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Vi har de sidste par år ikke haft kam-
meratskabsaften i oktober, men flere 
medlemmer har efterspurgt dette, så i år 
holder vi det. Kammeratskabsaftenen er 
en af de ”almindelige kammeratskabs-
aftener”, altså hvor der IKKE er nogen 
form for spisning og kun adgang for 
medlemmer.

Titlen på aftenens program er

 44 ÅR 
 FOR FÆDRELANDET
 et powerpoint-foredrag af 
 vort gode medlem
 orlogskaptajn (P) Leif Hoel

der vil fortælle om egne oplevelser gen-
nem 44 års tjeneste i Søværnet på forskel-
lige skibe og tjenestesteder, uddannel-

NÆSTE KAMMERATSKABSAFTEN
Torsdag den 31. oktober, kl. 19.30 i Marinestuen

”Rimfaxe” anløber Ebeltoft Havn, klar til at blive adopteret den 12. september 1980                                                                                      
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ser, opgaver, anekdoter, sjove og mindre 
sjove tildragelser, frem til og med den 
sidste tjeneste med 19 år i Søværnets 
Operative Kommando. Foredraget inde-
holder et særligt afsnit med titlen ”Roy-
ale opgaver”, hvortil blandt andet kan 
oplyses, at Leif Hoel var Søværnets fane-
bærer ved Kong Frederik IX’s begravelse 
og ligeledes var en af de 8 søofficerer, der 
bar Dronning Ingrid ved begravelsen fra 
Roskilde Domkirke.
Leif Hoel er en kendt person i forening-
en og byen. Som det vil huskes, var det 
Leif Hoel, der var chef for tankfartøjet A 
568 ”Rimfaxe”, da det i 1980 blev adop-
teret af Ebeltoft Kommune og igen chef 
for søsterskibet A 569 ”Skinfaxe”, da det 
blev adopteret af kommunen året efter. 

– Her kan fortælles en lille morsom epi-
sode fra adoptionen af ”Rimfaxe”. Adop-
tionsmiddagen blev holdt i kantinen 
på det daværende rådhus på Adelgade. 
– Uden at nogen havde bemærket det, 
havde daværende kæmner J.G. Peter-
sen lagt nogle af de dengang velkendte 
”buttede” flasker Faxe-øl i fryseren. Da 
de havde ligget der et stykke tid og var 
blevet godt kolde tog han dem op og an-
bragte dem på en bakke, hvor de hurtigt 
blev helt tilrimede, da de kom op i var-
men.  Derefter gik han rundt med bak-
ken og sagde ”Må jeg byde på en ”Rim-
faxe” !
Efter foredraget er der som sædvanlig 
mulighed for almindeligt kammeratligt 
samvær med en hyggesnak eller et kig i 

”Skinfaxe”anløber Ebeltoft havn for at blive 
adopteret den 22. august 1981
                                                                                                              

”Rimfaxe”s adoption: CH PL Leif Hoel og 
borgmester Jens Aage Rasmussen ankom-
mer til Rådhuset

”Rimfaxe”’s besætning på vej tilbage til 
skibet efter adoptionshøjtideligheden i by-
rådssalen

Dronning Ingrids båre bæres af de 8 orlogs- 
kaptajner bagest Leif Hoel
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“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 37 97
info@denskaevebar.dk

bibliotekets righoldige samling af mar-
itim litteratur m.m..
HUSK: Emblem skal bæres.  Uden em-
blem skal betales bod på 10,- kr. – Nye 

medlemmer, der endnu ikke har fået 
overrakt emblem, vil få dette overrakt i 
forbindelse med aftenens velkomst.

I anledning af Flådens 500-års jubilæum i 
2010 var Leif Hoel (t.h.) den ene af de to 
orlogskaptajner (medlemmer af forenin-
gen) med særlig tilknytning til Ebeltoft, 
der lagde krans ved Benstrups mindesten 
ved kirken. Den anden var OK Paul Erik 
H. Christensen. De lagde kransen i deres 
egenskab af at have været h.h.v. chef for 
Ebeltoft første adoptionsskib og den sidste 
chef for Søværnets Minedepot Dråby

Så er foreningen igen blevet ”begavet”. 
Denne gang af to af vore gæve medlem-
mer.
Paul Erik Nielsen har foræret os to 
marinekrus og 8 af de velkendt ”Søvær-
nets juleaskeskåle”. Disse vil snarest 
blive ophængt i Marinestuen og dermed 

bidrage yderligere til stuens udsmykning.
Erik Grønlund har foræret os en mes- 
sing-samfundshjælper i ankerfacon. Den 
vil få plads på en af hylderne i biblioteket 
og derfra hjælpe med til, at gasterne i 
pudselauget ikke bliver arbejdsløse.
Vi siger mange tak til de to givere !

Gaver til foreningen
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Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på 

Vestervej i Ebeltoft.

