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Med formandens øjne
Sommeren er pludselig blevet til efterår. Som tidligere har der 
været travlhed her hen over sommeren med de tilbagevenden-
de arrangementer. 
Vi har haft besøg fra både Århus Marineforening, Nykøbing 
Sj. Marineforening og Korsør Marineforening. Det er altid 
hyggeligt at få besøg af gode kammerater fra andre afdelinger. 
Som nyt tiltag deltog distriktet med vort nyindkøbte markeds-
føringstelt i Ørbæk Marked og har planlagt, at deltage i Ege-
skov Marked i september måned. Formålet med denne aktivi-
tet er at tiltrække nye medlemmer, specielt de yngre.
Vi deltog igen i år i Gl. Torvedag, som viste vejrligets lune-
fuldhed – fint vejr hele formiddagen og ”strålende” vejr om ef-

termiddagen. Carolinekorets oprtæden druknede i regn ved de to planlagte optrædender. 
Trods vejrets lunefuldhed blev det til et pænt lille overskud.

Fregatskydningen som skulle afvikles 18. august måtte desværre aflyses, da det ikke var 
lykkedes Skyttelavet at få de nødvendige myndighedsgodkendelser på plads. Ærgerligt.
Årets jubilarstævne den 25. august, som igen afholdes på Holmen, deltog 10 medlemmer 
fra Svendborg. Vi blev transporteret i bus sammen med 3 jubilarer, som stod på i Nyborg. 
Det er altid en stor glæde at møde gode jubilarer fra landets øvrige afdelinger.
I bestræbelserne på at få en større tilslutning til vore kammeratskabsaftener og forenings-
middage, har vi besluttet at sænke prisen på maden til kr. 80,-. Vi håber på, at det kan få 
flere til at deltage. Prisen på specielle arrangementer som Ålespisning, torskespisning, 
julefrokost og Sct.Hans prissættes efter omkostninger, da vi ikke skal have  underskud på 
arrangementerne. Vi har igen modtaget en del forskellige effekter fra medlemmer. En del 
af disse effekter pynter på væggene og i vores bibliotek. Stor tak til alle som på den måde 
er medvirkende til at pynte vore lokaler.

I vort depot har vi samlet en del krus og askebægre, nogle i flere eksemplarer. Hvis no-
gen af vore medlemmer ønsker effekter til at pynte i eget hjem, så er I velkommen til at 
aflægge besøg i depotet, der kunne jo være effekter fra det skib, I selv har sejlet med. Der 
må dog kun tages effekter med hjem efter aftale med Kurt Kaysen eller Finn Nielsen, 
således vi ved hvor effekterne befinder sig. Endnu en gang en opfordring til Jer alle. Prøv 
at være opmærksom på evt. nye, som kunne være interesseret i at blive medlem. Skulle 
der være unge imellem, ville det medvirke til, at sænke gennemsnitsalderen.
Som afslutning på dette indlæg, vil jeg igen opfordre Jer alle til at tænke på, hvor meget 
glæde et medlemsskab af Svendborg Marineforening kan give, og hvilket fællesskab I 
er en del af. Hermed ønskes I alle et godt efterår 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

Onsdag den 5. juni: 
På udflugten til Langeland besøg-
tes Langelandsfortet og Fiskeriets 
Hus i Bagenkop, med frokostpau-
se på Bagenkop Kro. 
I Fiskeriets Hus var der mulighed 
for et gensyn med Langeland – 
Kiel - Linien, i en flot model af 
havnen, fra dengang der var fær-
geforbindelse og toldfrit salg mel-
lem Bagenkop og Kiel.

Søndag den 23. juni: 
Marinestuen var fyldt af medlem-
mer og ledsagere til årets Sct. 
Hans fest. Fra kabysholdet var der 
sørget for masser af lækker mad, 
der var underholdning ved et 6 
mands orkester ”Syvsoverne”, og 
mulighed for en dans, og selvføl-
gelig bål samt båltale ved Niels 
Marcussen. En rigtig hyggeaften.

Søndag den 14. juli: 
Den årlige sejltur med ”Caroline 
S” gik til Faaborg. Undervejs var 
der sørget for et godt morgenbord, 
så ingen led nød under sejlturen. 

Faaborg Marineforening stod klar 
til modtagelse på kajen, og senere 
med en flot frokostbuffet i Mari-
nestuen. Museumsskibet ”Viking” 
plejer også at deltage i den årlige 
sejltur, men desværre var der så få 
tilmeldinger til ”Viking” at dette 
måtte aflyses.
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Fredag - Lørdag - Søndag den 12 – 14. juli: 
Danmarks Marineforening var repræsenteret med en stand på Ørbæk Marked, for at ud-
brede kendskabet til foreningen, og evt. hverve nye medlemmer.
Svendborg deltog med bemanding sammen med andre fynske afdelinger.

