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Så er der atter ved at være gået et år, - 
hvor det så end blev af ? – vi synes lige, 
at det har været sommer med masser 

af hyggesnak på terrassen ved Marine-
stuen. Men når tiden går hurtigt, går den 
jo godt. – Det skulle den jo også gerne 

O.B.S - O.B.S
Så er det tid til betaling af kontingent for 2020

Med dette stemningsbillede fra Nordsøen december 2019 ønsker vi 

Rigtig Glædelig Jul
og et Godt og Lykkebringende Nytår
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gøre næste år, og en af forudsætningerne 
herfor er, at vi har de fornødne økono-
miske midler at drive foreningen for. 
Derfor er vi nødt til at bede om indbeta-
ling af kontingent for 2020.

I dette Kabysrygte er der derfor indlagt 
indbetalingskort til brug for indbetaling 
heraf. – Kontingentet kan enten betales 
via det indlagte indbetalingskort eller 
ved bankoverførsel til Sparekassen Kron-
jylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 – 
konto nr. 00087 3880
Beløbet er – jvfr. generalforsamlings-
beslutning 2019 – 450,- kr.
Beløbet kan også betales kontant i Ma-
rinestuens officielle åbningstider, lør-
dage kl. 10.00-13.00 og onsdage kl.- 
19.00-21.00. – I såfald skal man altid 
huske at medbringe indbetalingskortet !
Uanset hvilken indbetalingsform, du 
vælger, så HUSK at anføre indbetaler-
navn og –adresse ! 

Vær også opmærksom på, at du ved in-
dbetaling af kontingentet også kan betale 
for ”de obligatoriske 3 skud” til forening-
ens Fregatskydning. Selvom du måske 
ikke selv ønsker at skyde ved Fregat-
skydningen har du stadig mulighed for 
at vinde ”noget sølvtøj”, idet der i såfald 

vil være en af de såkaldt ”tvungne skyt-
ter” der vil skyde for dig, og dermed give 
dig chancen for at ”blande dig i præmie-
regnen”.  

For de der modtager Kabysrygtet via 
Post Nord:
Der vil igen i år været en ekstra linie på 
indbetalingskortet, der medfølger dette 
Kabysrygte, hvorpå der står ”Porto Ka-
bysrygtet”. Her påføres beløbet, 60,-kr, 
og gebyret betales sammen med kon-
tingentet for 2020. Ovenstående er kun 
for de, der modtager Kabysrygtet via 
Post Nord. Er du i tvivl om, hvorvidt du 
modtager det via PostNord, kan du på 
kuverten se, om der er frimærke på. Er 
der ikke frimærke på, ja så har du fået 
Kabysrygtet leveret af en af vores gode 
omdelere.

Sidste frist for indbetaling af kontin-
gentet er den 15. januar 2020 !

O,B.S.: Ved evt. nødvendig udsendelse 
af 1. rykkerskrivelse tillægges et ekspe-
ditions- og rykkergebyr på 50,- kr. Ved 
udsendelse af evt. nødvendig 2. rykker-
skrivelse tillægges et ekspeditions- og 
rykkergebyr på 100,- kr.

Sidste åbningsdag i Marinestuen inden 
jul er lørdag den 21. december. Der vil 
være ”normalt” lørdagsåbent” i baren 
– og mulighed for mangen en ”hyg-
gesnak” om det runde bord og dermed 
også lejlighed til at ønske hinanden en 
glædelig jul, - men der er IKKE frokost 

denne lørdag! (vi tror på, at de fleste har 
meget andet at tænke på her tre dage før 
jul. – Husk også at Marinestuen er lukket 
mellem jul og nytår, - samt at makker-
skydningen i januar først er den 8. januar 
2020.

O.B.S.- O.B.S.
Ingen lørdagsfrokost den 21. december!
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Tlf. 86 34 17 22
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“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 37 97
info@denskaevebar.dk

Vi skal denne aften høre et foredrag fra 
vores gode medlem Lasse Bonde Mik-
kelsen der vil fortælle om sin karriere in-
den for den maritime verden. Foredraget 
har titlen:

Fra sømand af Kogtved 
til Principal Surveyor og 
Lloyd’s Register
 
Traditioner skal overholdes – især de 
gode – og derfor indleder vi også af-
tenen, den første kammeratskabsaften i 

det nye år, med at foreningen er vært ved 
et krus varm punch, hvormed vi ønsker 
hinanden godt nytår.
Derefter giver vi så ordet til Lasse, der 
vil fortælle om sin karriere i den mari-
time verden. Bestyrelsen håber på rigtigt 
godt besøg til denne vedkommende og 
aktuelle aften.
Emblem skal bæres, - uden emblem skal 
betales bod på 10,- kr. – Nye medlem-
mer, der endnu ikke har modtaget em-
blem, vil få det overrakt i forbindelse md 
aftenens velkomst. 