       Åbningstider Ebeltoft

Mandag: Lukket
Fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 9.00-13.00 

Ring til os i Slagtevognen på telefon: 
3028 7555
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Toldbodvej 1 - 8400 Ebeltoft

Flyvefisken
Stockflethsvej 12
Fiskerihavnen
8400 Ebeltoft
www.flyvefisk.com
Tlf.: 8634 0680
CVR-nr.: 20 08 55 41

Specialværksted for reparation og vedligeholdelse 
af elektriske maskiner

El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer
Gear · Dynamoer · Generatorer

SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI gear
MAKITA & HITACHI elværktøj

GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer 
EXIDE batterier til alle vogne

www.eg-elektro.dk
E-mail: eg-elektro@eg-elektro.dk

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778

Hanne Sloth
Adelgade 1
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4633
Mobil 4030 9633
hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE

Ialt 20 gaster fordelt på de to fartøjer, 
Veteranskibet “Skødshoved” og m/s 
“Hopla” stævnede - efter kaffe/rund-
stykker og den obligatoriske “parolebit-
ter” indtaget ombord i fiskerihavnen - ud 
i det allersmukkeste sommer-morgen-
vejr fyldt med “forventningens glæde” 
om gode fangster på den årlige fisketur. 
Efter nogen tid ændrede det smukke vejr 
sig imidlertid til overskyet, “småkøligt” 
og med “blid regn”. Nogle måtte sande, 
at de ikke havde været forudséende nok, 
rent påklædningsmæssigt, men heldigvis 
klarede det op igen sidst på formidda-
gen, solen brød igennem og den svage 
vind gjorde, at det blev til en fin sejltur 
i “magsvejr”. “Skødshoved” fiskede på 
“Øreringen”, hvilket der dog ikke var det 
store held ved. Jo, der blev fanget rigtig 

mange små hvillinger, der alle blev sat 
ud igen. Også et par småtorsk og en ulk. 
De eneste to fisk af rimelig størrelse, der 
kom med hjem, var en makrel og en hvil-
ling. Skipper Kurt på “Hopla” havde nok 
lidt mere flair for det, da han forsøgte sig 
på ”Øreflak”, hvor der blev fanget en hel 
del fjæsinger samt nogle makrel.
Merkopokalen for største ikke-torsk 
tilfaldt Vagn Lassen fra “Skødshoved” 
for den største makrel. Da der ikke 
blev fanget torsk (over målet), gik Tor-
skepokalen til den, der havde fanget 
flest fisk. Det var Lauge Christiansen, 
der havde fanget ialt 23 stk., de fleste 
fjæsinger, men bl.a. også den næststørste 
makrel. - En 3. præmie - en fin fiskevest, 
udsat af Christian Koudal - tilfaldt Vagn 
Lassen.

Årets fisketur
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Vi følger traditionerne og holder fore-
ningens traditionsrige julefrokost for 
medlemmer med ægtefælle/ledsager, - i 
år næstsidste lørdag i november, altså i 
umiddelbar forlængelse af den alminde-
lige lørdagsåbning.
Det er således ensbetydende med, at 
der ikke er almindelig lørdags-spisning 
denne dag !!! – men naturligvis normal 
lørdags-formiddags-åbent.
I år bestiller vi julefrokosten hos Steen 
Kok som leverer følgende:

Denne formidable buffet-menu serveres 
igen i år for kun 175,- kr. pr. couvert, 
- excl. drikkevarer selvsagt (kaffen dog 
incl.).
Drikkevarer købes til Marinestuens sæd-
vanlige lave priser, - og vi lover, at der 
vil være rigelige forsyninger af X-mas, - 
både hvid og blå.

TILMELDING er nødvendig, - og be-
des foretaget senest lørdag den 16. 
november på den fremlagte tilmel-
dingsliste i Marinestuen (men meget 
gerne tidligere !). For god ordens skyld 
bemærkes, at efter tilmeldingsfristens 
udløb er tilmeldinger bindende ! – det 
vil sige, at hvis man har tilmeldt sig, og 
ikke møder op, eller hvis man sletter sig 
efter tilmeldingsfristens udløb, vil man 
blive afkrævet couvertprisen.

For at sikre den rette julehygge-stemning 
vil Marinestuen være julepyntet, lige-
som musikanlægget under frokosten vil 
sende sagte julemelodier ud i rummet, så 
vi alle kan blive rigtig julestemt.
Emblem skal bæres. Uden emblem vil 
man blive afkrævet den sædvanlige bod 
på 10,- kr. Fra bestyrelsens side håber 

Årets julefrokost
lørdag den 23. november kl.13.30

Julefrokost-buffet 2019:
• Marinerede sild med karrysalat 
• Kryddersild med rødløg, kapers og
   halve æg 
• Dildmarineret laks med rævesauce
• Sylte m. sennep & rødbeder
• Andebrystsalat med tranebær og
   valnødder
• Lun ribbenssteg med rødkål
• Sennepsglaseret juleskinke og med-
   isterpølse med flødestuvet grønkål 
   & brunede kartofler
• Oste m. kiks
• Ris a’la mande med kirsebærsauce
• Kaffe og småkager

vi på rigtig god tilslutning, så vi kan få 
lige så hyggelig en eftermiddag ud af det, 

som vi plejer

Nu er sommeren ved at gå på hæld, og 
der er et par småopgaver tilbage for os. 
Vi har netop overstået en fantastisk høst-
frokost kreeret af Kjeld og Niels Jørgen - 

der var 25 deltagere, der var i fantastisk 
humør. Tak for deltagelse og medhjælp, 
så arrangementet kunne afvikles så flot.
V.h. Tovholderen