Torsdag den 1. august:
Svendborg Marineforening deltog i Gammel Torvedag, med boder med salg af pølser, 
øl og vand, samt informationer om Marineforeningen. Der var masser af mennesker på 
torvet og omkring Marineforeningens boder. 
Et par voldsomme regnbyger satte dog aktiviteterne på pause en tid.

Søndag den 18. august. 
Den planlagte Fregatskydning måtte desværre aflyses, på grund af manglende tilladelser.
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Søndag den 25. august. Jubilarstævnet på Holmen. 
Stævnet var i år begunstiget af det flotteste sommervejr. Fra Svendborg deltog jubilarerne: 
Niels Rasmussen, Bjarne Jensen, Thorkild Jensen, Ib Rasmussen, Poul Hansen, Jens Møn-
ster, Troels Nielsen og Frede Rasmussen. Udover jubilarerne deltog Erik Bodal, Jim Linde-
gaard og Jim Mollerup.  (Foto på forsiden)

Udover de nævnte arrangementer har der været week-end besøg i Marinestuen af medlem-
mer fra Marineforeningerne i Århus, Nykøbing S. og Korsør. Til spisning og hyggeligt 
samvær. Ved markeringen af Dannebrogs 800 årsdag, den 15. juni, deltog Svendborg i 
flagparaden i København.
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Torsdag den 3. oktober 2019. kl. 18.00 
Kammeratskabsaften, kun for medlemmer. Menu Stegte ål.
Deltagerpris er 200,00 kr. (med forbehold pga. ålepriser og om der er ål at få.)
Der bliver et lille bankospil i løbet af aftenen. Påklædning fri.
Tilmelding og betaling senest lørdag den 21. september.

Betaling kan ske lørdage i Marinestuen (ved det runde bord) eller ved at indsætte beløbet 
på foreningens konto, når der er tilmeldt.
Marineforeningens konto er: reg. nr 1551 konto nr. 3224636393

Torsdag den 31. oktober kl. 19.00:
Efterårets første maritime foredrag er med pensioneret skibsinspektør Mogens Højstrup 
der taler om ”mit liv i Søværnet gennem tre generationer”

Søndag den 3. november 2019. Bankospil. 
For medlemmer og ledsagere. Mange fine sponsorgevinster, ænder og stege. 
Banko starter kl. 14.00 og slutter kl. 17.00. 
Dørene åbnes kl. 13.00
Husk at medbringe brikker til at lægge på pladerne. 
Skriv Jer på den ophængte liste, så vi kan se hvor mange der kommer.

Lørdag den 30. november kl. 18.00.
Julefrokost for medlemmer. Deltagerpris 125,00 kr. 
Påklædning: helst uniform.
Sidste tilmelding og betaling er lørdag den 16. november 2019.
Betaling kan ske ved det runde bord i Marinestuen, eller ved at indbetale beløbet til 
foreningens konto: reg. nr. 1551 konto nr. 3224636393.

Lørdag den 21. december kl. 11.00: 
Julegløgg og æbleskiver i Marinestuen.

Lørdag den 31. december kl. 11.00: Godt nytår 2020.
Vi ønsker hinanden godt nytår med en Riga.

Lørdag den 4. januar 2020 kl. 11.00: 
Nytårsmønstring i Marinestuen.

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.

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

og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale
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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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 5. oktober Henrik Wittenberg 90 år.
 6. oktober Per Ingemann Nielsen 65 år.
 7. oktober Ove Nielsen 80 år.
 8. oktober Kurt Larsen 75 år.
11. oktober Ebbe Toghøj 80 år.
27. oktober Gull Philip Bøgebjerg Andreasen 70 år.
29. oktober Frits Kyhn 75 år.
 2. november Kjeld Hermann Bahnsen Jæger 80 år.
 4. november Helle Kaldal Lyse 60 år.
28. november Niels Arthur Bindner 80 år.
28. november Mogens Lindskov Felle 75 år.
 2. december Torben Tranberg Jensen 65 år.
20. december Charsten Reiner Karger 65 år.
26. december Lauge Jørgensen 90 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
OKTOBER KVARTAL 2019:

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Flemming Rasmussen og Bent Nielsen.
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 
Finder sted Lørdag den 15. feb. 2020. kl. 16.00 

i Marinestuen Færgevej 5. Svendborg.

