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”Briefing”
Udgives af: 
AARHUS MARINEFORENING
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Kovnogade 2  - 8000 Århus C

Tlf. 2896 2910

Bladet udkommer 4 gange årligt:  januar.
april. juli og oktober  i  380 eksemplarer, 
og er sponseret af annoncer.

Deadline til næste nummer
1. marts 2020   

Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis  udtryk for 
marineforeningens mening, men står udelukkende 
for den enkelte indsenders egen regning, og tryk-
kes i ytringsfrihedens hellige navn.
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Byder velkommen i hyggelige omgivelser ....

ÅBEN:

Man. - tors.
11.00  -  22.00

Fre. - lør.
11.00 - 01.00

Søn.
11.00 - 18.00

Journalist Anders Godtfred-Rasmussen
Tlf. 42410190 E-mail:anders@evanders.dk

Tommy og Heine
EJERE AF SKOUSEN TILST SKOUSEN TILST

Agerøvej 25
8381 Tilst
Tlf. 86 15 18 00
tilst@skousen.dk
Find vej på www.skousen.dk

TILST
ÅBNINGSTIDER
Mandag-torsdag: 9.00-17.30
Fredag: 9.00-18.00
Lørdag: 10.00-14.00
1. søndag i md.: 10.00-14.00
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Formanden 
har ordet!
af:
Kai Berg

ÅBEN:

Man. - tors.
11.00  -  22.00

Fre. - lør.
11.00 - 01.00

Søn.
11.00 - 18.00

Nu er julen overstået og vi er startet 
på et nyt år.

Jeg håber alle har haft en god jul og 
samtidig vil jeg på bestyrelsens veg-
ne ønske alle medlemmer og deres 
familie samt vores annoncører et godt 
nytår.

Husk at se inde i bladet der er vores 
årsprogram, så du allerede nu kan re-
serverer datoerne.

Jeg håber der er mange der møder 
op til vores årlige Generalforsamling 
den 8. februar kl. 11.00, se dagsorde-
nen inde i bladet.

Husk Marinestuen jo fortsat har åbent 
onsdage og lørdage fra 10.00 til 14.00.

Vi ses i Marinestuen.
Kai Berg

Tommy og Heine
EJERE AF SKOUSEN TILST SKOUSEN TILST

Agerøvej 25
8381 Tilst
Tlf. 86 15 18 00
tilst@skousen.dk
Find vej på www.skousen.dk

TILST
ÅBNINGSTIDER
Mandag-torsdag: 9.00-17.30
Fredag: 9.00-18.00
Lørdag: 10.00-14.00
1. søndag i md.: 10.00-14.00
  

Godt
       Nytår
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Bestyrelsen:

Aarhus Marineforening: Marinestuen
Kovnogade 2 - 8000 Århus C

Tlf. 28 96 29 10
www.aarhusmarineforening.dk

Formand
Kai Willy O. Berg

Edithsvej 22, 8220 Brabrand
Tlf. 86 25 59 64 – 29 24 34 27

e-mail: jkberg@stofanet.dk
 

Bestyrelsesmedlem
Axel Dixen

Tlf. 2370 0515
email: adixen@live.dk

Kasserer
Cai Jensen

Tlf. 51447922
cai@jensen.mail.dk

Sekretær 
Eric Maarvig

Tlf. 86 121020 - 20 92 01 73
e-mail: maarvig@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem 
Kenn Byrholt
Tlf. 5357 7504

e-mail: kenn.byrholt@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Peter Lønnqvist
tlf. 4013 66 40

e- mail:peterloennqvist@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Benny Ebbesen
Tlf. 30 86 77 18

e-mail bennymogens@hotmail.com

Skyttelavet
Formand

Marineforeningens formand
Kai Willy O. Berg

Kasserer
Marineforeningens kasserer

Cai Jensen

 Daglig leder af skytteudvalget
Tom Armstrong Pedersen

tlf. 4034 1232
e-mail:tap1@youmail.dk

Webmaster
Torben Bay-Johansen

Tlf. 2176 5983
e-mail: bay.johansen@gmail. com

RÅDGIVNING I 
ØJENHØJDE 

Rosensgade 18-20 · 8000 Aarhus C 
88 20 85 00 · midspar.dk/aarhus

Skift til Middelfart Sparekasse  
i Aarhus: 