Nyt fra Tirsdagstræffet



10 11

Vi modtog fredag aften den 20. septem-
ber den sørgelige meddelelse, at vort 
gode medlem, orlogskaptajn (P) Peter 
Alan Nielsen om formiddagen var gået 
fra borde efter længere tids svær syg-
dom. Han blev 85 år. Peter gjorde tje-
neste i Søværnet fra 1953 og indtil sin 
pensionering. Hans seneste tjenestested 
var som chef for Minedepot Dråby. Pe-
ter blev medlem af Danmarks Marine-
forening den 12. januar 1968 og blev ved 
sin udnævnelse til chef for Minedepot 
Dråby overflyttet fra Glostrup Marine-
forening (nu Brøndby Marineforening) 
til Ebeltoft, og han blev således ved gene-
ralforsamlingen sidste år tildelt 50-års 
medlemstegnet. Peter A. Nielsen var, 
især efter sin pensionering, en trofast 
gæst ved Marineforeningens arrange-
menter, ligesom han var fast fartøjsfører 
ved travaljeroningerne og nogle år også 
sanger i Slupkoret. Også Jolleklubben 
nød godt af hans medlemskab og jævn-
lige besøg. Peter, der af statur jo ikke var 
ret høj, kokketterede ofte med, at han var 
Flådens mindste officer. Var han af sta-
tur lille, var han til gengæld mentalt og 
personligt stor på flere områder; blandt 
andet havde han en god portion humor, 
sine meningers mod og stor interesse for 
og viden om den danske flådes historie 
og traditioner.
Vi har bedt æresmedlem og tidligere 
formand Christian Koudal, der som mi-
nedykker ved Minedepot Dråby arbejd-
ede sammen med Peter A. Nielsen i en 
årrække, om at skrive nogle personlige 
mindeord om Peter A. Nielsen. Chris-
tian skriver:

”Orlogskaptajn Peter A. Nielsen var leder 
af Minedepot Dråby i en årrække indtil 
han gik på pension som 60 årig. Peter var 
også uddannet dykker og som leder af et 
minørhold, skulle lederen have kendskab 
til dykning. Jeg husker, Peter var med på 
et dybvandstogt til Århus Bugten hvor vi 
dykkede med en dragt hvor vi kunne lukke 
luft ud og ind af dragten.
Vi skulle dykke på 40 m. Da Peter kom ned 
på 10 meter, trykkede han på den forkerte 
knap og kom farende til overfladen som 
en prop, hev mundstykket ud af munden 
og råbte: ”Jeg kan ikke komme ned, jeg 
kan ikke komme ned”. Han kom ned og 
på resten af togtet fik han navnet Peter 
Prop. Peter var vores Fartøjsfører på de 
ugentlige Travaljeroninger, og gik meget 
op i at ro rigtigt: ”Klar ved årerne”, ”år-
erne ud”, ”ro væk”, ”husk at skive årerne”, 
”rejs årerne”, når vi skulle hilse på både, 
der sejlede forbi os. Det var de forskellige 
kommandoer, Peter brugte, og det var han 
god til, og vi blev rigtig gode til at ro. Den 
sidste roning for i år gik til Fregathavnen 
og ved indsejlingen til Trafikhavnen rejste 
vi årerne og mindedes Peter og ønskede 
ham God Vind på hans sidste sejlads.
Æret være Peters Minde.
Christian Koudal”

På modstående side fotoet fra da trav-
aljeroerne viste Peter A. Nielsen den 
sidst ære ved at rejse årerne:

Vi siger tak for billedet og de pæne ord 
til Christian Koudal, der nu har overta- 
get tjansen som fartøjsfører på travaljen 
efter Peter.                                     red./PB

     Dødsfald
     Orlogskaptajn (P)  Peter Alan Nielsen fra borde

Peter A. Nielsen var ikke medlem af 
Folkekirken og havde derfor inden sin 
død selv udtrykt ønske om, at der kunne 
afholdes en mindesammenkomst i Ma-
rinestuen i hvilken forbindelse urnen 
med Peters aske skulle sejles ud på Vi-
gen, hvor asken så skulle strøs i havet.
Denne mindehøjtidelighed er nu fast-

sat til søndag den 13. oktober kl. 14.00. 
Mere ved vi ikke her ”i skrivende stund”, 
men vi forventer, at det vil blive annon-
ceret i Ebeltoft Folketidende, ligesom vi 
straks vil lægge yderligere oplysninger 
på foreningens hjemmeside så snart, vi 
bliver bekendt hermed.