Næste kammeratskabsaften
Den første i det nye år
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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 
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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
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Vi har mistet to af foreningens trofaste 
medlemmer, Per Sonne og Søren Basse.
Den 14. september gik Per Sonne bort 
efter flere års svær sygdom. Han blev 
73 år, født og opvokset i Randers, hvor 
han som stor dreng og ung mand fattede 
interesse for det maritime, med længsel 
efter havet og drømmen om at komme 
ud at sejle. Men som også i så mange 
andre familier syntes hans mor ikke om 
den idé og mente, at han i stedet skulle 
have ”en ordentlig uddannelse”, hvorfor 
han i stedet kom i lære som murer. En 
uddannelse, som han udnyttede godt.
Efter giftermål byggede han hus i Mel-
lerup, hvor familien blev stiftet. Senere 
købte han først en faldefærdig ejendom 
i Randers, som han ombyggede til ”Bo-
dega Kasketten”, og senere igen byggede 
han hus i Fjellerup, og senere igen en 
gammel slagterforretning, som blev til 
”Bodega Hyttefadet”. Per var en driftig 
mand med forstand på både byggeri og 
restaurationsdrift, så der blev købt end-
nu en grund, hvor han opførte et hotel 
med 13 ejerlejligheder, fuldt møbleret, 
samt en spiserestaurant, ”Kystens Perle”.
Pludselig en dag blev det hele solgt, og 
familien flyttede til Ebeltoft, hvor ”Ebel-
toft Røgeri” og ”Restaurant Hyttefadet” 
blev bygget og i mange år drevet af fami-
lien selv. Efter nogle år valgte Per at bort-
forpagte både røgeriet og ”Hyttefadet”. 
Den gamle ungdomsdrøm om ”komme 
på havet” blev opfyldt, da han begyndte 
at sejle med Peter Thoms og AS 12, lige-
som han i nogle år arbejdede på Fregat-
ten Jyllands værft.
Den maritime interesse blev også dyr-
ket i Marineforeningen, hvor Per blev 

medlem kort tid efter at familien var 
flyttet til Ebeltoft. Nærmere betegnet i 
1981, og han fik således 25-årstegnet i 
2006. Han deltog ofte i foreningens tra-
ditionelle arrangementer, og efter ind-
vielsen af den nye marinestue, kom han 
og Connie ofte og nød lørdagsfrokosten 
dér. Ofte sammen med Pers bror eller 
andre gode venner.
Efter et aktivt arbejdsliv gik Per Sonne 
på pension som 60-årig. Nu skulle livet 
nydes, blandt andet med campinglivets 
glæder.  Men det skulle gå anderledes. 
Per fik en stor blodprop i hjernestam-
men, som gjorde ham lam i hele krop-
pen. Det eneste, han kunne, var at bruge 
højre hånd og talehviske. Lænket til 
kørestol og med megen hjælp udefra 
fik familien hverdagen til at fungere 
på bedste vis. Per holdt stadig meget af 
Marineforeningen, og de første år efter 
at sygdommen havde ramt ham, hændte 
det også, at han og Connie kom til lør-
dagsfrokost, ligesom han også fulgte 
foreningens virke gennem Kabysrygtet.
For fem år siden flyttede Per Sonne ind 
på Plejecenter Søhusparken, hvor han 
var til det sidste. Det var en ganske for-
færdelig skæbne, der ramte ham og den 
øvrige familie, netop som livet skulle til 
at nydes. Per vil altid blive husket for sit 
gode humør, for hans gavmildhed og 
hjælpsomhed indtil han selv blev nødt til 
at modtage hjælp.

