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Første halvårs program lak-
ker mod enden og somme-
ren står for døren. 
Vi kan se tilbage på et halv-
år med mange aktiviteter, 

gode oplevelser og et flot fremmøde. Tak for 
indsatsen og fremmødet. Det er sjovt, spæn-
dende og udfordrende at arbejde i en aktiv 
forening.

I sidste blad skrev jeg, at Knud ønskede at 
stoppe som banjemester efter mange års god 
og tro tjeneste. Dette bliver ikke tilfældet. Ef-
ter en god dialog og ændring af opgaver/an-
svar mellem banjemester og kvartermester 
fortsætter Knud i en ”senior ordning”. Det kan 
vi alle glæde os over.
Med et stort aktivitetsniveau hviler der et stort 
pres på de medlemmer, der yder en ekstra-
ordinær indsats i den daglige drift. Der bliver 
trukket store veksler på dem. Status er, hvis vi 
skal fortsætte med gode kulinariske oplevel-
ser leveret af kabys holdet og et flot service 
niveau fra kvartermesteren og hans hjælpere 
SKAL DER FINDES FLERE HÆNDER!! 

Så, har du lidt talent for og lyst til at lave mad 
en gang imellem, så kontakt Per ” Bager” 
Petersen for en snak. 

»Kære medlemmer«
Formanden har ordet...

Arbejdet er ingen videnskab men blot en op-
gave, som man hjælpes ad med. På samme 
måde kan du komme med på service holdet 
ved at kontakte kvartermester Jørgen Ras-
mussen. Blot nogle få der melder sig gør en 
kæmpe forskel. Lad os hjælpes ad, så vi også 
i fremtiden kan have et godt aktivitetsniveau 
og et hyggeligt socialt samvær i stuen.

Hendes Majestæt Dronningen besøgte 31 
maj Nyborg ombord på DANNEBROG. Ny-
borg Marineforening var sammen med nabo 
foreninger og et kæmpe antal af glade og 
begejstrede borgere tilstede på KONGENS 
SKIBSBRO for at byde Majestæten velkom-
men. Det var en fantastisk oplevelse at se 
DANNEBROG løbe ind i havnen under ledsa-
gelse af MHV GEMINI og et utal af lystfartøjer. 
Oplevelsen blev forstærket af den flotte salut 
(3 skud = det danske løsen) afgivet fra TYR-
MOLEN af Nyborg Fæstnings Saluteringslav i 
deres flotte uniformer. 

Efter den officielle modtagelse på kajen lagde 
Dronningen en krans ved mindesmærket FOR-
SAVN. Det var en gestus, som vi i Nyborg Marine-
forening er meget glade for og stolte over. Jeg 
vil gerne rette en tak til alle deltagerne i paraden 
for det store fremmøde og den flotte indsats. 
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I stuen arbejdede et hold under ledelse af 
kvartermester og Per ”Bager” med at service-
re alle deltagerne fra tidlig morgen til midt på 
eftermiddagen – en opgave vi løftede for Ny-
borg Kommune. 

Mange tak for den flotte indsats!!! Vores kor 
var igen på arbejde. Midt på dagen under-
holdt de et stort publikum på havnepladsen 
og igen, efter en omklædning, da de medvir-
kede i fremførelsen af sangen for Dronningen. 
Det var et arrangement som Majestæten satte 
stor pris på. Vores kor er et godt aktiv og en 
flot ambassadør for Nyborg Marineforening. 
Den 31 maj gjorde de det igen med stort 
bravur. TAK.

Den 06 juni 2019 er det 75 år siden D-dag 
fandt sted og et år siden at mindesmærket 
FORSAVN blev rejst. Dette markerer Nyborg 
Marineforening sammen med borgme-
steren ved en højtidelighed på KONGENS 
SKIBSBRO. 

Der stilles en mindre parade, holdes taler og 
lægges en krans. Som afslutning synges Al-
tid Frejdig-. I den udsendte pressemeddelel-
se har vi inviteret borgerne til at deltage. Det 
er vores håb, at dette er starten på en årlig 
tilbagevendende begivenhed.

Mindesmærket Forsavn

I skrivende stund er vi ved at lægge sidste 
hånd på det omfattende materiale, der skal 
anvendes til Fonds ansøgning. 
Det er vores håb, at det kan fremsendes midt 
på sommeren. Med dette blad følger aktivi-
tetsplanen for 2. halvår. Læs den grundigt, og 
skriv jer på listen i stuen til de arrangementer I 
har lyst til og mulighed for at deltage i.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle med-
lemmer for opbakningen og fremmødet, 
samt alle der yder en ekstra indsats og udval-
gene der får ”hjulene til at dreje”. Når vi holder 
sammen, hjælpes ad og bevarer det gode hu-
mør, er det ikke så ringe endda!!

God sommer - Vi ses i stuen.
Kurt Verner
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BANG & OLUFSEN NYBORG
Korsgade 15
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 23 24
nyborg@beostores.com

Runde fødselsdage
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GÅET FRA BORDE
Ole Krogh Jensen 

 Evald Brinck (Svendborg Marineforening)

- Æret være deres minde

02-07 1939 Knud Geisler Rasmussen 80
06-07 1939 Funder Nielsen 80
13-07 1949 Kurt Rasmussen 70
14-07 1939 Keld Nielsen 80
15-07 1959 Mads Groth 60
05-08 1939 Poul Kildelund Poulsen 80
17-08 1944 Niels H. Kallesen 75
17-08 1944 Jørgen Rasmussen 75
18-08 1944 Jørn Ladegaard 75
21-08 1949 Henning Nykjær 70
28-08 1949 Henning Bødker Jensen 70
02-09 1944 Richardt Ernst Muus 75
10-09 1959 Flemming Egholm Rasmussen 60
24-09 1944 Kurt Jacobsen 75
29-09 1949 Gert Erling Olsen 70

FØDSELSDAG ÅR FORNAVN EFTERNAVN ALDER

RUNDE FØDSELSDAGE  JULI KVARTAL

Hjertelig tillykke med Jeres  
”runde og halvrunde” fødselsdage. 

Bestyrelsen håber, at i må få en god og hyg-
gelig dag, som kan give et godt minde for 
fremtiden. 

Hvis I ønsker at markere dagen under mariti-
me former i vores flotte marinestue, så kon-
takt kvartermester Jørgen Leif Rasmussen. 
Han har ansvaret for udlejning af stuen.

De bedste fødselsdags hilsner Kurt Verner

KÆRE FØDSELARER  JULI KVARTAL
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NYE MEDLEMMER  

Jørgen Sømark
Svend Erik Bjarne Andersen

Robert Nielsen
Erik Vindbæk Madsen

Søren Møller
Knud-Aage Møller

Keld Richard Pedersen Klint
Niels Haurballe Jensen
Morten Wenzel Høiberg

Inge Petersen
Ina Adamsson Kielstrup

Kurt Mølgaard Steffensen

Velkommen ombord

DET MUNTRE HJØRNE
Det forlød i en jysk avis, at der skulle fortages noget mine arbejde i Jylland, og et 
amerikansk firma søgte minearbejdere. 2 lidt retarderede mænd så annoncen og 

besluttede sig for at søge arbejdet.