Mindesammenkomst for Peter A. Nielsen
Søndag den 13. oktober kl. 14.00

KOMMENDE ARRANGEMENTER
27. oktober:     Distriktsmøde i Grenaa
31. oktober:     Kammeratskabsaften, jvfr. side 1
03. november: Distriktsskydning i Horsens. Nærmere oplysninger ved 
                          tilmeldingslisten, når denne fremlægges i Marinestuen
23. november: Julefrokost, - jvfr. side  8
07. decemer:     “Juleskafning,”, Fregatten Jylland 
07.- 08. dec:      Julemarked, Fregatten Jylland
                            (Nærmere oplysninger på foreningens hjemmeside og ved opslag 
                            i Marinestuen (+ i lokalpressen), når vi ved mere; da vi desværre 
                            ikke kan  være sikre på, at næste Kabysrygte kan nå at udkomme)
                            med tilstrækkeligt varsel til at hyre mandskab m.v.
11. december:  Juleskydning, - nærmere i december-”Kabysrygtet”
30. Januar:      Næste Kammeratskabsaften,- nærmere i december-
                         ”Kabysrygtet”
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Årets koncert på Torvet med Prinsens 
Musikkorps blev igen en stor og god 
musikalsk oplevelse. Når bortses fra 
sidste år, er denne koncert altid blevet 
afviklet i dejligt sensommervejr, og i år 
var ingen undtagelse. Koncerten blev 
i år overværet af et rekordstort publi-
kum, over 300. Et særligt stemnings-
fuldt indslag var, da musikkorpset ærede 
købmand Lars Larsen, Jysk – ”Dyne-
Larsen” – der var blevet bisat dagen før, 
ved at spille ”Jyden han er stærk og sej”, 
flerstemmigt selvsagt. Det var et meget 

gribende indslag; flere var lige ved at 
begynde at klappe i takt, men tog sig 
så i det som værende upassende. Men 
meget rørende og stemningsfuldt var 
det. Musikkorpset har allerede givet 
tilsagn om at komme igen til næste år, og 
medmindre de i mellemtiden får vigtige 
opgaver for Kongehuset eller Forsvaret 
bliver det fredag den 21. august 2020.
Læs mere om koncerten og se flere fo-
tos derfra på foreningens hjemmeside på 
dette link: http://www.marineforenin-
gen-ebeltoft.dk/2019

Det var i 2009, at Regeringen og Folke-
tinget indførte den 5. september som 
national flagdag for danske udsendte i 
international tjeneste og veteraner, og 
flagdagen kunne dermed i år fejre ”10-
års fødselsdag”. I alle 10 år siden første 
gang i 2009 har Vaabenbrødreforening-
en for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft 
Marineforening i fællesskab sørget for, 
at denne nationale mindedag er ble-
vet højtideligholdt også her i Ebeltoft. 
I år var selvfølgelig ingen undtagelse. 
Og i år havde vi endvidere den glæde, 
at Syddjurs Kommune havde ønsket at 
bidrage til højtideligholdelsen. Det var 
ovenud glædeligt, at kommunen bidrog 
med såvel økonomisk støtte til arrange-
mentets gennemførelse som med, via 
”sikker mail”, at rette henvendelse til alle 
registrerede veteraner i Syddjurs Kom-
mune med opfordring til at deltage i ar-
rangementet. Arrangementet fulgte det 
traditionelle program med faneborg/pa-
rade gennem byen fra rundkørslen ved 
Nørreport til det Gamle Rådhus, - med 
Marinehjemmeværnets Tambourkorps 
fra Randers i spidsen. Hovedtalen blev 
i år holdt af oberstløjtnant (P) Mogens 
Fokdal. Som noget ekstraordinært var 
der endvidere uddeling af en fane fra 
Danmarks-Samfundets Lokalkomité til 
Veterancafé Djursland. Traditionen tro 
sluttedes af med et lukket arrangement 
i Marinestuen for deltagerne i paraden/
faneborgen samt alle de inviterede vete-
raner. Her talte borgmester Ole Bollesen 
for de i alt 98 deltagende. – Læs mere 

Velklingende koncert med Prinsens Musikkorps Den nationale flagdag 
for danske udsendte 
i international tjeneste og 
veteraner  - 5. september
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Skyttelauget

Vores skydebaner skal hvert år synes 
og godkendes af politiet inden den 1. 
oktober. Efter sidste års eftersyn stod 
det os klart, at der inden eftersynet i år 
skulle foretages en større renovering af 
bagvæg og kuglefang. Det har gennem 
året knebet lidt med at få renoveringen 
tilrettelagt og igangsat, men den 12. 
september gik en række gode medlem-
mer i gang med det store arbejde. Hele 
bagvæggen blev udskiftet, hvilket ikke 
var unødvendigt: Flere steder havde til-
bageslag fra kuglerne ”ribbet” så meget 
i pladerne, at de visse steder kun havde 
halv tykkelse. Alle kuglefang blev renset 
af for fastgroet bly og den store mængde 
bly i ”grebningen” forneden blev lukket 
inde og forseglet, således at der nu er 
fast gulv under kuglefangene, så der nu 
nemt kan rengøres og blyaffaldet samles 
op (og sælges). Der blev også lavet små 
”halvtage” over skivetrækket på de ned-
erste baner, så de fremover ikke bliver 
”overdænget” af nedfaldende bly fra de 
øverste baner. Snorene på skivetrækkene 
blev udskiftet, - og utætheden på taget 
blev lappet, så der nu ikke længere skulle 