Den 5. oktober gik Søren Ole Basse bort 
i en alder af 72 år. I mere end halvdelen 
af sin levetid var Søren medlem af Ebel-
toft Marineforening, Helt nøjagtigt i 46 
år. Søren var om ikke det, så i hvert fald 

DØDSFALD
Per Sonne og Søren Basse fra borde
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et af de mest trofaste medlemmer, fore-
ningen har haft i mange år. Få har gen-
nem årene været så glade og stolte af 
sit medlemskab som netop Søren. Han 
var en ivrig deltager i mange aktiviteter 
og ydede mangen en stor indsats, indtil 
sygdommen fik tag i ham. Ved officielle 
arrangementer mødte han altid fuldt 
standsmæssigt op i blazer m.v.. Han satte 
en stor ære i det, når han var med til at 
repræsentere foreningen udadtil, hvilket 
skete flere gange, bl.a. i forbindelse med 
adoptionsbesøg, inviteret som en tak for 
den store indsats, han ydede for forenin-
gen.
Søren blev medlem i 1973; samme år 
som foreningen genoplivede den gamle 
tradition med at sejle Sluppen gennem 
byens gader fastelavnsmandag. Det var 
også da hans far, navnkundige Niels 
Basse, blev den første – og senere man-
geårige – myndige admiral på Sluppen. 
Søren blev flagbærer, en tjans han røg- 
tede i mere end 40 år ! De seneste mange 
år som ”første flagbærer” (forrest i bag-
bords side). Senere, da helbredet beg-
yndte at svigte, blev Søren udkig, men 
det vil altid være som ”første flagbærer”, 
vi vil mindes ham”. Flere andre har været 
med på Slupsejladserne siden starten 
’73, men Søren var den eneste, der havde 
være med i samfulde 40 år, da vi i 2013 
kunne fejre slupsejladsens 40-års fød-
selsdag i Marineforeningens regi  (som 
bekendt går traditionen jo langt længere 
tilbage her i Ebeltoft, - mindst 300 år, 
iflg. Handels- & Søfartsmuséet på Kron-
borg).
Det er dog ikke kun som trofast slup-
gast, at Søren Basse har ydet en kæmpe 
indsats for foreningen, og dermed heller 
ikke kun det, han vil blive husket for.
Søren var maler af profession. Og fag-

ligt en knusende dygtig en af slagsen. 
Han påtog sig at være ham, der styrede 
alt malerarbejde ved indretningen af 
den nye marinestue på Stockflethsvej i 
1992, hvor han bistået af amatører, som 
han kyndigt vejledte, fik ”sat kulør på 
det færdige resultat” (se f.eks. blot hans 
”hale-logrende” havfrue på døren til da-
metoiletterne). Etableringen af den nye 
marinestue med tilhørende udbygninger 
m.v. var en meget stor opgave, også rent 
malermæssigt, men Søren satte en stor 
ære i at gøre det både rigtigt og så godt 
for foreningen, som muligt (se. eksem-
pelvis de mange fine ankre på sternen på 
værksteds- & lagerbygningen).
Og hertil alt det løbende vedligehol- 
delsesarbejde efter etableringen.
Fregatskydningerne havde en særlig 
plads i Sørens hjerte, og i mange, mange 
år – det, nogle vel kalder ”en men-
neskealder” – stod Søren suverænt for at 
male Fregatten forud for det højdepunkt 
på året, som Søren (og mange andre 
med ham) opfattede netop Fregatskyd-
ningerne som.
Skydemæssigt var det ikke kun Fre-
gatskydningerne, der havde Sørens in-
teresse. Han deltog også i trænings- og 
konkurrenceskydninger og havde sin 
egen riffel opbevaret i våbenboksen på 
skydebanen. Han deltog i kammerat-
skabsaftener og generalforsamlinger 
m.m.m. Og indtil sygdommen for al-
vor fik fat i ham, var han også sikker og 
trofast ”gæst” ved de ugentlige lørdag-
såbninger.  Her så vi dog mest til ham i 
sommerhalvåret, hvor han kunne sidde 
på terrassen med sin elskede smøg, - i 
vinterhalvåret, så vi ikke meget til ham. 
Han var der !, han opholdt sig bare i ry-
gerummet. Men han VAR der ! 
Og sådan kan man blive ved. Søren Basse 

var et ejegodt menneske, hjælpsomheden 
selv. Altid positiv og beredvillig og klar, 
”når foreningen kaldte”, uanset om det så 
var til officiel repræsentation eller ma-
nuel arbejdskraft. I 2013 fik Søren Basse 
overrakt 40-års tegnet for medlemskab 
af Ebeltoft Marineforening og i 2015 blev 
han, som en beskeden tak for den kæm-
pe indsats, han gennem mange år havde 
ydet for foreningen – velfortjent tildelt 

Marineforeningens hæderstegn i sølv.
Søren blev bisat fra Ebeltoft kirke den 12. 
oktober, hvor foreningen var repræsen-
teret med flaget. Det er meningen, at 
Sørens aske skal spredes ud over Ebeltoft 
Vig, når vejrliget er til det.
Æret være Per Sonne og Søren Ole 
Basse’s minde !
j.b.