Den første kom ind til samtale og blev spurgt om han havde arbejdet i miner før. 
Intet anende om hvad det ville indebære sagde han ja. Adspurgt så om hvor dybe 
disse miner var han havde arbejdet i, sagde han: ”2 meter”. Til det var svaret at de 
miner man her skulle bruge, var meget meget dybe, så han kunne ikke bruges. Da 

han kom ud skyndte han sig hen til makkeren og sagde, at hvis han blev spurgt om, 
han havde arbejdet i miner før, skulle sige ja og at de var meget meget dybe.

Som sagt så gjort, så på spørgsmålet om hvor dybe miner han havde arbejdet i, svarede 
han 20 km. Det må jeg sige udbrød manden, det kunne interessere mig, hvilket lys man 

brugte så langt ned, hvortil manden svarede: ”Det ved jeg ikke, jeg var altid på dagholdet”

Kurt Klein Taanquist Redaktør
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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 

 
Bøjdenvej 3-5 
5800 Nyborg 
Tlf.: 63316600 

34 

DIN CHEF VIL 
GODT INVITERE 

DIG UD… 

Bent Jørgensen 
Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 
Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com 
  

Rådgivning-Bogføring 
Skat-Regnskaber 
Tlf. 65 31 77 45 
Fax. 65 31 66 25 
www.ytting.dk 
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Nyborg Marineforenings bestyrelse

Best.medlem
Henry Schmidt
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Arne C. Petersen 
Næstformand

Kurt Verner 
Formand

Erik D. Rasmussen 
Sekretær

Per Petersen 
Bestyrelsesmedlem

Jørgen F. Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem

Søren Junker 
Kasserer

Kurt Taanquist 
Bestyrelsesmedlem

VORES BESTYRELSE

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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Pers hjælpere

Kære medlemmer af vores herlige 
marineforening!

Vi har stadig et lille problem. 
Vi mangler hjælpere til køkkenfunktionen, 
hvilket vil sige: assistance i baren, serve-

ring v/arrangementer, oprydning i køk-
kenet og ikke mindst, i marinestuen, efter 
diverse festligholdelser m.m. 

Snak med Jørgen hurtigst muligt.  
Tlf.: 40406119

Kære medlemmer af vores herlige marineforening! 

Vi har et problem. 

Vi vil alle gerne fortsætte med lørdagsfrokoster, Nytårsparoler, påskefrokoster, 
Marthafrokost, foruden alle de andre arrangementer som vores fabelagtige kok, Per, 
med alle midler, forsøger at afholde, med bespisninger i topklasse. 
 
Men!! 

Per kan ikke, selvom han forsøger, være alle vegne og vi vil ikke risikere at Per ”går 
ned med flaget”. Så derfor er det bydende nødvendigt med hjælpere fremover, der 
under Pers kyndige vejledning kan aflaste og hjælpe ham. 

Så kom ud af busken og vis engagement og meld jer til tjeneste - I får det tifold 
tilbage både ved at Per kan fortsætte som foreningens fremragende kok og ved at I 
selv vil være en del af engagementerne. 

Snak med Per hurtigst muligt.  

8 

Tlf.: 23 29 52 53 

Redaktørens Klumme

For ca. syv år siden flyttede min hustru og 
jeg til Ørbæk. Vi kom fra Kirke. Sonnerup 
på Sjælland i nærheden af Holbæk, hvor 
jeg havde mit arbejde. Vi havde boet der i 
22 år, men blev inspireret af vores søn som 
læste på Syddansk Uni, til at flytte til det 
herlige Fyn.

Det har vi aldrig fortrudt!

- Og slet ikke at det blev i nærheden af 
Nyborg. Vi kendte kun Nyborg (og Fyn) fra 
ankomsten fra færgen og en hurtig kørsel 
på tværs af det fynske land. 

Vi så intet og havde kun tanke for at kom-
me syd på til varmere himmelstrøg.

Gud fader bevares hvor vi er gået glip af 
meget.

Det er vi ved at indhente – i særdeleshed 
forståelsen og glæden ved Nyborg, med 
alt hvad den by har og giver.

En historie der reelt betyder alt for Dan-
mark og som er uacceptabelt underspillet.
Det er der jo heldigvis ved at blive ændret 
på.

Nyborg Slot gennemgår, ikke bare en re-
staurering, men også en opgradering med 
respekt for det historiske forløb og den 
betydning slottet og byen har haft og for-
håbentlig får igen. Sara Agnete Hanghøj 
fra Nyborg Kommune/østfyns Museer vil i 
næste blad give sit bud på Nyborg – byen 
og slottet og det fremtidige perspektiv. 
Nyborg kommer på verdenskortet, hvor 
den hører til og det har vores marinefor-
ening bidraget gevaldigt til – både med 
det nye monument men også med den 
synlighed foreningen har i almindelighed.  

34 

DIN CHEF VIL 
GODT INVITERE 

DIG UD… 

Bent Jørgensen 
Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 
Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com 
  

Rådgivning-Bogføring 
Skat-Regnskaber 
Tlf. 65 31 77 45 
Fax. 65 31 66 25 
www.ytting.dk 

 Rådgivning
Bogføring

Skat
Regnskaber
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PERS HJÆLPERE
Kære medlemmer af vores herlige marineforening!

Vi har stadig et lille problem. Vi mangler hjælpere til køkken-
funktionen, hvilket vil sige: assistance i baren, servering  
v/arrangementer, oprydning i køkkenet og ikke mindst,  

i marinestuen, efter diverse festligholdelser m.m.

Snak med Jørgen hurtigst muligt. Tlf.: 4040 6119
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Med stor glæde sendes nu blad nr. 2 ud til 
medlemmerne. Bladet er den eneste kon-
takt mange medlemmer har til foreningen. 
Derfor er det vigtigt at vi får så meget som 
muligt ud til kendskab om foreningens ak-
tiviteter og virke. 
Medlemmerne må aldrig stå i den situation, 
at men skal gætte sig til hvad der sker i Ny-
borg Marineforening.

I bladet fortæller vi om afholdte aktiviteter 
og kommende arrangementer i håb om at 
så mange som muligt vil deltage. Det være 
sig arrangementer i stuen såvel som rejse-
aktivitet ud af huset.

Med dette blad får I også aktivitetskalende-
ren for andet halvår. Det er lige til at tage ud 
af bladet og hænge op på jeres opslagstav-
le. Sæt allerede nu de ting i kalenderen, du 
har lyst og mulighed for at deltage i, skriv 
dig på i stuen i god tid, så arrangørerne hur-
tigt kan få overblik over tingene.

Vi ved at der indimellem er begrænsninger 
i deltagelsen, derfor er det vigtigt at være 
forholdsvis hurtig. Tag godt imod bladet og 
stødt annoncørerne så vidt det er muligt.