komme vand ned på banen.
Der var hos alle de medvirkende en reel 
– og ikke lille – skepsis over, om man 
virkelig kunne nå at blive færdige til den 
bebudede politibesigtigelse den 20. sep-
tember. Det kunne man ! - takket være 
en kæmpe indsats fra alle medvirkende. 
Endda hele to dage før besigtigelsen. Så 
det var med en god mavefornemmelse, 
at vi kunne byde politiassistent Jan 
Poulsen fra Våbenkontoret velkommen 
til besigtigelsen. Selve besigtigelsen var-
ede under 5 minutter og sluttede med, at 
Jan Poulsen sagde, at banerne var god-
kendt uden bemærkninger, - samtidig 
med at han udtrykte ros over det store 
og flotte arbejde, der var udført. ”Det er 
altid så dejligt at komme her, fordi tin-
gene altid er i orden”, sagde han. Vi siger 
tak for kompliment’en.
Der skal lyde en stor TAK til alle de, der 
gav en hånd med; nævnt i vilkårlig ræk-
kefølge: Jørn Mortensen. Jan True, Erich 
Franzen, Lauge Christiansen, Henrik 
Pedersen, Tom Skarritsø, Gunnar Chris-
tensen, Peter Brøgger og Jørgen Brøgger

om højtideligheden, herunder Mogens 
Fokdals tale, og se flere fotos derfra på 
foreningens hjemmeside på dette link: 

http://www.marineforeningen-ebelt-
oft.dk/2019 

Skydebanerne totalrenoveret,
- og synet og godkendt uden bemærkninger
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Den årlige skydekonkurrence mellem 
soldaterforeningerne  på Djursland blev 
igen i år en  god oplevelse og en stor 
succes med rekorddeltagelse af ikke 
mindre end 58 skytter fra 8 forskellige 
soldaterforeninger. Arrangementet blev 
en ekstra stor succes, fordi Danmarks 
Veteranfond havde betænkt os med et 
økonomisk tilskud, der bevirkede, at 
deltagerne kun skulle betale for frokost-
en, mens skydningen, incl. indkøb af 
præmier, blev dækket af dette tilskud. 
Ikke nok med at indkøbet af præmierne 
blev dækket af dette tilskud, det gjorde 

også, at præmierne var flottere, end van-
ligt og det samme var frokosten.
Mulig fællestur til Dybbøl til 
næste år i anledning af 100-året 
for Genforeningen:
Ved det traditionelle ”formandsmøde” 
blev næste års skydning fastlagt til 
søndag den 20. september 2020. Ved 
drøftelserne om evt. andre samarbe-
jdsmuligheder, herunder fællesudflugt 
igen næste år, var der interesse for en 
evt. fælles bustur til Dybbøl den 11. juli 
2020. Denne dag fejres 100-året for Gen-

Det var i år Aarhus, der stod for den 
årlige afvikling af ”4-kant-skydningen” 
mellem Aarhus, Randers, Grenaa og 
Ebeltoft Marineforeninger. Men i år 
kunne vi kun stille med et hold, hvilket 
blev påpeget fra de andre foreninger, 
men hertil kunne vi jo sige ”ja men det 
er vel nok!” og det var det.
Nu har det jo aldrig været beskedenhed, 
der har tynget os fra Ebeltoft ved disse 
4-kantskydninger, - faktisk har vi nu 
vundet alle indtil nu afviklede af slagsen. 
Og vi holdt det i hævd igen i år. Vores 
Hold nummer 1, der bestod af Jørn 
Mortensen, Erik Lyager og Peter Brøg-

ger, vandt holdskydningen.
Resultaterne var:
Holdskydning:
1: Ebeltoft, Hold 1, 434/4x – 2; Gre-
naa, Hold 1, 435/6x – 3: Aarhus, Hold 
1, 424/6x 4: Grenaa, Hold 2, 424/2x 
– 5: Randers, Hold 4, 418/6x – 6: Ran- 
ders Hold 2: 417/5x  7: Randers, Hold 1, 
411/2x – 8: Aarhus, Hold 2: 410/2 x
Holdskytter:
Jørn Mortensen, Ebeltoft, 150/5x
Steen Armstrong, Aarhus, 146/3x
Per Schultz Petersen, Grenaa, 144/2x

Ebeltoft vandt årets 4-kantskydning

Flot sejr i Soldaterforenings-skydningen

foreningen i 1920 med deltagelse blandt 
andet Hendes Majestæt Dronningen, ne-
top på 100-årsdagen for da Kong Chris-
tian den X red over grænsen til det gen-
vundne Sønderjylland. Det forventes, at 
alle soldater- og Marineforeninger vil 
blive anmodet om at deltage med faner/
flag, og en fællestur kan gøre, at andre 
medlemmer af foreningerne, end blot 
fanebærer og fanevagt/-junker kan få en 
oplevelse ud af det. Der var også enighed 
om, at hvis vi gennemfører det, skal 
det suppleres med en indkøbstur ”over 
grænsen” efter det officielle arrange-
ment. Nærmere vil fremkomme senere, 
- men nu er der mulighed for allerede 
nu at sætte kryds i kalenderen ved denne 
dag, hvis man kunne tænke sig at give 
sig selv og sin ”bedre halvdel” en sådan 
oplevelse.
Resultater af skydningen:
Igen, igen, igen – måtte vi konstatere, at 
det ikke just er beskedenhed, der tynger 
vore skytter, ej heller selvom det normalt 
er en ”værts-dyd” at lade sine gæster 
komme i fokus. I holdkonkurrencen 
”løb vi med” både 1. og 2. pladsen og i 
den individuelle konkurrence ”satte vi os 
på” 4 ud af de 5 første, præmiegivende 
placeringer.
Resultaterne var (præmiegivende pla-
ceringer):
Holdkonkurrence :
Nr. 1: Ebeltoft Marineforening, Hold 1: 
149/4x (Lisbeth Christensen 149/4x, Jørn 
Mortensen 148/4x, Bent Olsen 146/1x) 
Nr. 2: Ebeltoft Marineforening, Hold 2: 
427/4x (Pia Skarritsø 144/0x, Tom Skar-
ritsø 144/3x, Georg Sand 139/1x)
Nr. 3: Grenaa Marineforening, Hold 2: 
426/8x (Hans K. Melin 128/0x, Søren 
Holck 133/4x, Per Schultz Petersen 
144/4x) 