Der gøres opmærksom på, at eventuelle 
forslag, der ønskes fremsat under dagsor-
denens pkt. 4, ”Indkomne forslag”, skal 
være formanden, Erich Heiner Franzen, 
Lyngsbækvej 41. 8400 Ebeltoft i hænde – 
skriftligt – senest den 27. januar 2020!

Nærmere oplysninger med angivelse af 
dagsordenens punkter m.v. vil komme i 
næste ”Kabysrygte”, - men

Generalforsamlingen er hermed 
lovligt indvarslet!

Traditionen tro skal vi naturligvis have 
vor gode og hyggelige torskespisning, 
der igen i år ligger inden generalforsam-
lingen, så vi ikke skal gennemføre gen-
eralforsamlingen på tomme maver. Også 
nærmere herom i næste Kabysrygte.
Tilmelding til spisning sker ved at skrive 
sig på den fremlagte liste i Marinestuen. 
Har du ikke mulighed for at komme ned 
og skrive dig på, kan du ringe til Ma-
rinestuen i åbningstiderne på tlf. 86 34 
30 30 og bede vagthavende skrive dig 
på. Tilmelding er bindende efter 10. fe-

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til årlig, ordinær generalforsamling

Torsdag den 27. februar 2020
Kl. 19.00 i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft

Torskespisning starter kl. 17.30
med dagsorden ifølge foreningens vedtægter
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bruar 2020, - hvilket igen vil sige, at hvis 
man har skrevet sig på, men udebliver, 
eller sletter sig efter tilmeldingsfristens 
udløb, vil man blive afkrævet couvert-

prisen (som vi desværre ikke er i stand 
til at oplyse endnu – det er afhængigt af 
de aktuelle torskepriser til den tid).

Det er altid ærgerligt når vi er nødt til at 
lave prisstigninger, men vi er også nødt 
til at følge med indkøbspriserne. Derfor 

hæves prisen på lørdagsfrokosten fra 
50,- til 60,- kr. fra og med lørdag den 4. 
januar.

Prisændring 
på lørdagsfrokost

Kom og ønsk hinanden godt nytår nyt-
årsaftensdag. 
Tirsdagstræffet holder ekstraordinært 
åben tirsdag d. 31. dec. 2019 i tiden kl. 
10.00-11.00, hvor alle medlemmer kan 
drysse ind og ønske hinanden godt nyt-

år! Der serveres ikke kaffe m.m. den 
dag, men automaten er selvfølgelig 
tilgængelig!! Endvidere afholdes tirs-
dagstræffets vinterfrokost tirsdag d. 
21. jan. 2020 kl 11.30 tilmelding (bin-
dende) på liste i baren.

For at optimere veteranarbejdet på 
Djursland er der nu oprettet en afde-
ling af Veterancafé Djursland i Ebel-
toft, - nærmere betegnet i Marinestuen, 
Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft. Der er 
åbent den første mandag i hver måned, 
kl. 10.00-13.00 - Veterancaféen i Gre-
naa - Marinestuen, Klitvej 2, 8500 Gre-
naa - har fortsat åbent første og tredje 
onsdag i hver måned kl. 17.00-21.00
Dette tiltag skal ses i lyset af, at arbejdet 
for vores veteraner og deres pårørende 
bliver stadig vigtigere. Derfor støttes 

Veterancafé Djursland også af både 
Norddjurs og Syddjurs Kommuner. 
Ved det første arrangement i Ebeltoft, 
den 7. oktober, deltog 14 veteraner. 
Flere – alle tidligere udsendte og vete-
raner samt pårørende til nuværende og 
tidligere udsendte – er velkomne.
Fakta:
Kontaktpersoner for afdelingen i Ebel-
toft er: Lars Hansen, tlf. 86 34 01 48 - 
e-mail: ditlar@hansen.mail.dk.
og Kjeld Thejl. Tlf. 51 74 63 02 
- e-mail: thejlaeg@gmail.com

Veterancafé

Nyt fra tirsdagstræffet

GODT  NYTÅR



12 13

Vort gode, gavmilde – og meget arbejd-
somme – medlem, Ole Laursen, har igen 
solgt en af sine joller med det generøse 
formål efterfølgende at donere salgs-
prisen til Marineforeningen. Ole har 
øremærket beløbet, 4.000,- kr., til reno-
vering af gavlen på værksteds-/lagerbyg-
ningen samt nye brystningspartier un-
der vinduerne i hall’en og rygerummet. 
Vi takker Ole for den fornemme dona-
tion til disse vedligeholdelsesopgaver, 

der længe har været tiltrængt.
Vort andet gode medlem, Lars Bolvig, har 
foræret os nogle fotoalbums med histo- 
riske billeder fra Flådestation Grønnedal 
samt nogle andre bøger/publikationer, 
der ligeledes er historiske i forhold til 
FLS Grønnedal. Album’ene og bøgerne 
kan ses i biblioteket, hvor de særlig vil 
have historisk interesse for medlemmer, 
der har gjort tjeneste på Grønnedal.