Godt andet halvår og velmødt  
i Nyborg Marineforening.

»Redaktørens Hjørne«
Kurt Klein Taanquist

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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Nyborg Marineforening er godt i gang med 
at gøre opmærksom på sin eksistens, som et 
spændende sted på Nyborg havn.

Marineforeningen vil gerne fortælle om det 
maritime miljø der findes og har hersket i 
århundreder. Tænk på kanonbådskrigen, 
forsvaret af Nyborg, skibsværkerne og fær-
gerne. Der har allerede været besøg af for-
skellige foreninger. 

Om kort tid kommer Hjerteforeningen på 
besøg. Museumsforeningen m.fl. har alle-
rede været på besøg. Med udbredelsen af 
Nyborgs historie, bringer også andre Mari-
neforeninger på besøg. Landsbestyrelsen 
holder hvert år et af sine møder i Nyborg. 

I 2020 skal Nordisk stævne af holdes i sam-
arbejde med Korsør Marineforening. 

»Hvad bringer fremtid«
Arne C. Petersen
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Så har vi været til Landsskyttestævne i  
Esbjerg, og sandelig om vi ikke igen 
vandt pokalen. 

Denne gang for syvende gang i træk. 

Men det var meget tæt på at gå galt.
Vi havde kun et point mere end 
Kerteminde, som så blev nummer to.

»Nyborg vinder igen«
Landsskyttestævnet!

27

28 

LANDSSKYTTE-

STÆVNE 

13 

Vinterjakke 

Landsbestyrelsen har besluttet 
at lancere en vandtæt 
”vinterjakke” med hætte (i kra-
ven), foer og flere lommer. 

 
Det er en noget kraftigere model 

end vor vindbreaker og  
rigtig god til den kommende vin-

ters udendørs aktiviteter. 
 

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

 
Pris kr. 400,-  

 
Kan bestilles på sædvanlig vis i 

Slopkisten  

  30 

LYKKES FODKLINIK 
Strandvejen 18, Nyborg 

www.lykkesfodklinik.dk 
Tlf.: 22 43 25 41 

Fodpleje og velvære 
5

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

SKOff DORE OG VINDUER 
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En lysttur på Østfyn med slotsbesøg på 
Ørbæk lunde og kaffe på Museumsbygning 
i Ørbæk.

Kl. 08.30: Vi mødes i Stuen til morgenkaf-
fe og en lille en til ganen. Vi starter med 
morgenkaffe i stuen, herefter kører vi i VIP-
bus forbi flere af de østfynske herregårde: 
Holckenhavn, Rygård, Glorup, Anhof, Ørbæk-
lunde, Lykkesholm, Ravnholt og Hellerup.

På Ørbæklunde bliver vi modtaget af gods-
ejer Lars-Hågen Lange, der vil vise rundt 
på slottet, parken og avlsgården. 

På Ørbæklunde spiser vi frokost, leveres af 
Stuens kabys. 

Eftermiddagskaffen indtages i museums-
husmandsstedet, ”Almas Hus” i Ørbæk, 
inden vi vender tilbage til Stuen. Turen 
bliver i høstfestens tegn så tag sommer-
hatten på.

»Lysttur på Østfyn«
Fredag den 13. september

Sentvedvej 1, Ørbæk. "Karen og Almas hus" omkring år 1910

Du er hermed inviteret  til en hyggelig  
  tur med familien rundt  på Østfyn. 
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Kl. 09.00: Vi går ombord i Nyborg Rejsers 
VIP-bus og kører ud i det østfynske land-
skab. Efter lidt kørsel kommer vi til Almas 
Hus i Ørbæk, hvor vi skal have eftermid-
dagskaffe og høre lidt om stedets historie 
og fremtiden. Efter kaffen kører vi til stuen 
og går hver til sit. 

Pris for turen (med tilskud) kr. 385,-
Prisen dækker udgifter til morgenkaffe, 
bussen, rundvisning på Ørbæklunde, fro-
kost m. øl/vand og eftermiddagskaffe.

Tilmelding: 
Senest 1. september på  

liste i stuen eller på mail: 

kurtkleintaanquist@webspeed.dk.

Betaling i stuen eller på konto 
3914 3216397908.

17



18

14
27 



19

Opbakningen bag en Forenings aktivi-
teter er altafgørende for en Forenings 
virke – det gælder også vores. 

Vi er både heldige og dygtige til at holde 
vores medlemstal, og det har smittet af 
på opbakningen til forårets aktiviteter. Det 
gælder såvel planlagte aktiviteter samt lør-
dagsfrokoster.

Sommerferien nærmer sig og 1. halvårs ak-
tiviteter er ved at rinde ud. Tilbage er den 
traditionsrige afslutning med vores Kor, 
som igennem hele foråret har gjort en vir-
kelig god indsats både internt og eksternt. 

Derfor mød op fredag den 21. juni kl. 18.00 
– syng med og få en lækker sommeranret-
ning.Efterårets aktiviteter starter en uge se-
nere end de sidste par år med Fregatskyd-
ning. Den forlægges til vores Skyttelavs 
hjemmebane, og er en virkelig god aktivi-
tet, hvor ens evner bliver sat på prøve under 
muntre venners kommentarer og opbak-
ning. Samarbejdet med Nyborg Kommune 
kommer til udtryk bl.a. ved næste aktivitet 
– soldatens dag, hvor veteraners indsats 
fremhæves og mindes. Vi håber også her 
på jeres store opbakning. Som noget nyt 
vil vi prøve Kammeratskabsaften”, hvor der 
ikke er andet på programmet end jer med 
godt humør støttet af vores Kor. 
En aften med sang og gode historier.

»Efterårets program«
Der sker lidt af hvert i vores forening

De fleste af os sætter pris på et godt glas øl - 
derfor er det også en stor glæde at kunne invi-
tere til ølsmagning i slutningen af september. 
Det er gratis – altså efter først til mølle prin-
cippet. Det kan kun lade sig gøre, fordi vo-
res Formand og I har bakket op om Albani 
på en god og positiv måde. Stuens mange 
effekter skal pudses under Knuds kom-
mando – igen det sure med det søde. Altid 
en god stemning. Vi elsker musik og ikke 
mindst en af vores faste traditioner – Okto-
berfest. Yderligere reklame er unødvendig. 
Alle ser frem til det. Mange er kommet sej-
let under Flaget – derfor Martha. Den gode 
gamle film som sætter tingene i relief. Alle 
kender bemærkningerne og replikkerne.

Kammeratskabsaften med lokalt islæt for-
søges. Et kort oplæg og herefter er det op til 
jer at gøre aftenen til en succes. Julen står 
for døren med de sidste aktiviteter. 

Tradition. Kom og vær med til efterårets 
aktiviteter. Jeg vil gerne sige alle tak for op-
bakningen til forårets aktiviteter. Husk det 
kan kun lade sig gøre fordi flere yder en ind-
sats, så har I tid – meld jer især til Per, såle-
des vi kan fastholde både lørdagsfrokoster 
og andre arrangementer.