Individuel konkurrence:
Nr. 1: Lisbeth Christensen, Ebeltoft 
Marineforening, 149/4x
Nr. 2: Jørn Mortensen, Ebeltoft Marine-
forening, 148/4x
Nr. 3: Sonja Kirk, Grenaa Marineforen-
ing, 146/3x
Nr. 4: Bent Olsen, Ebeltoft Marineforen-
ing, 146/1x
Nr. 5: Martin Kamp, Ebeltoft Marine-
forening, 145/5x
Holdskytter:
Danmarks Veteraner: Palle Stausholm, 
133/3x
Djurslands Garderforening: Peter Bugge, 
138/0x
Ebeltoft Marineforening: Lisbeth Chris-
tensen, 149/4x
Flyvevåbenets Soldaterforening: Henrik 
Støvring Jensen, 140/2x
Grenaa Marineforening: Sonja Kirk, 
146/3x
Prinsens Livregiments Soldaterforening: 
Jens Ulsted Sørensen, 140/2x 
Våbenbroderforeningen for Balle og 
Omegn: Preben Nielsen, 142/1x
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn: Anders Hansen, 145/1x
Wildcards:
Nr. 19: Jens Ulsted Sørensen, Prinsens 
Livregiments Soldaterforening, 140/2x
Nr. 21: Henrik Støvring Jensen, 
Flyvevåbenets Soldaterforening, 140/2x
Nr. 58: Niels Jørgen Ravn Sørensen, 
Prinsens Livregiments Soldaterforening 
120/0x
Trøstpræmie: Jørgen Damsgaard, Dan-
marks Veteraner

Se flere fotos fra dagen på foreningens 
hjemmeside på dette link: http://www.
marineforeningen-ebeltoft.dk/2019
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Slupkorets meriter siden sidst:

Den 01.08.:Vi var blevet inviteret til 
at optræde ved The Tall Ships Races 
2019 i Aarhus. Det er et arrangement, 
hvor store og smukke sejlskibe besøger 
Aarhus 01. – 04. august. Der kommer et 
halvt hundrede imponerende sejlskibe 
fra 19 lande.
Vi blev afhentet kl 10.00 og kom med 
en bus til Aarhus. Der var megen trafik 
og chaufføren var ikke helt klar over, 
hvor vi skulle sættes af. Efter en mindre 
tur rundt i havnen kom vi til sidst frem 
til Dok 1. Vi ankom kl. 1130 og skulle 
optræde kl 1200. Lige ved siden af den 
store scene hvor vi skulle optræde lå den 
mexicanske Cuahtemoc til kaj med den 
syngende besætning.
Da vi skulle starte blev Bådsmanden nød 
til at gå ombord og få den mexicanske 
besætning til at stoppe deres bånd. Da 
han kom op ad gangvejen blev der gjort 
honnør for ham, da han jo var i sin flotte 
bådsmandsuniform.
Det var en optræden med rigtig mange 
mennesker som tilskuere. Det var en op-
træden, vi kunne være bekendt. Efter 50 
minutters sang smagte en kold øl rigtig 
godt. Så gik turen hjemad efter at vi 
havde ventet på bussen.
Den 04.08.:Tall Ships Race passerer Slet-
terhage Fyr. Søndag d. 4 august om efter-
middagen passerer skibene fra Tall Ships 
Race forbi Sletterhage Fyr efter at have 
forladt Aarhus Havn kl. 1200. Det var et 
flot syn, som der var mange mennesker, 
der fik oplevet. Her gav vi en koncert ved 
fyret, hvor vi atter fik stort bifald.
Den 06.08.: Vi var blevet inviteret til at 
synge til et sølvbryllup i Karens Køkken. 