Gaver til foreningen Fra Veterancafé Djursland – der jo nu 
har åbnet en afdeling i Marinestuen i 
Ebeltoft, hvor der holdes åbent den første 
mandag i måneden, kl. 10.00-13.00 – har 
vi modtaget fire bøger om ”baglandet til 
soldater der fik set for meget” – såvel 
nuværende som tidligere udsendte. De 
meget tankevækkende – og vigtige – 
bøger kan ses i biblioteket.

Et af vore nyere medlemmer, Steen 
Trolle – nyligt afgået chef for MHV-flo-
tille 124 Århus – har foræret os en sam-
ling Søværnskrus og våbenskjolde, der 
snarest vil blive ophængt i Marinestuen.

Vi har fra Steen Borregaard modtaget 
nogle vandkander til brug i baren og ka-
byssen.
 Dorte Lindberg, enke efter vort gode 
medlem Jens Lindberg har foræret os en 
fin bog til biblioteket. Bogen har titlen 

”Great Sea Stories of all Nations”. Helt 
sikkert spændende læsning. 

Vi siger rigtigt hjerteligt tak for de 
fornemme gaver til de seks givere !
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Ebeltoft genvandt Distriktsmesterskabet
”Skarpt forfulgt af Randers”

Ved Distriktsskydningen i Horsens lyk-
kedes det vores hold 1 bestående af Steen 
Zacho, Bent Olsen og Erik Lyager at gen-
vinde pokalen, nemlig den torpedoskrue 
der står på det runde bord. Holdets re-
sultat var 431 point mens Randers’ hold 
2 havde 430 point. På 3. pladsen kom 
Grenaas hold 2.
I den individuelle skydning fordelte re-
sultaterne sig som herunder hvor de 5 
bedste skytter er angivet. 

1 Steen Zacho Ebeltoft 146 4x
2 Per Schultz Grenå 145 4x
3 Bent Olsen Ebeltoft 145 3x
4 Georg Sand Ebeltoft 145 2x
5 Preben Birkeskov Randers 144 
Vi siger tak til skytterne for den fine 
indsats. Næste års Distriktsskydning 
kommer højst sandsynligt til at foregå i 
Randers. Også tak til Horsens for et fint 
arrangement.

Skyttelauget
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Søndag 15.09.:
Koret var blevet bedt om at synge i Ma-
rinestuen til Peder Storgaards 75 års fød-
selsdagsfest. Det gik fint med et veloplagt 
publikum. 

Onsdag 25.09.:
Igen skulle koret optræde ved en fødsels-
dagsfest. Det var Hanne Sloth der afholdt 
en reception i Marinestuen da hun rund-
ede de 70 år. Her var der stor opbakning 
fra koret, da der var mødt 28 musikere 
og sangere op. Det gik rigtigt godt med 

vores nyudnævnte Kaptajn Bernt Kaadt 
og Næstkommanderende (NK) Niels 
Jørgen Tastum i spidsen for Slupkoret. 
Der blev sunget med stor kraft og Hanne 
og hendes gæster var meget glade og 
tilfredse med vores optræden. Efter 40 
minutters sang incl.  Fødselsdagssang og 
hurraråb blev koret budt på en øl eller et 
glas vin. Det blev nydt udendørs.
Hanne kom til sidst med æblekage m.m. 
til koret så det var en dejlig afslutning på 
vores optræden.

Slupkorets meriter siden sidst:Der er i foreningen mange skytter, der 
har våben registret gennem fopreningen, 
men som ikke benytter sig af deres vå-
ben. Foreningen har et meget stort ad-
ministrationsarbejde med registrering 
af våben, våbentilladelser og våbenlister, 
hvilket over de sidste par år ikke er blevet 
mindre. 
Det er derfor ærgerligt at mange af de, 
der har våben registret gennem forenin-
gen, ikke benytter sig af dette. Der står 

mange våben i våbenboksen, hvor der 
er spindelvæv i løbet. Dette tager vi nu 
konsekvensen af, og indfører tvungen 
skydepligt for de, der har våben registret 
i foreningen, således at alle skal skyde 
mindst 1 gang i kvartalet. I alt 4 gange 
om året. Første gang der laves opfølgning 
vil blive efter 2. kvartal i 2020.
Der sendes medio januar mail/brev ud 
om dette til samtlige våbenejere. 