•  Vi er det pengeinstitut i Danmark,  
som har de mest tilfredse kunder 

•  Vi tilbyder personlig rådgivning  
•  Rådgivning fra kl. 8 til kl. 18
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RÅDGIVNING I 
ØJENHØJDE 

Rosensgade 18-20 · 8000 Aarhus C 
88 20 85 00 · midspar.dk/aarhus

Skift til Middelfart Sparekasse  
i Aarhus: 

•  Vi er det pengeinstitut i Danmark,  
som har de mest tilfredse kunder 

•  Vi tilbyder personlig rådgivning  
•  Rådgivning fra kl. 8 til kl. 18

RIKKE RYBAK
Statsaut. fodterapeut

KLINIK FOR FODTERAPI

Østergade 9, 2.th -8000 Århus C

HANNE  S. DEVANTIE
Statsaut. fodterapeut

Tlf. 8613 0702

Gule Ærter.
 
Lørdag d. 2. movember 2019 kl. 13.00 sam-
ledes 40 personer til vores årlige Gule Ærter.
                   
Efter flaghejsningen og Droningens skål fik 
dem der ikke havde modtaget deres nål over-
rakt den af formanden,
det var: 
Helge Sørensen  
Kjeld Jørgensen 
Gunnar Meyer
Erik Mols 
Mogens Thomsen
og Bent Skifter.

Derefter gik vi ombord i de gule ærter m.m. 
som var tilberedt af vores kok Peter Løn-
nqvist der helt havde overgået sig selv, det 
var formidabel og der blev næsten spist op, 
Bagefter have vi tre serier lotterier med fine 
præmier, det var en festlig og hyggelig dag.
                                                       Kai.
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                Ordinær Generalforsamling
           Lørdag, den 8. februar 2020, kl. 11.00

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter og forretningsorden

1.    Formand Kai Berg byder velkommen og leder flaghejsningen.
2.    Valg af dirigent.
3.    Valg af 4 stemmetællere.
4.    Protokol: Protokollen er fremlagt og tilgængelig hele året.
5.    Bestyrelsens beretning.
6.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
7.    Bestyrelsens forslag, herunder orientering om planerne for det kommende år.
8.    Indkomne forslag.
9.    Fastsættelse af kontingent.
10.  Valg til bestyrelsen:
 A.   Valg af formand for to år.
        På valg er Kai Berg, modtager genvalg.
B,    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
        På valg er: Eric Maarvig, modtager genvalg.
        Peter Lønnqvist, modtager genvalg.
         Nyvalg p.g.a. Lau´s bortgang.
         Bestyrelsen foreslår Axel Dixen, som er trådt ind under Lau´s sygdom og bortgang. 
          Modtager valg.
        Et bestyrelsesmedlem for 1 år. Jan Jensen er udtrådt af bestyrelse p.g.a. sygdom. 
        Bestyrelsen foreslår Kenn S. Byrholt, som er trådt ind i bestyrelsen for Jan Jensen.
11.  Valg af 2 suppleanter.
12.  Valg af revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
13.  Valg af 1 flagbærer og 1 reserveflagbærer.
14. Valg af delegerede til sendemandsmødet 2020.
15.  Skyttelavets beretning.
16.  Eventuelt.

P.S. Kun med betalt kontingent har man stemmeret - Der stilles i blazer.

HUSK TILMELDING HVIS DU VIL SPISE MED!!!
Tilmelding til mad, en uge før - 2 stk. smørrebrød, en øl og en snaps Kr. 50.-
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Søndag den 1. december lagde Marinestuen 
lokaler til den traditionsrige Julebanko. I år 
var der 30 medlemmer med fruer, mænd og 
børn, der havde valgt at møde op til nogle 
hyggelige timers samvær.

Benny sørgede for forplejningen, og han 
havde disket op med en god omgang gløgg, 
æbleskiver og kakao til børnene, mens Dixen 
stod for opråb af numre.

Dixen blev ved med at påstå, at han rystede 
posen med numre jævnligt, men som kom-
mentarerne lød fra forsamlingen, så hjalp 
det ikke meget for hovedparten af deltager-
ne. Sonja var som altid retfærdig, og fik delt 
præmierne ud til vinderne, når bankoplader-
ne var blevet gennemgået.

I pausen mellem de to omgange banko, der 
stod den på amerikansk lotteri. Mie stod for 
opråb og formand Kaj uddelte præmierne. I 
år gik alkoholgevinsterne heldigvis ikke til 
de yngste, men Sarah på 11 vandt dog en 
pose med slik.