Der var en god stemning og gæsterne var 
glade for vores optræden. Da vi var fær-
dige og havde sunget vores afslutnings-
sang og vi troede, at vi skulle have landlov 
fik Bådsmanden den ide, at vi skulle give 
et ekstra nummer. Skipper Bernt Kaadt 
blev nød til at bøje sig og gæsterne blev 
glade for vores ekstra nummer ”Fug- 
lene letter mod vinden”.
Den 09.08.: Om eftermiddagen deltog 
koret i åbningen af Ebeltoft Kystkultur 
Festival. Det blev afholdt i fiskerihavnen. 
Det var en optræden der gik fint.
Den 13.08.: Denne øveaften blev afholdt 
lidt tidligere nemlig kl 17.30. Koret kørte 
i samlet flok ud til Knud Erik Overgaard 
i Boeslum. Her gik øveaftenen med sang 
– spisning – øl og lidt snak. En rigtig 
hyggelig aften.
Den 21.08.: Koret var bestilt til at un-
derholde ved Lis Pedersen´s 75 års fød-
selsdagsfest. Det var en eftermiddag. I 
flot solskin på Restaurant Skovmøllen i 
Femmøller. Vi sang i 2 afdelinger. Første 
afdeling var indendørs. Her var der ikke 
megen plads men det gik fint og med et 
veloplagt publikum. I vores pause blev 
vi flot budt på mad og drikke. Derefter 
sang vi anden afdeling udendørs. Da vi 
var ved at være færdige, og Skipper Bernt 
ville slutte af, blev vi opfordret til at give 
ekstra nummer. Der blev sluttet af med 
”Fuglene letter mod vinden”.
Den 24.08.: Om eftermiddagen sang ko-
ret ved Birthe og Kaj Aage Vedelsdals 90 
års fødselsdagsfest. Festen blev afholdt 
på Langhoff & Juul Boutique Hotel og 
Restaurants festlokale på 1 sal. Det var 
på en dag med sol og blå himmel så det 
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Marinestuen:
Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og 
hver lørdag kl. 10.00-13.00.
Bemærk: Lukket påskelørdag, pin-
selørdag og 23.-31. december

Kammeratskabsaftener:
Den sidste torsdag i månederne 
januar, marts,  april, september og 
november

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag 
kl. 10.00 - 12.00

Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar

Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning første lørdag i marts
(i år dog i april)

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2019

blev meget varmt i lokalet. Efter vores 
optræden smagte den øl vi nød på ter-
rassen rigtig godt.
Den 29.08.: Dette arrangement hed ” En 
festlig syng med dag ”. Det blev afholdt på 
dagcentret Rosengården i Hornslet. Her 
underholdt koret i 2 afdelinger. Det var 
et vellykket arrangement vor gæsterne 
sang med på en del af sangene som var 
blevet trykt og omdelt. Det eneste minus 
ved denne dag var, at vi i pausen havde 
glædet os til, som ved tidligere optræden 
på Rosengården, at få et stykke lagkage 
til kaffen i pausen. Der kom ingen lagk-
age til kaffen. Vi fik fortalt af vores korm-
edlem Hans, at vi i stedet ville få æble-

kage. Det fik vi heller ikke; der kom et 
stykke bradepandekage til kaffen. Efter 
2. afdeling troede vi, at vi ville få en øl til 
at slukke tørsten, det er noget vi normalt 
får. Her blev vi snydt da der IKKE kom 
nogen øl.
Den 31.08.: Her var koret inviteret til 
at underholde i Marinestuen til vores 
formands søns 50 års fødselsdagsfest. 
Her var der ikke mødt mere end 10 per-
soner til at underholde ved festen. Det 
gik rigtigt godt og Fødselsdagsbarnet fik 
tårer i øjnene, så det gik åbenbart godt.

Med gode hilsner fra Sliupkoret, 
Frank Heede
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v/Karina & Kristian Glerup Busk
Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4331
E-mail: info@hos-walter.dk

www.hos-walter.dk

Hos Walter
              VIN, OST OG SPECIALITETER

www.agservice.dk

Birkehuset, der drives afChristina og Peter 
Kjærgaard fra Restaurant Mellem Jyder, Ebeltoft, 
kan bl.a. bruges til: Fester, møder, begravelse 
og meget andet.
RING OG HØR OM MULIGHEDERNE 
PÅ TLF. 51 26 23 25

Torsdag den 4. april kom 25 havfruer til 
et foredrag i Marinestuen, som vort eget 
medlem Iben Christiansen holdt over sit 
besøg i Brasilien og Argentina. 14 dage 
i hvert land. Iben og hendes søster samt 
bror og svigerinde startede deres rejse 
med ankomst Sao Paulo, hvor hendes 
svigerinde skulle være konsul – og med 
udgangspunkt derfra. Brasilien er større 
end USA og Europa. Befolkningstallet er 
220.000.000, så det er godt nok stort.
Jeg kan ikke komme ind på, hvad de 
oplevede, da det er meget omfattende 
både hvad angår Brasilien og Argentina.
En ting vil jeg dog fremhæve – nemlig 
vandfaldene IGUACU, som kan ses fra 
både Brasilien og Argentina. Fra den 
Argentinske side, er de vilde og vold-
somme. Fra den Brasilianske side er de 
meget smukke. IGUACU vandfaldene er 

de næststørste i verden – kun overgået af 
Victoria vandfaldene.
Efter 14 dage gik turen videre til Argenti-
na, hvor Iben skulle besøge 4. generations 
udvandrerer af hendes familie. Ved en 
familiesammenkomst var der en dame på 
80 år, som lige pludselig begyndte at tale 
dansk. Resten af selskabet måbede, for 
det havde hun aldrig gjort. Der kan man 
bare se. Efter diverse ”sidespring” gik 
turen til Buenos Aires, hvor Iben besøgte 
præsidentpalæet. Vi så billeder udefra. 
Dronning Margrethe og kronprins Fred-
erik – dog indefra. Jeg ved ikke hvem 
der gik i sporet efter hinanden. Pladsen 
som ligger foran præsidentpalæet - Plaza 
de Mayo møder stadig kvinder op hver 
torsdag for at demonstrere for de kvin-
der, som mistede/bortrøvede deres børn 
under militærdiktaturet. Fra præsident-