God sommer og på gensyn.
Med venlig hilsen

Arne, Næstformand
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»Aktivitetsplan 2019«
Aktiviteter i Nyborg marineforening 2. halvår

FREGATSKYDNING 
LØRDAG D. 17. AUGUST KL. 9.30 

Morgenkaffe i Stuen Pris: 60 kr.

OKTOBERFEST ANDERLEDES LØRDAG 
LØRDAG DEN 5. OKTOBER KL. 10.30 - 14.00 

Præmie til bedste tyroler påklædning!  
Spareribs og pølser Pris 100 kr.

SOLDATENSFLAGDAG PARADE 
TORSDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 13.45 

Uniform - Parade og Flagsætning. Kor + Per 
Kaffe og kringle GRATIS

PUDSEDAG 
MANDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 10.00. 

Knud Geisler er vært ved en let frokost for deltagerne. GRATIS

KAMMERATSKABSAFTEN 
FREDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 18.00  

Sange sammen med medlemmer af koret. 
Menu: Stegt flæsk og Persillesovs Pris 80 kr.

ØLSMAGNING - ALBANIS PRODUKTER 
ONSDAG 25 SEPTEMBER KL. 18.00 

Plads til de første 60 medlemmer 
Først til mølle princippet. GRATIS ØL
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Hvor intet er nævnt om påklædning:  
almindelig til lejligheden passende påklædning.

 KUN FOR MEDLEMMER

LØRDAGSFROKOST 
LØRDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 12.00 

Sidste ordinære i 2019. Pris 80 kr.

JULEFROKOST ANDERLEDES LØRDAG 
LØRDAG DEN 7. DECEMBER KL. 13.00 

Julebuffet Pris 150 kr.

SYNG JULEN IND 
FREDAG DEN 13. DECEMBER KL. 19.00 

Koret underholder 
Gløgg og æbleskiver Pris 40 kr.

JULETRÆSFEST FOR BØRN 
SØNDAG DEN 15. DECEMBER KL. 14.00 

Godteposer, Gløgg og æbleskiver Pris 50 kr. pr. barn

MARTHA AFTEN 
TIRSDAG DEN 22. OKTOBER KL. 18.00 

Smørrebrød Pris 40 kr.

KAMMERATSKABSAFTEN 
FREDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 18.00 

Oplæg om lokalt emne: Slottets renovering m.m.  
Historisk grønkålssuppe m. tilbehør Pris 80 kr.

INGEN LØRDAGSFROKOST DEN 21. SEPTEMBER OG DEN 9. NOVEMBER
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Det var et par af de oplevelser at 41 med-
lemmer af Marineforeningen oplevede på 
Esbjerg turen. Efter afgang fra Nyborg via 
Kerteminde gik det mod vestkysten.

Første stop var Falck rednings center 
udenfor Esbjerg. Her fortalte Betina om 
alle de aktiviteter der foregik medhensyn 
til brand og redning.

Uheld og brand på bo-
replatforme, Vindmøl-
letårne større industri 
anlæg m.m.

En spændende rund-
tur i området, hvor alle 
former for rednings-
opgaver kan gennem-
føres som øvelser og 
uddannelse.
Turen sluttede i den 
store øvelseshal, hvor 

38 

Tak til sponsorer 

 

Kaj Bonde ved mikrofonen 

 

                             
                                       Jule sponsorer. 
 

Tak til nedennævnte firmaer for støtten til vores julearrangementer. 
 

Nyborg Rejser.                               Nyborg EL aps. 
REMA 1000  Svaneparken.            Danske Bank. 
Danbolig                                         Frederik Nielsens Eft. 
ALBANI.                                         OBH  gruppen. 
B.C. Catering.                                 MENY Bøjdenvej. 

”KOGEPUNKTET”
Kabyssen søger stadig hjælpere til 

madlavning og opvask.
Vil du give en hjælpende hånd,

så henvend dig til
Per Pedersen, tlf. 2532 8311

8

12 

 

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 

 
Bøjdenvej 3-5 
5800 Nyborg 
Tlf.: 63316600 

34 

DIN CHEF VIL 
GODT INVITERE 

DIG UD… 

Bent Jørgensen 
Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 
Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com 
  

Rådgivning-Bogføring 
Skat-Regnskaber 
Tlf. 65 31 77 45 
Fax. 65 31 66 25 
www.ytting.dk 
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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

Nyborg Marineforenings bestyrelse

11 

Marinejubilarer 2018 

Nyborg Marineforeningens bestyrelse 

Formand 
Kurt Verner 

Næstformand 
Ebbe Rasmussen 

Kasserer 
Charlotte Jørgensen 

Sekretær 
Erik D. Rasmussen 

Årgang Fornavn Efternavn Hovednr Skibsnr 
1968 Erik Sørensen 78053 400 
1968 Ebbe Rasmussen 65295 62 
1968 Finn Staal Andersen 68318 134 
1968 Kurt Mortensen 70666 200 
1968 Ole Madsen 71079 216 
1968 Knud Mortensen 58819 18 
1968 Kristian Sørensen 77723 383 
1968 Heinrich Hammersholt Petersen 83384 553 
1968 Torben Nedergaard 79183 427 
1968 Niels Sørensen 81994 504 
1968 Leif Black 84315 593 
1968 Leif Toftegaard Pedersen 82938 541 
1958 Jørgen Christiansen 78541 415 
1958 Sigfred Grundahl 79777 441 
1958 Bent Pedersen 64296 49 
1958 Kurt Grønvall Pelck 71387 239 
1953 Flemmert Demant Danielsen 62578 40 
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Formand
Kurt Verner

Best,medlem
Jørgen Frank 
Rasmussen 

Kasserer
Charlotte 
Jørgensen

Sekretær
Erik D. 

Rasmussen

Best.medlem
Henry Schmidt

 

Næstformand
Arne

Petersen
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LANDSSKYTTE-

STÆVNE 

13 

Vinterjakke 

Landsbestyrelsen har besluttet 
at lancere en vandtæt 
”vinterjakke” med hætte (i kra-
ven), foer og flere lommer. 

 
Det er en noget kraftigere model 

end vor vindbreaker og  
rigtig god til den kommende vin-

ters udendørs aktiviteter. 
 

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

 
Pris kr. 400,-  

 
Kan bestilles på sædvanlig vis i 

Slopkisten  

  30 

LYKKES FODKLINIK 
Strandvejen 18, Nyborg 

www.lykkesfodklinik.dk 
Tlf.: 22 43 25 41 

Fodpleje og velvære 
5

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

SKOff DORE OG VINDUER 
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HUSK DER ER Jubilarstævne
SØNDAG DEN 25. AUGUST  

KL. 10.00 - 16.00 PÅ HOLMEN

Der ligger en tilmeldingsliste til både 
stævnet og den fælles bustur i stuen. 

Sidste tilmelding den 20.juli 2019.
For yderlige info: Se tilmeldingslisterne i stuen!

