilt tøj og indbød dem til middag 
på slottet om aftenen, Efterfølgende fik man 
dampbåden sejlet et stykke ud i Lunkebugten og 
sænket den ved at åbne søventilerne.

Efter middagen forlod besætningen med tak slot-
tet, spredtes og søgte bort fra Tåsinge, nogle med 
henblik på individuelt at komme ti Sverige.

Efterfølgende blev DampbaadA hævet af tyske 
og der foreligger oplysning om, at den i tysk tje-
neste kom til at fungere som dykkerskib i Kiel. 
Efter hævningen må den følgelig være gjort 
sejlklar, hvilket har krævet værftophold. Sand-
synligvis har dette fundet sted på Svendborg 
Staalskibsværft, og formentlig har skibets og 
klokkens veje skiltes der. Som bekendt arbejdede 
værftarbejdere kun nødtvungent for tyskerne, og 
en eller flere af dem har sikkert ment, at den gode 
klokke måtte tilbage på danske hænder, handlet 
derefter, afmonteret den og ladet tyskerne dampe 
af efter endt ophold uden klokke.. Senere er den 
kommet i land fra værftet, kommet i handel og 
var i mange år i den tidligere landsformand for 
Marineforeningens besiddelse indtil han i efter-
året 2018 skænkede den til vor afdeling.

Det var klokkens historie. 

Dampbådens skæbne i Kiel er endnu ikke klar-
lagt, men forsøg fortsætter.

Af Hans Harboe-Hansen

Dampbåden A.
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Leje afMarineforenings lokaler.
Leje eller lån af Marineforeningens lokaler, til medlemmernes egne arrangementer, skal altid  

først aftales med banjermester Finn Nielsen, som også oplyser om priser og betingelser. 

Finn træffes på Tlf. 28 34 99 21.

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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Kabys nyt, Juli kvartal 2019
Kom og få en go’ ma’ oplevelse for kun 35.00 kr. hver lørdag fra kl. 11.30 – 12.30 
Prøv det førend din nabo. RET TIL ÆNDRINGER AF MENUEN FORBEHOLDES.

Menu til lørdage:

Lørdag 3/8:  Besøg af Korsør Marineforening. Spise ca. kl. 14.00, kom mød gasterne 
fra Korsør og få nogle hyggelige timer. 

Buffet:  frikadeller, stegte sparreribs, Barbecue stegt skinke, kold kartoffel salat, 
årstidens salat, stegte kartofler, ”Mormor sovs” og diverse brød. 

 Der bliver opsat tilmeldings lister på opslagstavlen v. Bjarnes ”Plads” 

Lørdag 10/8:  Svensk pølse ret med hjemmelavet agurkesalat og spejlæg. 

Lørdag 17/8:  Marineret sild m. løg og karry salat, Hakkebøf m. bløde løg, spejlæg, 
rødbede og 2½ skiver rugbrød m. smør. 

Lørdag 24/8:  3 tarteletter m. stuvede ærter, gulerødder og skinke + persille drys. 

Lørdag 31/8:  Karbonade m. stegt bacon, ærter, stegte kartofler og go’ sovs. 

Lørdag 7/9:  3 hjemmelavede frikadeller m. kartoffelsalat og hjemmelavet agurkesa-
lat. 

Lørdag 14/9:  2 skiver ribbensteg m. rødkål, 2½ skiver rugbrød og smør 

Lørdag 21/9:  Marineret sild m. løg, karrysalat, hakkebøf m. bløde løg, spejlæg, rød-
bede 2 ½ skiver rugbrød og smør. 

lørdag 28/9:  Biksemad med rødbede, rugbrød og spejlæg.

Ekstra ma’ dage:  

Søndag 18/8:  Fregat skydning.  
Marineret sild, tomatsild, karrysalat, æg, tomat, tartelet m. skinkestuv-
ning, hjemmelavede frikadeller, ribbensteg m. rødkål, gl. ost og brie ost, 
brød smør og fedt.

Torsdag 29/8:  Pudseaften. Kabys kokken tryller.

Torsdag 12/9:  Foreningsaften: Portions dampet laks, rejer, asparges anrettet i 
palme båd, brød, smør og dressing. Schnitzel (svinemørbrad) fransk 
ærter, stegte kartofler, go`sovs, ”dreng” ansjosfilet, capers, peberrod. 
Hjemmelavede pandekager med is og syltetøj.

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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Snapsegruppen i Svendborg Marineforening:
Har været afholdt hygge møde mandag 8 april med smagning af medbragte krydder dram-
me, og pænt fremmøde. Mandag 6 maj var det tid til at komme ud i naturen for plukning af 
skovmærker fra den dejlige Christiansminde skov, der blev plukket flittigt, nu venter prøve 
smagningerne sidst på året. Der blev spist medbragt madpakker og snakken gik lystigt.

Skarø tur mandag 17. juni bliver sidste samling af krydderurter og planter, inden vinter 
sæsonen begynder i oktober 

Har du lyst til at deltage i Snapse gruppen i Svendborg Marineforening, kontakt:  
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: 
Roerne mødes hver tirsdag eftermiddag kl. 16.00 (eller 10 minutter før) for en motions- og 
hygge tur på Sundet.

L´hombrespillerne: 
Kortspillerne holder sommerferie indtil en 11. september, hvor der igen spilles L`hombre i 
Marinestuen hver onsdag fra kl. 14.00 til 17.00. 

Rejseudvalget: 
Efterårs turen til Stralsund finder sted i dagene 16 – 19. september. Der er afgang mandag 
kl. 07.15 fra Ryttervej 4, hvor der er fri parkering. Alle pladser til turen er optaget.

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk
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Skyttelavet: 
Marineforeningens skyttelav var samlet til sæsonafslutning den 24. april. 

Efter indtagelse af god mad fra kabyssen, blev der uddelt præmier for mange gode præsta-
tioner i den forløbne sæson. Som noget helt exceptionelt fejrede man den tidligere formand 
for skyttelavet, Frede Kristiansen, der for 10 år siden, tog initiativet til skydningerne med 
autisterne. Et forehavende som berømmes af disse elever og deres lærere og fortsat foregår. 
Ideen er taget op flere steder i landet, og selv i Norge har man lært af Fredes ide.

Som tak fik Frede Kristiansen, af kasserer Steen Molnit, overrakt en stor kurv med mange 
dejlige sager.

Fra vinkælderen:

Banjermesteren oplyser at der er hjemkøbt et parti 
god Italiensk rød og hvidvin. Flaskerne er forsynet 
med Svendborg marineforenings særlige etiket.

Vinen kan købes i baren eller ved banjermester Finn 
Nielsen, og koster 80. kr. pr. stk. 

Brug den som gave, eller til en hyggeaften der-
hjemme. Velegnet til stegte og grillede retter samt 
ost. 13,5%.

Valdemarsgade 50, Svendborg    Tlf. 6221 9909    dlbg.dk

Anita Grundahl og Morten Bytoft

Når du har brug for os, 
er vi tæt på
– også søn- og helligdage

Den lokale bedemand® 
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