Den Landsdækkende Hjemmebaneskydning
Det er ”op over” med at få skudt første serie
Skiverne til den landsdækkende hjem-
mebaneskydning 2019-20 er ankommet 
for længe siden, og det har således de se-
neste mange uger været muligt at skyde 
”første afdeling”.  Der skal være skudt 
senest onsdag den 18. december 2019 
og anden afdeling senest onsdag den 12. 
februar 2020.
Så hvis du endnu ikke har fået skudt 1. 
afdeling, beder vi om, at du får det gjort 
straks. Tak !
Vi deltager i år med ikke færre end 11 
skytter i denne landsdækkende konkur-

rence, hvor vi før har kunnet hente pæne 
resultater hjem, så håber vi, at vi også 
kan gøre i denne ”sæson”. TAK til alle I, 
der har skrevet Jer på som deltagere !
Begge afdelinger omfatter 5 prøveskud 
plus 20 gældende. De gældende skud 
skal sættes med 2 skud i hver gældende 
skive !
HUSK, at skydningen er fristående, dog 
gerne med rem, - for veteraner (+60) 
dog med enten albuestøtte eller høj gaf-
fel uden albuerne på bordet.

Makkerskydningerne
Fortsætter den første onsdag i hver 
måned til og med april. Præmierne vil 

blive afstemt efter hvor mange deltagere, 
der er. 

Der indføres skydepligt
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Lørdag 12.10.:
Slupkoret deltog i åbningen af Ebelfe-
stival 2019. Der var et optog med start 
fra Fiskerihavnen. Optoget var med Mo-
biljazz, Veteranbiler, Det lille Tog, Egn-
steatrets store dukker, Æblevete-ranbiler 
– Æblepiger, Ebeltoft Løb og Motion, 
kunstnergruppen The Gaming Depart-
ment og Den gamle Brandbil. Slupkorets 
skulle også have deltaget i optoget men 
korleder Uwe besluttede at koret skulle 
stå ved Det gamle Rådhus og tage imod 
optoget ved deres ankomst til Torvet. 
Der var velkomst ved Palle Rasmussen 
og derefter åbningstale ved formand for 
PUK-udvalget Riber Hog Anthonsen. 
Vægterne sang deres vise og derefter un-
derholdt Slupkoret for et stort publikum. 
Det gik fint og med en ny reserve Båds-
mand Teddy til at styre tropperne. Teddy 

havde en lille fejl i starten af Slup-Pot-
pourriet da han startede før musikerne.
Efter vores optræden gik vi i samlet flok 
ned til Mellem Jyder, hvor vi fik en vel-
fortjent øl. Om eftermiddagen var koret 
inviteret til at underholde i Marinestuen 
til Knud Eriks 70 års fødselsdagsfest.
Efter vores optræden blev vi budt på små 
hapsere og vin eller øl. Denne optræden 
gik flot og reserve-Bådsmand Teddy 
havde styr på koret, så vi alle gyngede i 
takt. 

Tirsdag 15.10.:
Koret deltog i  Ebelfestival med sang i 
gaderne og på de forskellige torve. Det 
var en dag med sol og blå himmel så der 
var mange mennesker til at lytte til vores 
sange. Vi startede med at synge ved Det 
gamle Rådhus. Derefter gik turen ned til 

Lodvigtorvet. Her stod koret ved siden 
af træet med bænke omkring, så vores 
3 harmonikaspillere kunne sidde på 
Kyssebænken og spille. Næste stop var 
ud for Matas. Her var der rigtig mange 
der lyttede til vores sange. Turen gik 
videre til Grisetorvet. Her var der ikke 
mange mennesker, men efter vores første 
sang kom der rigtig mange. Derefter gik 
turen videre til Bryggertorvet. Her sang 
vi ud for restauranten Hos Molboerne, 
indtil værten spurgte om vi nu var blevet 
tørstige og det var koret blevet. Vi nød 
en kold Fadøl efter vores optræden. Sid-
ste stop på turen var ud for Hanne Sloths 
forretning. Det var en lang dag for ko-
ret men det gik fint med godt humør og 

mange kormedlemmer der deltog.