Kl. 10.00 - 10.20  Ankomst til registering ved nyholmsporten

Kl. 10.25 Samling, andagt og kranselægning

Kl. 10.40 Kort march m. Kvindelige Marineres Musikkorps

Kl. 11.00 - 11:45  Støvnets officielle del afholdes i Planbygningen

Kl. 11.50 - 12.50  Stævnepause med holdvis fotografering

Kl. 13.00  Skafning og kammeratligt samvær i Planbygningen

Kl. 16.00  Tak for i dag
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Tlf.: 23 29 52 53 
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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 

 
Bøjdenvej 3-5 
5800 Nyborg 
Tlf.: 63316600 
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NY annpnce. Støt vore annoncører  
de støtter os ! 

34 

DIN CHEF VIL 
GODT INVITERE 

DIG UD… 

Bent Jørgensen 
Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 
Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com 
  

Rådgivning-Bogføring 
Skat-Regnskaber 
Tlf. 65 31 77 45 
Fax. 65 31 66 25 
www.ytting.dk 
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Siøvej 21, 5800 Nyborg  

OPSLAGSTAVLEN !! 
På foreningens hjemmeside kan du se de aktiviteter der er opslået uden for 

den faste aktivitetskalender under menupunktet: 
 Opslagstavlen. 

 
Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

 
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe 
i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle 

ugens dage  10.00 - 12.00  
Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. 

Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan 
gæster medtages i det omfang de fysiske forhold  

tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen. 
 

Betaling af kontingent m.v. til skyttelavet skal indbetales på              
nedenstående konto. 

 
 Skyttelavets bank konto: 3216- 252764 
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STADIG PLADS TUREN TIL SLIEN
Kære medlemmer, da vi nu har fastlagt at 3 dages turen til bl.a.  

Slien bliver gennemført, er der stadigvæk mulighed for at komme med 
ved hurtig tilmelding til formand for rejseudvalget Kurt Klein Taanquist. 

kurtkleintaanquist@webspeed.dk el. tlf. 40 16 35 71. 
Pris: kr. 2975,- pr. pers. Ved enkelt værelse kr. 410,-
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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. 

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

  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 

     Begyndersæt til blazer  som består af:     
1 blazeremblem,1 slips,  sæt blazerknapper (enkeltradet) 1 

miniemblem og 1 kendingstegn. 

Medlemspris 385,00 kr. 

Kan bestilles i stuen. 

20 

Vagn Hansen på hjemmebane 

Kabysholdet der stod for gule ærter og pandekager  med is til 
hele forsamlingen 
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Koret øver i marinestuen hver anden 
mandag på ulige uger fra kl. 14.00 – 16.00, 
med 15 minutters pause kl. 15.00.

Grundet aldersgennemsnittet i koret, er der 
løbende lidt bevægelse i korets medlems-
tal, som for øjeblikket er 25 medlemmer, 
hvoraf 24 er aktive. Heraf er der seks musi-
kere, som akkompagnerer koret på Harmo-
nika, - Guitar, - Violin, - klarinet og saxofon.

I slutningen af 2018 og starten af året 2019, 
fik koret nogle ledelsesmæssige udfordrin-
ger, som medførte, at der blev udnævnt en 
administrativ leder, Karsten Berthelsen, - 
og en musisk leder Erik Sørensen. 

Denne konstruktion har vist sig at være en 
styrkelse af korets sammenhængskraft og 
kammeratskab. 

Koret er et af Nyborg Marineforenings re-
præsentationer udad til, - og vi i koret op-
lever glæden ved, ikke kun at have det rart 
sammen, men også at glæde de menne-
sker som vi løbende får lov til at optræde 
for. Som flere publikum har kommet og 
sagt til mig: ”Vi kan se og høre, I har det 
sjovt og rart sammen!”

Karsten Berthelsen
Adm. Korleder.

Nyborg Marineforenings haft følgende aktiviteter i første halvår:

»Nyborg Marineforeningskor«
Status på aktiviteter i 2019 - Juni 2019

 5/1  Sang ved Nytårsparolen i ”stuen”
 17/2  Underholdning med sang i Center for senhjerneskadet, Klub 17 - Nyborg
 29/4  Marinekorets underholdning i Højby Seniorforening
 16/5  Sang ved ”Skyd sommeren ind”, Volden og Slotsmøllen
 4/5  Sang ved Mindeaften for Danmarks befrielse i ”stuen”
 31/5  Sang for Hendes Majestæt Dronningen på Havnen
 6/6  Mindestund for krigssejlerne ved 75 året for deltagelse i 2. verdenskrig ved min-

desmærket for krigssejlere, FORSAVN – Havnen
 21/6  Syng sommeren ind i ”stuen”
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Den 11. 11. kl. 11.00 1918.
 Fredsslutning af ”den store krig”.

Et dobbeltmord i Sarajevo blev årsag til det 
største antal omkomne i en krig. Den store 
krig som man kalder den. 1 verdenskrig fra 
1914-1918.
Det er således 100 år siden at krigen sluttede 
med op imod 10 millioner dræbte og 20 millio-
ner sårede samt 7 millioner savnede.
Krigen startede i et uroligt Europa og med et 
mord på den Østrig-ungarske kronprins ær-
kehertug Franz Ferdinand i Sarajevo.
Dette udløste en krig mellem Serbien og 
Østrig-Ungarn, der snart bredte sig over hele 
Europa på baggrund af forskellige alliance-
systemer og deres indbyrdes mistro til hin-
anden.
Det blev til storkrig mellem, på den ene side 
det Tyske kejserrige og Østrig-Ungarn, og på 
den anden side Frankrig, Rusland, Serbien 
og Storbritannien samt styrker fra hele det 
Britiske imperium.
Senere tiltrådte også Belgien, USA, Italien, 
Rumænien, m.fl.
Efter krigens ophør efter de store slag ved 
Verdun og Somme- fronterne, blev hele 
Europa opdelt i en række nye stater. Nati-
oner som det Osmanniske rige opløstes, 
Østrig-Ungarn opløstes. Det slagne Tyskland 
blev republik og mistede enkelte landområ-
der ved fredsslutningen i Versailles. Det be-
tød også at der blev afholdt afstemning om 
Slesvig og Holstens tilhørsforhold, der end-
te med grænseflytning til den nuværende 
grænse.   
Selv om Danmark ikke var med i 1. verdens-
krig, var der mange dansksindede Sydslesvi-
gere og Sønderjyder der måtte gøre tjeneste 
for en kejser der ikke var deres. De gjorde 
tjeneste ved de store slagmarker samt den 
tyske flåde der opererede overalt i et kapløb 
med den engelske marines flåde.
Af de mange sårede var der flere Sønderjy-
dere der kom hjem med sår på både legeme 
og sjæl. De sønderjyske landsbyer og hoved-
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»75 året for D-Dag« 
Fredag den 10. maj 2019.

og ved Pegasusbroen. Klar til at sikre frem-
rykningsvejene for invasionsstyrkerne. Det 
blev en hårdere kamp end Churchill havde 
forventet, med store tab på begge sider.
De første døgn ca. 30-40.000 allierede og 
ca. 130.000 tyske. 
Invasionsstyrken talte ca. 123.000 mand 
mod ca. 700.000 tyske soldater under Felt-
marskal Ervind Rommels ledelse.

