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Med formandens øjne
Tiden flyver af sted, og nu ser vi lys og julepynt rundt omkring 
os. Julen har meldt sin ankomst, og straks efter skal vi tage hul 
på et nyt år. Før vi når årsskiftet, er det også tiden at gøre status 
over året med hensyn til vore medlemmer. Vi har i år mistet 27 
medlemmer, og de er blevet erstattet af 6 nye medlemmer. 
Der påhviler os alle en opgave med at sørge for en passende til-
gang af nye medlemmer, således vi kan sikre en stabil fremtid for 
Svendborg Marineforening. 

Mange af vore aktiviteter kræver medlemmer, som vil hjælpe til 
i kabys og Marinestue. Det er derfor en stor glæde, at Mariehøn-
sene har tilbudt at hjælpe til i forbindelse med arrangementer i 
Marinestuen. Svendborg Marineforening får stor ros for den vær-

dighed foreningens flag håndteres med. Der er blevet trukket hårdt på vore flagbærere og der-
for mærker vi tydeligt, at vi mangler medlemmer, som vil påtage sig at hjælpe til med flaget. 
Når man først har deltaget et par gange, så er det til at finde ud af. 

Til næste år har vi ud over de faste traditioner også et sendemandsmøde 8. til 10. maj, her får 
vi brug for hjælpere, og her i det nye år vil der blive sat tilmeldingslister op på opslagstavlen, 
således I kan tilmelde jeg. Der vil blive orienteret nærmere. Planlægningen af sendemands-
møde 2020, som holdes her i Svendborg er i fuld gang, og der kan sættes en del flueben for 
de punkter, som er på plads. Vi har planlagt, at holde kammeratskabsaften i vore egne lokaler. 
Der bliver fuldt hus, hvor der skal indsamles brugt og tomt service, tomme flasker og tømning 
af affaldsbeholdere, samtidig med at hjælpe med at sikre, at alle føler sig veltilpas og kan få de 
oplysninger som søges. Lørdag er det primære behov at være behjælpelig med ledsagerturen, 
hvor deltagerne spadserer rundt i Svendborg By med efterfølgende frokost i Marinestuen. 
Her vil der igen være behov for hjælp med de praktiske gøremål.
Vi er indstillet på, at alle deltagerne kan tage hjem med en god oplevelse i bagagen og lyst 
til at vende tilbage med familie og venner for at kigge nærmere på det, som man ikke nåede. 
Sendemandsmødet 2020 kan blive en appetitvækker til vore gæster. 
Vi glæder os alle til at give vore gæster en god oplevelse. 

Vi har igen modtaget en del forskellige effekter fra medlemmer eller tilfældige, som ønsker 
at forære Marineforeningen en maritim ting. En del af disse effekter pynter på væggene og 
bøger 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 
nogen 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. 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 med venner og familie en god jul og et 
godt nytår med håb om mange gode og hyggelige timer sammen i Svendborg Marineforening.

Med venlig hilsen - Erik Bodal - Formand

Erik Bodal
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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® 

Statsautoriserede revisorer
Torben Tranberg Jensen, 

Morten Heitmann og Thomas Kaysen

Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu
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Torsdag den 3. oktober. 
Omkring 50 medlemmer var mødt til kammeratskabsaften hvor menuen lød på stegte ål i 
rigelige mængder, og med tilbehør som der hører sig til. Alt veltillavet af kabyssens gaster.

Torsdag den 31. oktober: 
Sæsonens første af de maritime 
foredrag var med pensioneret skibs-
inspektør Mogens Højstrup, der for-
talte om sine 40 år i søværnet, samt 
om sin far og farfar der ligeledes 
havde haft en lang karriere i søvær-
net. Foredraget var ledsaget af en 
hel del billeder af søværnets skibe 
fra før og nu.

Søndag den 3. november: 
Årets bankospil i Marinestuen hav-
de også i år stor tilslutning, og blev 
med sikker hånd styret af Bjarne 
Jensen. Udover de mange flotte 
sponsorgevinster, var der både æn-
der og flæskestege til de heldige.

Torsdag den 28. november: 
Foredrag. John Arly Henriksen for-
talte om sine oplevelser som udsta-
tioneret dansk politibetjent i Balkan-
landene i perioden 1992 – 2006. 
De mange tilhørere fik et levende 
billede af de udfordringer der var, 
for en ung politibetjent at være midt 
i de etniske konflikter i Kroatien, 
Bosnien og Kosovo.

Lørdag den 30. november: 
45 medlemmer var deltagere i årets julefrokost, hvor man nød kabyssens mange lækkerier. 
Aftenens sidste servering var ris a la mande, endog med mandelgave til den heldige.