Onsdag 16.10.:
Slupkoret skulle optræde med korsang 
og fællessang på Kulturloftet på Malt-
fabrikken. Der var mødt 25 Sangere og 
harmonikaspillere. Det var i et flot og 
nyt lokale hvor koret skulle underholde 
i 2 afdelinger. I pausen fik koret kaffe og 
æblekage. Efter at koret havde sunget 19 
sange fra kl. 14.30 til 16.00 smagte den 
kolde fadøl rigtig godt. Der var desværre 
ikke så mange mennesker til arrange-
mentet; det kunne være at det var prisen 
på 75 kr. der fik folk til at blive væk. Ko-
ret havde en hyggelig eftermiddag.
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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

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2020

15. januar 2020:    Sidste frist for indbetaling af kontingent 
                                for 2019,- jvfr. side 1
30. januar 2020:   Kammeratskabsaften, - jvfr. side 5
12. februar 2020:  Sidste frist for afgivelse af skud til den landsdæk
                                kende hjemmebaneskydning, -   
                                jvfr. side 16
24. februar 2020:  Slupsejlads, - nærmere herom i næste 
                                Kabysrygte
27. februar 2020:  Generalforsamling, - jvfr. side 9 
                               samt mere i næste Kabysrygte
28. marts 2020:     Fregatskydning, - nærmere herom i 
                                næste Kabysrygte

Kommende arrangementer

BRILLER
De kan købe briller hos
enhver optiker. Men hos
Den Blå Brille i Jernbanegade
får De ekstra sikkerhed
og tryghed med i købet.
Vi har bl.a. svagsyns klinik
og samarbejdsaftale med
Synscentralen i Århus Amt.
Vi sælger Dem ikke bare
synshjælp, men sikrer, at De
får netop den løsning der passer
til Deres behov.

TRYGHED HOSDEN BLÅ BRILLE EROGSÅ
• Gratis synsprøve
• Hjemlån af brillestel
• Farve- og stilrådgivning
• Autoriseret optiker og linseoptiker
• Tilvænningsgaranti på alle flerestyrkeglas
•
 

Mulighed for afdragsordning: 
0 udbetaling · 0 rente · 0 gebyr

•   2 års garanti på Deres brille

HUSK DANMARKGIVER OP TIL 1500,- I TILSKUD

Kig ind! Vi glæder os til at se Dem.

Med venlig hilsen
Den Blå Brille

Jernbanegade 10 · 8400 Ebeltoft · Tlf. 86 34 56 70 · www.denblaabrille.dk

OK-KLUBBEN
Som medlem af OK-Klubben sparer 
De altid 15% på briller og solbriller 

samt 10% på kontaktlinser. 

SPAR15%
Line

 
 

Ta’ med OK-Klubben i Ebeltoft 
på en dejlig 1-dages tur til Tirpitz Museum & Blåvand 

tirsdag den 14. maj 2019 kl. 7.00 
 

Kl. 7.00 er der afgang med bus fra Fregattens P-plads i Ebeltoft. 
Turen bliver med rigtig mange oplevelser. Der køres via Kolding til Tirpitz 
ved Blåvand. Undervejs er der buskaffe og rundstykke. Efter ankomsten til 
Tirpitz får vi en introduktion til museet. 
 
Derefter bliver der tid til at udforske denne fantastiske underjordiske byg-
ning designet af Bjarke Ingels Group. Vi træder ind i historiebøgerne, når vi 
går rundt mellem bunkerne fra 2. verdenskrig. Vores egen forhistorie kom-
mer vi også helt tæt på, når vi går fra fortid til nutid i et fantastisk show, der 
ruller over himlen. Man kan næsten ikke undgå at blive helt forgabt, når 
man står ansigt til ansigt med smukke ravsmykker helt tilbage fra vikingeti-
den. Besøget på Tirpitz, vil uden tvivl være noget man husker længe. Glæd 
dig til at se et helt anderledes museum. 
 
Derefter kører vi et par kilometer ind til Blåvand Kro, hvor de venter os med 
frokost – pandestegte rødspættefileter, æblekage og en kop kaffe. Der bli-
ver også tid på egen hånd i Blåvand. Hjemturen køres via Herning med 
forventet hjemkomst kl. 18.30. 

 
Pris pr. person kr. 695,- 

 
Prisen inkluderer: Bustur, buskaffe og rundstykke, intro og entré til Tirpitz 

og frokost på Blåvand Kro 
 

Bindende tilmelding senest d. 24. april 2019 
Frode Munch – Telefon 2154 4626 – mail: frode.munch@mail.dk 

 
Side 4 

NYTÅRSKONCERT I MUSIKHUSET 
Torsdag d. 10. januar 2019 kl. 19.30 

 
Bussen kører præcis kl. 18.00 fra Fregatten. 