Inge kunne ikke få banko, men hun var alli-
gevel lykkens pamfilius igen i år, da hun var 
helt suveræn til at stå op og vinde begge gan-
ge, Da deltagerne skulle op at stå og vende 

plader, hvis et af vore numre på bankopla-
derne blev råbt op. Vi andre satte os bare ned, 
en efter en.

Inges yndlings drille-offer, Aksel Godtfred, 
eller reserveprøjseren, som Inge ynder at kal-
de ham, vandt også tre gange under banko-
spillet Selvom han hver anden gang tog alle 
brikkerne af sine plader efter et spil til række. 
Han glemte ofte, at vi også skulle spille pla-
den fuld, men vandt gjorde han alligevel.

Efter flere timers bankospil, hygge og dejlig 
forplejning, så sagde vi farvel til hinanden, 
og lovede at komme igen til næste år, hvor 
Marinestuen forhåbentlig igen vil ligge loka-
ler til nogle hyggelige timer med julebanko.
                                                         Anders

Julebanko var et stort hit

Eric Maarvig
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Byens leverandør af lækre 
drikkevarer

Vi leverer til virksomheder, 
caféer og restauranter

Fadølsanlæg udlejes 
- også til private

Kontakt : 2183 5701

Axel Kiers vej 18 H - 8270 Højbjerg - Tlf.: 7020 9110 - mob.: 2183 5701
Mail: jan@depotoestjylland.dk - www.depotoestjylland.dk

Nyt fra  
SKYTTELAVET

Fredag d. 18. oktober kl. 17,00 afholdt vi 
venskabsskydning med Randers på skyde-
banen i Åbyhøj.

Der var mødt 18 fra Randers og 15 fra Aar-
hus. Efter skydningen var overstået forhale-
de vi til Marinestuen, hvor vi fik en buffet 
der bestod af: Sild – flæskesteg – leverpostej 
– roastbeef – osteanretning + kaffe.

Det var som sædvanlig altid hyggeligt at 
være sammen med Randers folkene. Ran-
ders fik lov til at tage pokalen med hjem 
igen.

af Kai Berg

Venskabsskydning i 
Aarhus.

Resultatet ser således ud for de 5 bedste.

Randers: Aarhus:

Niels H. Høeg 97- 2x Gunnar Meyer 95-1x

Jørgen Steffensen 96-1x Benny Ebbesen 94-
2x

Gunnar Kristensen 95-2x Michael Vils 93-2x

Henry Hansen 95-1x Børge Dammand 93-1x

Poul Hansen 94-2x Cai Jensen 93-0

I alt 477 – 8x I alt 468-6
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AKTIVITETS KALENDER 2020
 DATO  TIDSPUNKT  AKTIVITET

Januar
Mandag d. 06.01.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj
Torsdag d. 09.01.2020  19.00   Fluebinding i Marinestuen
tirsdag d. 14.01.2020   19.00   Sang i Marineforening
Mandag d. 20.01.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj
Torsdag d. 23.01.2020  19.00   Kammeratskabsaften (film)
Tirsdag d. 28.01.2020   19.00   Sang i Marinestuen
Fredag d. 31.01.2020     Ålelauget

Februar
Mandag d. 03.02.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj
Torsdag d. 06.02.2020  19.00   Fluebinding i Marinestuen
Lørdag d. 08.02.2020   11.00   Generalforsamling
Tirsdag d. 11.02.2020   19.00   Sang i Marinestuen
Mandag d. 17.02.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj
Torsdag d 20.02.2020   19.00   Kammeratskabsaften (film)
Tirsdag d. 25.02.2020   19.00   Sang i Marinestuen

Marts
Søndag d. 01.03.2020     Distriktsmøde i Horsens
Mandag d. 02.03.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj
Torsdag d. 05.03.2020  19.00   Fluebinding i Marinestuen
Tirsdag d. 10.03.2020   19.00   Sang i Marinestuen
Lørdag d. 14.03.2020   Se opslag  Landsskyttestævne i   
      Grenaa
Mandag d. 16.03.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj
Fredag d. 20.03.2020     Ålelavet
Tirsdag d. 24.03.2020   19.00   Sang i Marinestuen
Torsdag d. 26.03.2020  19.00   Kammeratskabsaften (film)
Fredag d. 27.03.2020   18.00   Stegte Ål

Ret til ændring forbeholdes.
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Lør. 23/11 løb årets julefrokost af stabelen
Over 30 feststemte medlemmer var glade 
mødt op med store forventninger til Peters 
store kogekunst.