Aktiviteter  
siden sidste bladudgivelse
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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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Lørdag den 4. januar kl. 11.00: Nytårsmønstring i Marinestuen.

Torsdag den 9. januar kl. 18.00: Pudseaften.

Torsdag den 30. januar kl. 19.00: Foredrag ved tidligere jagerpilot Michael Huusom, 
med titlen ”Pilotuddannelsen i Flyvevåbnet anno 1968 / 69” og andre ”røverhistorier”.

Lørdag den 15. februar kl. 16.00: Ordinær generalforsamling i Marinestuen.
Efter generalforsamlingen er der torskespisning kl. 19.00, 
Menu: Torsk med alt tilbehør, alternativt kan serveres en kødret. 
Deltagerpris 150,00 kr. Påklædning helst uniform. 
Tilmelding til spisning og betaling senest lørdag den 1. februar, herefter er tilmeldingen 
bindende. Betaling kan foretages lørdage ved (det runde bord), eller ved at indbetale 
beløbet på foreningens konto: reg. nr. 1551 konto nr, 3224636393

Torsdag den 27. februar kl. 19.00: Foredrag ved Erik Schmidt, Banjemester på P572.  
Lauge Koch. Med titlen ”Sejlads i arktiske farvande”.

Torsdag den 5. marts kl. 18.00: Foreningsmiddag.
Spisning for medlemmer med kone/ledsager, eller enlige medlemmer til fælles hygge og 
god mad. Vor kok/hovmester vil fremtrylle en 3 retters middag. 
Påklædning helst uniform. Deltagerpris 80,00 kr. pr. person. 
Tilmelding og betaling, senest lørdag den 22. februar. Betaling kan foretages lørdage 
(ved det runde bord) eller ved at indsætte beløbet på foreningens konto, reg. nr. 1551 
konto nr. 3224636393

Torsdag den 26. marts kl. 19.00: Foredrag ved Marineforeningens nye landsformand 
Kommandørkaptajn Steen Eiler Engstrøm. 
Han vil fortælle om hans vej fra søværnet til landsformand for Danmarks Marineforening, 
og hans syn på fremtidens Marineforening.

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 Når man har skrevet sig på listen til et arrangement 

og ikke er afmeldt til tiden, skal man betaleog ikke er afmeldt til tiden, skal man betale
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11.januar Walter Storm 70 år.
18. januar Ove Pilgaard 85 år.
20. januar Henrik Buchwald 65 år.
24. januar Henning Wiik 80 år.
 1. februar Sven-Erik Ryborg 70 år.
15. februar Henning Scou Hansen 65 år.
20. februar Henning Leif Andreasen 75 år.
23. februar Erik Lundgård Olsen 75 år.
23. februar Børge Jørgen Madsen 80 år.
24. februar Niels Højlund Hansen 80 år.
19. marts Kurt Rasmussen 75 år.
20. marts John Pedersen 70 år.
24. marts Svend Friborg 60 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
JANUAR KVARTAL 2020:

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Per Georg Krøldrup, Tom Frimodt Christensen,  
Palle Mærsk-Møller, Ernst Rabjerg og  

Bent Eigil Hansen Alm
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

Kim Kruuse Torben Engvang Nielsen
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Indkaldelse til 
GENERALFORSAMLING

Lørdag den 15. februar 2020. kl. 16.00
i Marinestuen Færgevej 5. Svendborg

Dagsorden:
 1.  Valg af dirigent.
 2.  Bestyrelsens beretning.
 3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til 

godkendelse.
 4.  Bestyrelsens forslag.
 5.   Indkomne forslag. Forslag afleveres skriftligt til 

formanden  
Senest 2 uger inden generalforsamlingen.

 6.  Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af 
kontingent.

 7.   Valg til bestyrelsen:  
På valg er formand Erik Bodal. 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
Finn Nielsen og Jim Lindegaard.

 8.  Valg af 2 suppleanter.
 9.  Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
10.  Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
11.  Valg af flagbærer og reserveflagbærer.
12.  Eventuelt

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.

Foreningen vil være vært med en øl eller vand.

Med venlig hilsen Erik Bodal, Formand
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Mange havde været med på turen til Rügen 
for snart 15 år siden. Mange havde minder 
fra havnebyen Stralsund, fra dengang ski-
bene ikke mere blev bygget af træ, men af 
jern – og mændene….