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44

Nyheder fra Havfruerne
Torsdag den 12. september mødtes vi i 
Marineforeningen efter sommerferien. 
Vi havde besluttet, at det skulle være en 
hyggeaften med tid til bl.a. at snakke om, 
hvad vi havde oplevet i sommerferien. 
Vi var 16 Havfruer – det er ikke mange, 
når bestyrelsen alene tæller 7 personer.
Vi dækkede op på det runde bord – det 
fungerede godt, når vi nu ikke var flere.
Kirsten bød velkommen og sagde, at i 
aften var der chokolade – rigtig meget 
endda – en gave fra Skuderne, da de var 
på besøg i sommer. Vi startede med at 
synge ”Du danske sommer jeg elsker 
dig” - og derefter var ordet frit.....
Inger Mikkelsen havde været på mad-
kursus i Italien. Der var meget læk-
ker mad, så vægten var vist forøget ved 
hjemkomsten. Ulla havde været 6 uger i 
Spanien – det var godt nok 2 år siden – 
men det blev historien ikke ringere af . 
Den var godt nok ”bloddryppende” - og 
burde blive gengivet i sin nøjagtige form 

en anden god gang.
Undertegnede havde været i Barcelona 
for at hilse på min søns argentinske svi-
germor – men hende mødte vi alligevel 
ikke. Han havde slået op med kæresten 
lige før vi ankom. Der opstod fortræde-
ligheder – så det blev også til en histo-
rie.....
Det hele var hylende morsomt – og 
Kirsten – vores fantastiske performer 
– fortalte en historie, som jeg ikke kan 
fortælle noget om, da jeg grinte så meget, 
at jeg mistede pointen.....
Samtidig med al den morskab, så spiste 
vi snitter med pålæg og drak kaffe og
SPISTE chokolade.
Det var en munter aften. Vi kan sagtens 
selv sørge for underholdningen.
Vi mødes igen den 3. oktober. Emnet er 
stadig til diskussion – nærmere herom 
senere.
 
Ref.: Hanne

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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Ebeltoft Autocenter ApS
Martin Hansens Vej 2
8400 Ebeltoft
Tlf: 8634 3366 
info@ebeltoftautocenter.dk

Dit Bosch Car Service værksted

Sir Henry
Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1987
CVR 29387826

Svend Aage Egelund
Reberbanen 5
8400 Ebeltoft
8634 2082
svarer hele døgnet

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning
Carsten B. Mikkelsen eftf.

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359
Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisæt-

telse · Alle aftaler kan træffes i hjemmet

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil, 
madvarer eller hverves medlemmer.

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for 
at støtte en god sag og sende dig en 
venlig hilsen fra

Tlf. 8634 1988

EBELTOFT
- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

STARK Rønde
Åkærsvej 2 - 8410 Rønde

Tlf. 8637 1344
Mandag til fredag kl. 6-17

Lørdag kl. 9 - 14
Søn- og helligdage kl. 9-14

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft
Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N
Tlf. 70 22 09 99

Østerallé 8, 8400 Ebeltoft
Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N
Tlf. 7022 0999

Jernbanegade 22 B · 8400 Ebeltoft
www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100 

revision     rådgivning

Strandvejen Konditori
Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 07 77
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Café • Restaurant • Grill/Is-Café

HYTTEFADET
Havnevej 11A • Ebeltoft

86 34 66 86
hyttefadet.nu

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag 
Spis hvad du kan

99,-
-også som Take away

Bordbestilling anbefales

Michael Sesler
Advokat
Telefon                        (+45) 86 34 12 81
Mobil                           (+45) 51 55 40 91
Titel                                Aut. bobestyrer
E.mail            ms@djursland.ret-raad.dk
Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft

ADVOKATF IRMAET
S E S L E R

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

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag
Spis - hvad du kan: 99,-

- også som Take away - bordbestilling anbefales

Djurslands Høreklinik
Høreapparater 

med offentligt tilskud!

Ny Lufthavnsvej 26
Aarhus Lufthavn  

8560 Kolind
Tlf. 8637 3100  

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.dk 

Egenbetaling fra kr. 0,-

Otodan-European Hearing

Djurslands
Høreklinik
Høreapparater, ørepropper, 
batterier og tilbehør

Vi fører alle typer  
høre-

apparater  
- også de 

allermindste!

Batterier, ørepropper, tilbehør til høreapparater,
jagthøreværn, gratis høreprøve og fri kundeparkering

Otodan-European Hearing Ny Lufthavnsvej 21
8560 Kolind

Overfor Aarhus Lufthavn
Tlf. 8637 3100

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.dk
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Ebeltoft	Låseteknik

SDS EBELTOFT
Tlf. 7615 3330

Mobil 4019 4548

Klinik for Fodterapi
                        Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

Telefon 2940 3940
FOR SUNDERE FØDDER

God pleje af dine fødder
er en investering i dit velvære...