Forfatteren: Jakob Sørensens borg 
”Operation Overlord” historien om D-Dag 
har følgende indledning.

Citat fra Oberst George Taylor, 
Omaha Beach den 6. juni 1944:
”Der er to slags soldater på den her strand. 
De, der er døde, og de der snart skal dø.  
Så lad os for helvede se at komme væk herfra”

I dette nr. af Nyborg Marineforenings blad 
vil vi hæfte os ved 75 året for invasionen på 
kyst i Normandiet.

Vi henviser til 2 fremragende bøger om 
hvad der skete i dagene op til 6. juni 1944, 
hvor verdens største armada af krigsskibe 
og transportskibe, der havde været sam-
let i mange store og små havne i Sydeng-
land, for at tage mandskab, køretøjer og 
forsyninger om bord, således at man efter 
en fantastisk koordination fik samlet hele 
invasionsstyrken klar til kl. 07.00 om mor-
genen at åbne ild og sætte mandskab ind 
mod land.

Ved midnatstid aftenen før, var de første 
airborne faldskærmsstyrke blevet nedka-
stet ved St. Mere Eglise ved UTAH Beach 
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Fregatskydning

Lørdag den 18.august, blev der afholdt fregatskydning
 med opstart efter morgenkaffen kl. 09,30.

Resultatet blev som følger:
Ny fregatkaptajn:        Bent Larsen

Et stort TILLYKKE fra bladets redaktion, 
skal der hermed lyde..

 
Her ses Bent Larsen til venstre sammen med Kurt Verner og den afgående fregatkaptajn Jørgen Kroun 

Fregatskydning: 

Lørdag den 18.august, blev der afholdt fregatskydning med opstart efter 
morgenkaffen kl. 09,30. 

Resultatet blev som følger: 

 

Ny fregatkaptajn:        Bent Larsen 

 

Et stort TILLYKKE fra bladets redaktion, skal der hermed lyde.. 

 

Her ses Bent Larsen til venstre sammen med Kurt Verner og den afgående fregatkaptajn Jørgen Kroun

Nyborgs hyggelige hotel 

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

Hotel Villa Gulle er et hyggeligt, stemningsfyldt ældre - 
men nyrenoveret hotel beliggende med en smuk udsigt 
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. 

Le Clerk monumentet på UTAH Beach. John Steel hænger i Kirketårnet i St. Mere Eglise
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»Gode bøger om D-Dag«

2019 er det 75-året for D-dagen, i den anled-
ning udkommer ”Den Røde Brænding”. Der er 
tale om en enestående menneskelig skildring 
af de danskere, der kæmpede for de allierede 
før, under og efter invasionen i Normandiet.
»Den Røde Brænding« fortæller historien 
om de danskere, der var en del af den alli-
erede indsats i Normandiet – bogen bidra-
ger også med ufortalte danske beretninger, 
som aldrig er blevet publiceret før nu. 

Der fokuseres på de gribende danske før-
stehåndsberetninger, og forfatteren lader 
personerne fortælle historien udfra deres 
perspektiv. Bogen behandler de danske be-
retninger om perioden fra Danmarks besæt-
telse op til invasionen, D-Dag d. 6. juni 1944 
og den efterfølgende periode af Operation 
Overlord, som uden tvivl var et af de vigtigste 
slag i det 20. århundrede. Afsluttende vil pe-
rioden efter krigen blive behandlet for at be-
lyse effekten af at være en del af krigen, samt 
hvordan det var at vende tilbage til Danmark, 
for fleres vedkommende efter mere end fem 
års deltagelse i Anden Verdenskrig.

Den længste dag udgives i anledning af 
75-året for D-dag. For første gang udgives 
Ryans tekst med 120 sjældne fotografi-
er og 30 faksimile-dokumenter og inter-
views fra Cornelius Ryan Archive oversat 
til dansk. “Den længste dag” er en af de 
bedst sælgende bøger om D-dagen og 2. 
Verdenskrig gennem tiden. 

Forfatteren og journalisten Cornelius Ryan 
skabte en hel ny form for militærhistoriske 
bøger ved at basere sit værk på interviews 
med hundreder af deltagerne ved land-
gangen i Normandiet. 

Ryans bog er desuden kendt som grund-
lag for en af filmhistoriens mest berømte 
krigsfilm ”The Longest Day”, som havde 
premiere i 1962 med en stjernebesætning 
bestående af bl.a. John Wayne, Richard 
Burton, Robert Mitchum, Henry Fonda og 
Sean Connery.

Jakob Tøtrup Kjærsgaard 

DEN RØDE BRÆNDING
Danske beretninger fra D-dag og  
inva sionen i Normandiet 1944.

Cornelius Ryan

DEN LÆNGSTE DAG
Illustreret specialudgave i stort format af 
den berømte bog ”Den længste dag”
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LANDSSKYTTE-

STÆVNE 

13 

Vinterjakke 

Landsbestyrelsen har besluttet 
at lancere en vandtæt 
”vinterjakke” med hætte (i kra-
ven), foer og flere lommer. 

 
Det er en noget kraftigere model 

end vor vindbreaker og  
rigtig god til den kommende vin-

ters udendørs aktiviteter. 
 

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

 
Pris kr. 400,-  

 
Kan bestilles på sædvanlig vis i 

Slopkisten  
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LYKKES FODKLINIK 
Strandvejen 18, Nyborg 

www.lykkesfodklinik.dk 
Tlf.: 22 43 25 41 

Fodpleje og velvære 
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”Martsvioler” af Philip Kerr

Historien begynder lige før de Olympiske 
lege i Berlin 1936.
Privatopdager Bernhard Gunther hyres til 
at opklare en tilsyneladende banal sag om 
et indbrud, men føres af sin efterforskning 
længere og længere ned i 
gruopvækkende udskejelser 
bedrevet af den nazistiske un-
dergrund og videre til en langt 
større sammenhæng, hvor 
rollerne spilles af nogle af Na-
zitysklands politiske ledere og 
mellemledere, en stålmagnat 
med lig i lasten og en bund-
korrupt fagforeningsboss.

Philip Kerr er en skotsk forfat-

Boganmeldelse

ter med ekstrem viden om tyske forhold 
især i mellemkrigsårene, men også med re-
lationer til nutiden.
Man bliver fanget af historien og det per-
songalleri, som Kerr beskriver.
Samtidig er den særdeles humoristisk og 
kynisk i sit ordvalg – den er herlig at læse, så 

enkelt er det!
”Martsvioler” er første bind i trilo-
gien BERLIN NOIR.
(Martsvioler er betegnelsen for 
de mennesker der skiftede hold-
ning fra den ene dag til den an-
den i.f.t. nazismens filosofi. Red.)  
Næste boganmeldelse: ”Klar ved 
flag og gøs” – en ufuldstændig 
samling af anekdoter og andre 
beretninger fra Søværnet.