Dagsorden følger i næste nummer af bladet.
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Begyndte 1996 i kælderen under Nonne 
klosteret. Kabyssen var lille, og pladsen 
trang, fremstilling af forenings mad i min-
dre enheder, hjemmelavet af en af de første 
hovmestre i Marineforeningen, Inger Niel-
sen kendt for sit gode humør og gode mad, 
rigtig ”Mormor ”mad. Lørdage med gratis 
spande med sild, sat frem af bar holdet, 
der også lige klarede opvasken med balje 
og børste.  2009 er året, hvor der flyttes til 
Havnepladsen i Maritimt Center. 
Pladsen i kælderen var igen blevet for lille, 
efter en stor tilgang af nye medlemmer. 
Så blev der indrettet ny kabys med en del 
mere praktisk plads til afvikling af for-
enings mad og gasternes private fester. Det 
var fremskridt. Havnepladsen holdt i 6 år, 
så var det galt med pladsen igen. Et gun-
stigt køb af Færgevej 5 i 2015, var vejen 
til vores nuværende super- kabys, skabt til 
glæde for de fleste. 

Der bliver fremstillet ca. 2.300 portio-
ner mad om årets af 12-14 frivillige ga-
ster i alderen fra 63-81 år. Alle hænder 
bliver brugt, nogle mere end andre. Der 
er 3 holdledere der uddelegerer arbejdet 
i grupperne med fremstilling af mad og 
rengøring, samt planlægning af indkøb, 
økonomi og tørn lister. Der bliver afholdt 
2 kabysmøder om året, hvor alle gasterne 
deltager med at planlægge årets arbejds-
gang i kabyssen. 

Er du derude og har fået lyst til mere info 
om at blive en som os, så kik ind i kabys-
sen eller kontakt Hovmesteren, vi har brug 
for dig enten som holdleder eller en af de 
lystige gaster. Svendborg Marineforening 
har brug for dig, for fremtidens skyld..

Walther Storm. Hovmester  
Tlf: 23 60 13 58, vikarkokken@mail.dk 

Vejen til god madi Svendborg Marineforening

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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Indlægget i forrige nummer af vort lokale 
medlemsblad, om vor skibsklokkes histo-
rie beskrev, hvordan orlogsskibet Damp-
båd A, hvori klokken oprindeligt havde 
siddet, af besætningen blev sænket 29. 
august 1943 i Lunkebugten, men derefter 
blev taget i besiddelse af besættelsesmag-
ten, hævet, istandsat, sejlet til Kiel og der 
anvendt som dykkerskib. 

Det antydedes, at klokken ,formentlig var 
forblevet i Danmark efter værftophold, en 
teori  baseret på, at den på et tidligt, dog 
ukendt tidspunkt var kommet i handel her 
i landet og på den hypotese, at Dampbåd 
A havde mødt sin skæbne i Kiel under de 
talrige luftangreb der. 

Havde dette været tilfældet, og havde 
klokken været om bord forekom det lidet 
sandsynligt, at den i den første efterkrigs-
periode kunne have fundet vej fra Kiel til 
Danmark.

Ved fortsat 
granskning,  
som lovet, er 
det imidlertid 
kommet for 
dagen, at 
dampbåden ikke 
fandt sit endeligt i Kiel men i Flensborg, 
hvor den ved krigens slutning blev fundet 
som udbombet vrag. 

Med Flensborgs beliggenhed tæt ved 
grænsen til Danmark og med en større 
dansksindet befolkningsdel kan det natur-
ligvis ikke udelukkes, at hvis klokken har 
siddet om bord til det sidste, at den så er 
blevet bjerget fra vraget og snart derefter 
sendt over grænsen og kommet i handel. 
Så muligvis har vor klokke oplevet den 
sidste dramatiske afslutning på anden ver-
denskrig i tysk tjeneste. 

Helt klokkeklart kan det ikke afgøres.

Mere om vor SkibsklokkeAf 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

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

Lækkert tøj til den lækre kvinde 
					Gerritsgade 10 5700 Svendborg  tel. 21860813	
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Kabys nyt, Oktober kvartal, 2019:
Lækkersulten? Kabys kokkene tryller, bimler og bamler med gryder potter og 
pander med go’ ma’ til dig, til glæde for de fleste. 

Se tavlen ved baren. Hver lørdag kl 11.30-12.30. 
Din pris 35.00 kr pr gast. Byens billigste, (iflg. Ældresagen) prøv det førend din nabo. 