Kom derfor venligst i god tid. 
 

Alle billetter er udsolgt. Der er mulighed for at 
købe billet på nettet og komme med bussen. 

 
 
 

¼ sides annonce 
Annis Blomster - ingen ændringer 

 
 
 
 
 
 
 
 

½ sides annonce 
Søren Maarslet - ingen ændringer 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Side 13 

TIRPITZ Museum 

Med venlig hilsen
Den Blå Brille
Line og Diana
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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
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Den 3. oktober var 20 Havfruer samlet i 
Marinestuen: Skydning var på program-
met. 11 valgte at skyde – resten snak-
kede hyggeligt sammen. Dejligt at de, der 
ikke ville skyde, alligevel syntes, det var 
hyggeligt at møde op til vores månedlige 
mødeaften. Kirsten bød alle velkommen 
og kunne fortælle, at Astrid – der havde 
haft 85 års fødselsdag – havde hjem-
mebagt kringle med. Vi var mange, der 
tog fejl af Astrids alder – 80 år var mere 
sandsynligt, men det var altså 85 år! Tak 
til Astrid for den dejlige kringle. Der var 
3 instruktører til stede – for at hjælpe 
os med at skyde. Det var Steen Zacho, 
Gert Agger og Jørn Mortensen. Tak til 
3 tålmodige mænd. Nu er det jo sådan, 
at nogle af vores Havfruer er habile skyt-
ter. Man kan nemlig skyde i Marinestuen 
hver onsdag aften, og det er der mange, 
der benytter sig af. Jeres “udsendte” 
– som det hedder i reporter sproget, 
måske mest fra krigszoner – hører ikke 
til dem. Men det gik nu helt godt alli-
gevel.....Højeste mulige point-score er 
150. Tove Mortensen fik 144. Astrid fik 
139, Hanne (mig) fik 136 osv. Men uan-
set point stillingen blev der trukket lod 
blandt alle skytterne om første, anden og 
tredie pladsen. Det resulterede i at Helle 
B. blev nummer 1, Kirsten blev nummer 
2 og Astrid nummer 3. Det var en rigtig 
hyggelig aften, som altid med megen 
snak og højlydt latter. Vi fik udover 
Astrids kringle også dejlige snitter med 
ost - kaffe og rødvin.... Kirsten takkede 
instruktørerne for deres velvilje til at til-
bringe en aften i Marinestuen sammen 
med Havfruerne. Hvad gik de glip af på 
TV den aften? “Gift ved 1. blik” – alle 3 

er godt gift – men de fik en flaske “år-
gangsvin” med hjem som tak for indsat-
sen. Der er stor mulighed for, at jeg vil 
“gå til skydning” om onsdagen. Man skal 
jo ikke spilde et naturligt talent......Tors-
dag den 7. november var det tid til Gløgg 
og æbleskiver i Havfruerne. 25 var mødt 
op i godt humør, ja det var lige før, de 
havde julelys i øjnene..... Formandinden 
bød velkommen, og fortalte lidt om jule-
frokosten, der i år skal afholdes på Den 
Skæve Kro. Der var forskellige praktiske 
ting, der blev sat på plads, men det vil 
senere blive udsendt pr. mail. Så blev det 
tid til æbleskiver og gløgg. Det er altid 
noget specielt at få den første gløgg og de 
første æbleskiver – det smager bare godt. 
Snakken gik i den grad så godt, at under-
tegnede måtte “råbe”, om vi ikke snart 
skulle i gang med pakkelegen. Mange 
vil vide at pakkeleg ikke er min ynglings 
beskæftigelse, men vi skulle jo også hjem 
igen – og morsomt er det alligevel. Det 
sjoveste er nu Tove, der ELSKER pa-
kkeleg. Hun forsøger altid at gemme et 
par stykker under bordet, men det blev 
opdaget i tide. Tove fik kun een pakke i 
år. Man fik helt ondt af hende..... Så var 
det tid til kaffe og chokolade (som vi sta-
dig har rigeligt af – en gave fra Skuderne 
tidligere på året). Inge-Lise Adamsen var 
mødt op – helt fra Viborg. Det er dej-
ligt, at hun stadig føler, at hun hører til. 
Vi er glade for at se hende. Hun havde 
hjemmelavet snaps med – vi drak det 
ikke, men kunne købe det! Der var som 
vanligt diskussion om, hvor mange ter-
ninger vi skulle ha’ ved hvert bord – men 
det hører ligesom med til en hyggelig af-
ten i muntert selskab- Ref. Hanne

Nyheder fra Havfruerne
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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

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...