GB/redaktør

 BOGANMELDELSE   

 
”Martsvioler” af Philip Kerr 

   

Historien begynder lige før de Olympiske lege i Berlin 1936. 

Privatopdager Bernhard Gunther hyres til at opklare en tilsyneladende banal sag om et 
indbrud, men føres af sin efterforskning længere og længere ned i gruopvækkende 
udskejelser bedrevet af den nazistiske undergrund og videre til en langt større 
sammenhæng, hvor rollerne spilles af nogle af Nazitysklands politiske ledere og 
mellemledere, en stålmagnat med lig i lasten og en bundkorrupt fagforeningsboss. 

 

Philip Kerr er en skotsk forfatter med ekstrem viden om tyske forhold især i 
mellemkrigsårene, men også med relationer til nutiden. 

Man bliver fanget af historien og det persongalleri, som Kerr beskriver. 

Samtidig er den særdeles humoristisk og kynisk i sit ordvalg – den er herlig at læse, så 
enkelt er det! 

”Martsvioler” er første bind i trilogien BERLIN NOIR. 

(Martsvioler er betegnelsen for de mennesker der skiftede holdning fra den ene dag til den 
anden i.f.t. nazismens filosofi. Red.)   

Næste boganmeldelse: ”Klar ved flag og gøs” – en ufuldstændig samling af anekdoter og 
andre beretninger fra Søværnet. 

GB/redaktør 
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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. 

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

  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 

     Begyndersæt til blazer  som består af:     
1 blazeremblem,1 slips,  sæt blazerknapper (enkeltradet) 1 

miniemblem og 1 kendingstegn. 

Medlemspris 385,00 kr. 

Kan bestilles i stuen. 

20 

Vagn Hansen på hjemmebane 

Kabysholdet der stod for gule ærter og pandekager  med is til 
hele forsamlingen 
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Den 11. 11. kl. 11.00 1918.
 Fredsslutning af ”den store krig”.

Et dobbeltmord i Sarajevo blev årsag til det 
største antal omkomne i en krig. Den store 
krig som man kalder den. 1 verdenskrig fra 
1914-1918.
Det er således 100 år siden at krigen sluttede 
med op imod 10 millioner dræbte og 20 millio-
ner sårede samt 7 millioner savnede.
Krigen startede i et uroligt Europa og med et 
mord på den Østrig-ungarske kronprins ær-
kehertug Franz Ferdinand i Sarajevo.
Dette udløste en krig mellem Serbien og 
Østrig-Ungarn, der snart bredte sig over hele 
Europa på baggrund af forskellige alliance-
systemer og deres indbyrdes mistro til hin-
anden.
Det blev til storkrig mellem, på den ene side 
det Tyske kejserrige og Østrig-Ungarn, og på 
den anden side Frankrig, Rusland, Serbien 
og Storbritannien samt styrker fra hele det 
Britiske imperium.
Senere tiltrådte også Belgien, USA, Italien, 
Rumænien, m.fl.
Efter krigens ophør efter de store slag ved 
Verdun og Somme- fronterne, blev hele 
Europa opdelt i en række nye stater. Nati-
oner som det Osmanniske rige opløstes, 
Østrig-Ungarn opløstes. Det slagne Tyskland 
blev republik og mistede enkelte landområ-
der ved fredsslutningen i Versailles. Det be-
tød også at der blev afholdt afstemning om 
Slesvig og Holstens tilhørsforhold, der end-
te med grænseflytning til den nuværende 
grænse.   
Selv om Danmark ikke var med i 1. verdens-
krig, var der mange dansksindede Sydslesvi-
gere og Sønderjyder der måtte gøre tjeneste 
for en kejser der ikke var deres. De gjorde 
tjeneste ved de store slagmarker samt den 
tyske flåde der opererede overalt i et kapløb 
med den engelske marines flåde.
Af de mange sårede var der flere Sønderjy-
dere der kom hjem med sår på både legeme 
og sjæl. De sønderjyske landsbyer og hoved-
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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. 

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

  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 

     Begyndersæt til blazer  som består af:     
1 blazeremblem,1 slips,  sæt blazerknapper (enkeltradet) 1 

miniemblem og 1 kendingstegn. 

Medlemspris 385,00 kr. 

Kan bestilles i stuen. 

20 

Vagn Hansen på hjemmebane 
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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 

 
Bøjdenvej 3-5 
5800 Nyborg 
Tlf.: 63316600 
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Siøvej 21, 5800 Nyborg  

OPSLAGSTAVLEN !! 
På foreningens hjemmeside kan du se de aktiviteter der er opslået uden for 

den faste aktivitetskalender under menupunktet: 
 Opslagstavlen. 

 
Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

 
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe 
i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle 

ugens dage  10.00 - 12.00  
Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. 

Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan 
gæster medtages i det omfang de fysiske forhold  

tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen. 
 

Betaling af kontingent m.v. til skyttelavet skal indbetales på              
nedenstående konto. 

 
 Skyttelavets bank konto: 3216- 252764 

 

31
8 

Tlf.: 23 29 52 53 

12 

 

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 

 
Bøjdenvej 3-5 
5800 Nyborg 
Tlf.: 63316600 

35 

Siøvej 21, 5800 Nyborg  

OPSLAGSTAVLEN !! 
På foreningens hjemmeside kan du se de aktiviteter der er opslået uden for 

den faste aktivitetskalender under menupunktet: 
 Opslagstavlen. 

 
Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

 
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe 
i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle 

ugens dage  10.00 - 12.00  
Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. 

Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan 
gæster medtages i det omfang de fysiske forhold  

tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen. 
 

Betaling af kontingent m.v. til skyttelavet skal indbetales på              
nedenstående konto. 

 
 Skyttelavets bank konto: 3216- 252764 

 



34

32 39 

 

”MICHAEL CLAYTON” 
med George Cloo-
ney,Tom Wilkinson, Tilda 
Swinton og 
Sydney Pollack.

Filmen fik 7 Oscar 
nomineringer I 2008 
og handler om Mi-
chael Clinton som er 
en in-house ”fixer” 
hos et af de største 
advokatfirmaer i New York.
Han tager sig af de beskidte sager, men er 
også ved at være udbrændt og træt af job-
bet. En skilsmisse, et mislykket forretning-
seventyr og stigende gæld gør at Michael 
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Filmanmeldelse
Filmens titel: THE TRUTH CAN BE ADJUSTED

FILMANMELDELSE 
    

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

Sydney Pollack: 

    

Filmen fik 7 Oscar nomineringer I 2008 og handler om Michael Clinton som er en in-house 
”fixer” hos et af de største advokatfirmaer i New York. 

Han tager sig af de beskidte sager, men er også ved at være udbrændt og træt af jobbet. 
En skilsmisse, et mislykket forretningseventyr og stigende gæld gør at Michael 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 med George Clooneys og især af Tom Wilkinsons fremragende skuespil. 

Derudover har filmen en særdeles overraskende slutning. 