Ekstra ma’dage: Torsdag 3/10: 

Stegte ål m. hvide kartofler, persille sovs, citron, eddike, hjemmelavet agurkesalat.  
Ostefad: gl ost m. tilbehør, blå/hvid skimmel oste m. druer & peberfrugt.  
Fedt, smør, rugbrød, grov brød. Spise kl 18.00 

Søndag 3/11:  Kl. 14.00-17.00. Bankospil. I pausen 1 Krus kaffe med kage. 

Lørdag 30/11:   Julefrokost for medlemmer kl. 18.00 

  Marinerede sild, hjemmelavet karrysalat, stegte fiskefileter  
m. remoulade, tun mousse med ½ æg med rejer og mayonnaise. 

  Ribbensteg. Hjemmelavede frikadeller med rødkål, tarteletter med 
skinke og ærter. Æbleflæsk. 

  Gl. ost m. tilbehør, brie ost med vindruer & peberfrugt, rugbrød & hvidt 
brød, smør & fedt. 

  Ris ala mande med kirsebærsovs. (Mandelgave) 

Lørdag 21/12:  1 Krus jule gløgg med 3 æbleskiver 25.00 kr. (ekstra krus Gløgg 10.00 kr.) 

Tirsdag 31/12  Kl. 11.00. Formand Erik Bodal ønsker os alle et godt Nytår. 
Kom og deltag. 

De muntre Kabys Gaster ønsker alle, der kunne li `vores ma` en god jul og et godt nytår. 

Vi ses igen lørdag 11. januar 2020.

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 en 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:
Efteråret har meldt sin ankomst, en lidt blandet sommer er lukket ned, det er tid til at 
Snapsegruppen kommer i arbejdstøjet igen.

Turen til Skarø blev desværre aflyst på grund af manglende deltagelse, den må vi ta`om. 
Første møde bliver mandag den 4. november 2019. kl. 19.00

Ta`gerne din egen favorit dram med og få en go`snak med de andre gaster om din måde 
at fremstille en dram på. Mød andre snapse elskere og vær med til at planlægge den nye 
sæson 2019 – 20.

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

Vedligeholds- og rengøringsfolkene: 
Til rengøring og vedligeholdelse af vores ejendom, møder der i gennemsnit 10 mand hver 
tirsdag formiddag. Når du engang bliver pensionist, med lidt overskudskræfter i behold, så 
mød op og afløs et nedslidt medlem.

Travaljeroerne: 
Travaljelauget har været flittige hele sommeren og er kun blevet på land en enkelt gang  
pga. vejret. Der ros stadig hver tirsdag kl. 16.00. 

Fra den 29. oktober, efter sommertids afslutning, kl. 15.00. Vi forventer at afslutte sæsonen 
den 26. november med æggekagespisning i marinestuen.

L´hombrespillerne: 
Nogle af kortspillerne har holdt ferie hen over sommeren, men nu deltager alle igen. 
Den 16. oktober er der fællesspisning efter spillet. Er der nye folk, som vil være med til at 
spille l`hombre  i marinestuen, så mød op på onsdage kl. 14.00
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Boghjørnet: Grønnedal - et tilbageblik
Henning Pehrson, medlem af Svendborg Marineforening, har sammen med 4 andre, der 
har gjort tjeneste på Flådestation Grønnedal, udgivet en bog med erindringer og ople-
velser i Grønland.

Bogen indeholder fem forskellige beret-
ninger fra folk, der har gjort tjeneste i 
Grønnedal mellem 1955 og 1971. 

Bogen er rigt illustreret med forfatternes 
egne fotos.

Bogen er indbundet, 336 sider
Størrelse 24 x 17 cm.  
Vejl. udsalgspris kr. 275,00
ISBN 978-87-871211-0-8

Forlaget Grønlandske Motiver. 
Christinedahlsvej 1. 8464 Galten. 
E-mail info@grmotiver.dk

GRØNDLAND 2020

Igen til næste år bliver der en dejlig 
Grønlandstur med undertegnede.
Lige hjemvendt med 18 glade turister.

Denne gang bliver turen fra lørdag den 
25. juli og til mandag den 10. august  
(3 dage mere end i år i alt 17 dage).

Oplev Grønland på en helt anden måde end 
med krydstogtskibene. Reference fås hos 
Erik Bodal på 40 45 30 11.

Yderligere oplysninger om pris mv.  
hos Ole Kølle tlf. 41 82 08 34 eller  
mai: ok280944@yahoo.dk

17 dage
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