Dagen startede med flaghejsning, Konge-
sang og Dronningens Skål.
Så kom de sædvanlige sild med Karrysalat 
og tilhørende Øl /Snaps.

Efter silden luftede koret stemmebåndene 
med et lille udpluk af deres kunnen. Sangen 
blev da kun på akapella maner da musikken 
var taget på juleferie, det var dog ikke så rin-
ge endda.

Efter sang kom der Fiskefilet m. reumolade , 
Leverposteg m. bacon og champignon, Flæ-

Så har Jan også 
fået reetableret og 
malet ”Vesta”
så hun igen er i 
god stand!!!

Godt arbejde Jan



11

JYSK
LIFTSERVICE &
POLERING ApS 

JERNBANEVEJ 5 - 8220 BRABRAND - TLF. 40 34 36 37 - MAIL: vpc@tdcadsl .dk

Lør. 23/11 løb årets julefrokost af stabelen
Over 30 feststemte medlemmer var glade 
mødt op med store forventninger til Peters 
store kogekunst.

Dagen startede med flaghejsning, Konge-
sang og Dronningens Skål.
Så kom de sædvanlige sild med Karrysalat 
og tilhørende Øl /Snaps.

Efter silden luftede koret stemmebåndene 
med et lille udpluk af deres kunnen. Sangen 
blev da kun på akapella maner da musikken 
var taget på juleferie, det var dog ikke så rin-
ge endda.

Efter sang kom der Fiskefilet m. reumolade , 
Leverposteg m. bacon og champignon, Flæ-

skesteg m. rødkål, og Rullepølse m. sky og 
løg, på bordet.
Til slut rundede vi af med Ris a la mande kir-
sebærsovs -  dog uden mandel.

Alt lavet af vores lokale kok Peter, og som 
sædvanlig en veludført anretning tak for det.

Efter maden blev der afholt lotteri med fine 
premier.

Dagen sluttede med almindelig hyggesnak 
og lidt spredt sang med nogle af vores hjem-
lands vemodige

På Bestyrelsens vegne tak for dagen og ha en 
god Jul Og et godt Nytår.
                                           Kenn

JULEFROKOST 2019



Endnu en god Kammerat 
er gået fra borde ….

Fr. Allé 97 - 8000 Århus C
Tlf. 86 13 63 50

Stedet vi mødes 
over en lille en..

Hunter´s Pub

Støt vores annoncører
- de støtter os....

Efter en langsygdomsperiode måtte 
Lau Schmidt give op, og sov ind d.
10. nov. 2019 omgivet af familien.

Lau var om nogen, ægte ”Mariner” 
efter over 40 år i søværnet blev han 
medlem af Aarhus Marineforening 
og var yderst aktiv på enhver måde 
i foreningen, han var meget aktiv i 
skytteforeningen og med til at starte 
fiskeklubben op, og mange år medlem 
af bestyrelsen og i en årrække næst-
formand.

Lau var meget vellidt blandt gutterne i 
marinestuen, han var altid glad og po-
sitiv og især kendt for hans lune måde 
at underdrive på, når han fortalte om 
hans mange sjove / spændende ople-
velser gennem tiden, han deltog også 
gerne hvis vi mødtes uden for mari-
neforeningen til lidt godt at spise og 
en lille en.
Lau vil blive savnet af os alle i mari-
neforeningen. 

Lau blev 74 år 
Ære være hans minde

                                    Gutterne

ANNALISE´S BAR

Frederiksgade 75 - 77 
Tlf. 8612 2899

8000 Århus C, v/ Rådhuspladsen

Rowi   Cykler
Salg

Service
Reparationer
Faguddannet

personale

  Nye Gaster    

Gunnar Meyer
Flemming Nielsen
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Byen’s 
      bedste....

ANNALISE´S BAR

Nørre allé 20 - 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 97 79 

Og så skal vi til det igen. 
KONTINGENT 

betaling. 
Et nyt år er på trapperne og der skal beta-
les kontingent  for  2020. Kun 360,00 kr. 
for hele herligheden.  