”Sandheden er hvad han gør den til”……………………                    GB/redaktør 
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OPSLAGSTAVLEN !!
På foreningens hjemmeside kan du se de aktiviteter der er opslået 

uden for den faste aktivitetskalender under menupunktet:
Opslagstavlen

5 

 Hvis du som medlem skifter adresse, er det meget vigtigt at der gives 
       besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes 

at blade og anden information tilgår medlemmet. 

Erik Dyrskov Rasmussen 
Sekretær 

5 

 Hvis du som medlem skifter adresse, er det meget vigtigt at der gives 
       besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes 

at blade og anden information tilgår medlemmet. 

Erik Dyrskov Rasmussen 
Sekretær 

Lyøvej 20 • DK-5800 Nyborg
Tlf. 65 10 10 18

mail: info@nyborgdyrehospital.dk • www.nyborgdyrehospital.dk

Billeder fra Jubilarstævnet 
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Fornavn Efternavn ind år 
Per Egon Jensen 1993 
Erik Horn 1993 
Finn Moltke Kristensen 1993 
Preben Madsen 1993 

Fornavn Efternavn ind år 
Knud Ernst Holmgaard 1978 
Kurt Verner 1978 
Arne Rosenvold 1978 
Willy Petersen 1978 
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NY annpnce. Støt vore annoncører  
de støtter os ! 
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Jubilarstævne 2018
til minde om indkaldelsen til Søværnet på Holmen/ Nyholm.

Søndag den 26. august 2018, blev det 
traditionsrige stævne igen afholdt på 
Holmen. Dette stævne, der arrangeres af 
Danmarks Marineforening og Søværnet, 
er blevet en tradition, og afholdes hvert 
år på den søndag, der ligger nærmest 
den 29. august, der er datoen for flådens 
sænkning i 1943.

Fra Nyborg Marineforening deltog i år Erik 
Sørensen, Sigfred Grundahl, Ole Madsen, 
John Soelberg og Heinrich Hammersholt.

Der var et tætpakket 
program med ind-
checkning – andagt 
ved Holmens Provst 
- kransenedlægning 
ved ældste jubilar 
og landsformanden 
– march til Planbyg-
ningen – ankommet til 
Planbygningen hilser 
landsformanden og 
chefen for Søofficers-
skolen kommandør 
Jens Bjørnsteen på 
jubilarerne – samling 
i Planbygningen med 
taler af landsforman-
den og chefen for Sø-
værnets Officersskole 
– ”Admiral Carstens 
Mindebæger” blev til-
delt en orlogsgast – fo-
tografering foran Plan-
bygningen. Stævnet 
sluttede med skafning 
og underholdning af 
Kvindelige Mariners 
Musikkorps.
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Det var et par af de oplevelser at 41 med-
lemmer af Marineforeningen oplevede på 
Esbjerg turen. Efter afgang fra Nyborg via 
Kerteminde gik det mod vestkysten.

Første stop var Falck rednings center 
udenfor Esbjerg. Her fortalte Betina om 
alle de aktiviteter der foregik medhensyn 
til brand og redning.

Uheld og brand på bo-
replatforme, Vindmøl-
letårne større industri 
anlæg m.m.

En spændende rund-
tur i området, hvor alle 
former for rednings-
opgaver kan gennem-
føres som øvelser og 
uddannelse.
Turen sluttede i den 
store øvelseshal, hvor 

38 

Tak til sponsorer 

 

Kaj Bonde ved mikrofonen 

 

                             
                                       Jule sponsorer. 
 

Tak til nedennævnte firmaer for støtten til vores julearrangementer. 
 

Nyborg Rejser.                               Nyborg EL aps. 
REMA 1000  Svaneparken.            Danske Bank. 
Danbolig                                         Frederik Nielsens Eft. 
ALBANI.                                         OBH  gruppen. 
B.C. Catering.                                 MENY Bøjdenvej. 

”KOGEPUNKTET”
Kabyssen søger stadig hjælpere til 

madlavning og opvask.
Vil du give en hjælpende hånd,

så henvend dig til
Per Pedersen, tlf. 2532 8311

Traditionen tro afholdtes den årlige Jazz lørdag i stuen med fuldt hus
Den gode jazz satte fra starten stemningen i vejret og de gæve jyske jazzmænd gav den fuld gas med 

traditionel jazz og lidt jazz sang. De gæve gutter fortjente det store bifald fra deltagerne.
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32 friske medlemmer var på tur til Hor-
sens Industrimuseum. Her blev vi indført 
i industriens historie, hørte maskinerne 
”spinde”. Et kig ind i arbejderboliger á la 
1920’erne, 1950’erne og 1970’erne. 

Det var tydeligt at se hvordan livet og til-
værelsen har haft trange kår, forud for vore 
mere ordentlige forhold. Efter Museet gik 
det mod ”verdens ende”, næsten, først ud 
ad Oddervej forbi godset Åkjær, der er et 
mønsterbrug efter at det i mange år var 
fuldstændigt groet til. Endelig nåede vi 
Alrø vejen og satte kursen mod tarteletter-
ne. Alrø er en langstrakt ø i Horsens fjor-
den, hvor den gør selskab med Hjarnø og 
Endelave, ja vi kunne endda se til Æbelø.

Vel bænket på Cafe Alrø, gik vi i gang med 
tarteletten, grusom stor, men alle smilte 
og gik i gang med den. 

Efter en dejlig dessert, gav en af døtrene 
en sang om tarteletten. Hele området ved 
cafeen er et stort kunstbillede af mere el-
ler mindre fantasifulde kunstværker af lo-
kal herkomst. Efter nogle fantastiske timer 
på Alrø, var det tiden at sætte kursen mod 
Søhøjlandet og Ejer Bavnehøj. 
På Ejer Bavnehøj indtog vi Pers lækre 
smørkage i kæmpestørrelse, måske inspi-
reret af de store tarteletter. Desværre tog 
det til at blæse, og opholdet på Ejer Bav-
nehøj blev ikke helt den oplevelse det ville 
have været i pænt vejr.

Fra Ejer Bavnehøj fik vi den skønneste kø-
retur igennem Søhøjlandet inden vi satte 
kursen tilbage til Kerteminde og Nyborg 
med en igen festlig tur med rejseudvalget. 
Glæd jer til de næste tilbud på oplevelser.

Kurt Klein Taanquist.

»Alrø tur«
32 friske medlemmer tog på tur til Alrø Her vogter Røjser
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-Ansigtsbehandlinger  
-Massage 
-Manicure 
-Vipper og bryn 
-Voksbehandlinger 
 
Behandlinger efter aftale.. 
 
Online booking: 
www.Nyborghudpleje.dk  

Nyborg Hudpleje Strandvejen 18, 5800 Nyborg  Tlf.: 25 78 12 18  
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” Min købmand og jeg har den samme tro”
”Nå – hvordan det?”
”Jo, jeg har lånt hundrede kroner af ham 
– og han tror ikke han får dem igen!”
”- og det tror jeg heller ikke!”……………
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