Meget er sket i de forløbne år. Genopbyg-
ningn kan dog endnu ikke helt skjule for-
tidens afskyelige regime og efterfølgende 
bombninger. DDR-tiden kunne også tyde-
ligt ses endnu, selv om mange af husene 
havde udskiftet de gråbrune farver men ny 
maling med knald på. I hvert fald på fronten 
af husene. De enorme marker fra statsbru-
genes tid er stadig intakte og flere steder var 
kundeservicen præcis, som dengang. Slå-
ende var det også at se, hvor stor en rolle 
kirkerne på trods af 50 års kommunistisk 
udsultning stadig spiller. Den ene prægtige 
kirke efter den anden i en by med mindre 
end 60.000 indbyggere.

Besøget på det 4,7 km. lange bygningsværk 
Prora , dokumenterede mere end mange ord 
”Det Tredje Riges” storhed og fald. Den 
spændende udstilling ”Macht Urlaub” ( et 
ordspil, der betyder både ”Hold Ferie” og 
”Magt-ferie”) fik kun de færreste tid til at 
se, desværre.

Til gengæld fik vi alle lejlighed til at få 
genopfrisket historien om Svantevit og Ven-
derne på Arkonas Sydspids. Stormen havde 
ikke helt lagt sig efter Absalons og Valde-
mars sejrstogt, så vi fik en rigtig blæsetur 
ud af det.

Luft i håret fik også de, som blev smidt ud 
af veterantogets spisevogn og placeret i en 
åben godsvogn. Dertil fik de oveni en god 
gang røg fra kleinbanens osende lille damp-
lokomotiv, som dog måtte have et dieseltog 
til at hjælpe med at trække os rundt.

Som altid indtager måltiderne en væsentlig 
del af oplevelserne. Vi var ikke i tvivl om, at 
den smukke ø ønskede at markere sin nær-
hed til havet. Seefood både god og mindre 
velsmagende blev overalt serveret, kun af-
løst af en enkelt schnitsel eller to. 

Dertil lokal øl eller noget af den vin tysker-
ne efterhånden er blevet dygtige til at lave. 
Specielt Restaurant Nautilus fik drengen 
op i de fleste af os. Vi følte os fuldstændig 
hensat til kaptajn Nemos ubåd. Her kommer 
Launis ”Marthastue” til kort. Også muse-
umsskibet i Rostock fik vandet til at bølge 
i knæene på flere.

En tur på mindernes alle
Af Jens Møller Madsen

Rejseudvalget:
I perioden 16. – 19.  september var 50 medlemmer og ledsagere på 

bustur til Stralsund, med ophold i den gamle bydel, og besøg på Rügen, 
og flere af øens seværdigheder. 

Fra Jens Møller Madsen har vi modtaget følgende omkring turen:
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Det gamle hyggelige værtshus indbygget 
i byens ringmur havde også stadig samme 
tiltrækningskraft, som det havde dengang i 
2005, hvor foreningen sidst var der. 

I det hele taget gav programmet luft til både 
at udforske småbyernes særpræg og hygge-
lige kneiper. Dejligt.

Hjemturen foregik i modsætning til udtu-
rens udmærkede færgefart over land. Den 
sympatiske buschauffør skulle jo også gerne 
have sin lille gevinst udbetalt i grænsekio-
sken for at levere kunder. Ros til rejseudval-
gets formand for en vellykket tur.

Således erindret af Jens MM.

Jubilæum
for indmeldelse

Vi har 8 medlemmer der kan markere jubilæum  
for indmeldelse i Svendborg Marineforening.
Det drejer sig om Bent Sivertsen, der har været medlem i 70 år.

Jørgen Pedersen, Carsten Hall Weibrecht,  
Hans Simonsen Aggefeld Mæng, 

Tage Sylvester Eriksen, Peter Michael Dannerfjord,  
Erik Jørgen Bodal og Henning Slot Rasmussen. 

Der alle har været medlem i 25 år.

I forbindelse med Nytårsmønstringen, lørdag den 4. januar 
kl. 11.00 vil der blive uddelt emblemer til jubilarerne.

Deltagerne i turen til Stralsund, fotograferet ved Ricklinger Landbrauerei,  
hvor der var frokost på turens sidste dag.
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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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På forsiden af Svendborg Marineforenings 
hus er opsat en messingplade med beskri-
velse af stenbelægningen, hornminen og 
ankeret.

Pladen har følgende tekst:
Håndhuggede skærver doneret af Svend-
borg Forsorgsmuseum. Om sommeren 
demonstrerer man for publikum ude i går-
den, hvordan Jens Vejmand stod bag en 
skærm og huggede kampesten til skærver 
for vejbelægning.

Sømine. Doneret af Søværnets mine-
væsen i Korsør til opstilling på Svend-
borg Havn som mine bøsse. Indkomne 
beløb skulle gå til legater for unge under  
søfartsuddannelse. 

Anker. Stokankeret er udlånt fra Svend-
borg Museum. Det er hentet op i Lunke-
bugten fra et ukendt skib.

Al transport og opmaling af mine, anker 
og sten er udført v/fa. Tonny Madsen.

Messingplade 
Svendborg Marineforenings hus

Svendborg Marineforenings Skyttelav 
Vil du gerne ramme noget?

For eks. Hyggeligt samvær og godt kammeratskab med andre fra marineforeningen.

Så kom til prøveskydning i Taasinge hallen en onsdag aften og få dig en oplevelse og en 
hyggestund. I løbet af sæsonen arrangeres der forskellige skydninger, såsom morskabs 
– kap – hjemmebane – distrikts – landsstævne og fregatskydning, og selvfølgelig almin-

delig træningsskydninger onsdage aftener. 

Der afholdes også julefrokost og sæsonafslutningsfest.

Flemming Eriksen.
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Kabys nyt, Januar kvartal, 2020:
Lækkersulten? Kabyskokkene 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 pr. gast. Prøv det før din nabo.

Lørdag den 4. januar:  kl. 11.00: Nytårsmønstring. Kransekage.

Fredag den 24. januar:  kl. 18.00: Hjælperfest. Menu: surprise.

Lørdag den 15. februar:  kl. 16.00:  Generalforsamling. Spise kl. 18.00: kogt torsk 
med det hele. Ikke fiskespisere: Schnitzel med det hele. 
Ostefad med forskellige oste, brød, smør og fedt.

Torsdag den 5. marts:  kl. 18.00: Foreningsmiddag. Tarteletter med hønsefyld, 
Sprængt kogt oksebryst med peberrods sovs, ærter, perleløg, 
bacon og hvide kartofler. Citronfromage med flødeskum. 

Snapsegruppen i Svendborg Marineforening:
Årets første møde i snapsegruppen bliver mandag den 27. januar kl. 19.00 i Marinestuen.

Ta´din egen favorit dram med og få en god 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 2020 -21.

Nærmere oplysninger hos: 
Walter Storm, tlf. 23 60 13 58 tvikarkokken@mail.dk eller 
Torben Wellan tlf. 60 75 28 53 tow@live.dk 

Vedligeholds- og rengøringsfolkene: 
Rengøringsholdet er i sving hver tirsdag formiddag fra ca, kl. 9.00 til kl. 11.00 
Det er glædeligt, at der er kommet et par nye gaster til med friske kræfter. 
Vi holder dog fri tirsdag den 24. dec. og tirsdag den 31. dec. 2019.

Travaljeroerne: 
Marineforeningens travaljelaug holder vinterferie, og båden er taget på land.

Som sædvanlig forventer vi at gå i gang med forårsklargøring i marts/april. Men det er 
endnu usikkert, hvor SIMAC får den placeret, og vi derfor kan blive vejrafhængige.
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Steen Molnit 
modtager sin premie

L´hombrespillerne: 
Kortspillerne fortsætter med l´hombre i Marinestuen hver onsdag eftermiddag fra 
kl. 14.00 til 17.00. Vi er 12 mand, men der er plads til flere, som eventuelt kunne  
tænke sig at lære spillet.

Skyttelavet:
Distriktsskydning i Nyborg, den  9. november 2019. 
Disse 8 personer fra Svendborg, deltog og havde en dejlig 
dag i Nyborg. Resultatet af skydningen blev at Nyborg  
vandt, Kerteminde og Svendborg delte andenpladsen  
og dermed fik Faaborg en flot tredjeplads

Førstepladsen i Nyborg gik til Bent Larsen.  
i Kerteminde blev det Preben Ernst.  
i Faaborg blev det Rasmus Birkholm og  
i Svendborg blev det Steen Molnit,  
som også vandt morskabsskydningen.

Boghjørnet: Nakskov Skibsværfts historie
Nakskov Lokalhistoriske Arkiv har udgivet en billedbog om Nakskov Skibsværfts historie. 
Bogen fortæller med tekst og mange billeder værftets historie fra starten i 1916 og frem 
til lukningen i1986.

Den kunne måske være interessant for 
tidligere ansatte i ØK, da mange af rede-
riets skibe blev bygget i Nakskov.

Bogen er indbundet, 254 sider 
Bogen koster kr. 199,- og kan købes i 
Bog & idé Nakskov eller ved Nakskov 
Lokalhistoriske Arkiv

JM.
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