Indbetaling kan enten betales via bank 
overførsel til: 

 Konto:   1687 3222 9735 10 
Middelfart sparekasse Rosensgade 18 

8000 Aarhus C 
eller kontant i Marinestuens åbningstid 
lørdag og onsdag   kl. 10.00-14.00. 
Uanset hvilken indbetalingsform du væl-
ger så husk at anføre hovednummer.  ind-
betaler-navn og adresse. 

Sidste frist for indbetaling af kontingen-
tet er den  27. januar 2020,
                                        Cai Jensen

KABYSSEN

MAD I MARINESTUEN ?
Fremover vil der ugen i forvejen 
være et opslsg i marinestuen om 

hvornår, 
- og hvad menuen står på!

Så hold øje med opslaget hvis du 
vil spise med

Kabysleder
Jan Jensen
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Støt vores annoncører
- de støtter os....

April 2020
Fredag 03.04.2020 Venskabsskydning i 
Randers
Mandag d. 06.04.2020 Skydning
Tirsdag d. 07.04.2020 Sang
Mandag d. 20.04.2020 Skydning
Tirsdag d. 21.04.2020 Sang

Maj
Mandag d. 04.05.2020 Skæring Hede
Mandag d. 04.05.2020 Sømanden
Lørdag d. 09.05.2020 Sendemandsmøde i 
Svendborg
Fredag d. 15.05.2020 Ålelavet
Søndag d. 17.05.2020 Pudsedag
Mandag d. 18.05.2020 Skydning
Tirsdag d. 19.05.2020 Sangafslutning

Juni.
Lørdag d. 13.06.2020 Sommerudflugt
Mandag d. 15.06.2020 Skydning
Mandag d. 15.06.2020 Valdemarsdag
Mandag d. 29.06.2020 Skydning

Juli.Ferietid

August
Mandag d. 03.08.2020 Skydning
Tirsdag d. 11.08.2020 Sang
Mandag d. 17.08.2020 Skydning
Tirsdag d. 25.08.2020 Sang

September
Lørdag d. 05.09.2020 Mindehøjtid for Dan-
ske udsendte
Søndag d. 06.09.2020 Firkantskydning i 
Ebeltoft
Mandag d. 07.09.2020 Skydning
Tirsdag d. 08.09.2020 Sang
Lørdag d. 12.09.2020 Jubilarfest
Lørdag d. 12.09.2020 Formandsmøde i 
Fredericia
Mandag d. 21.09.2020 Skydning
Tirsdag d. 22.09.2020 Sang

Oktober
Torsdag d. 01.10.2020 Fluebinding
Fredag d. 02.10.2020 Ålelavet
Mandag d. 05.10.2020 Skydning
Tirsdag d. 06.10.2020 Sang
Fredag d. 16.10.2020 Venskabsskydning i 
Aarhus
Torsdag d. 22.10.2020 Kammeratskabsaften
Lørdag d. 31.10.2020 Gule Ærter

November
Mandag d. 02.11.2020 Skydning
Tirsdag d. 03.11.2020 Sang
Torsdag d. 05.11.2020 Fluebinding
Lørdag d. 07.11. 2020 Distriktsskydning i 
Randers
Mandag d. 16.11.2020 Skydning
Tirsdag d. 17.11.2020 Sangafslutning
Lørdag d. 21.11.2020 Julefrokost

December
Søndag d. 06.12.2020 Julebanko
Mandag d. 07.12.2020 Skydning
Fredag d. 11.12.2020 Ålelavet
Onsdag d 30.12.2020 Farvel til 2020

Ret til ændring forbeholdes

KALENDER FOR 2020

Jægergårdsgade 154 - 8000 Århus C
Tlf 8612 1481 - Kohalen. dk

Åben:
Man - fredag
11.30 - 18.00
Køkkenet 
11.30 - 16.00

Åben:
Man - lørdag
11.30 - 18.00
Køkken
11.30 -16.00
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Jægergårdsgade 154 - 8000 Århus C
Tlf 8612 1481 - Kohalen. dk

Åben:
Man - fredag
11.30 - 18.00
Køkkenet 
11.30 - 16.00

Fiskergyde 15  8000 Århus C
Tlf 8612 1037

OP OG SE PIGER PÅ KAJEN
Naturligvis havde Århus Havn også sine 
»piger«! Piger »med fast flise« i Skolegade, 
Ågade, Dynkarken, Revet, gader som snart 
ikke eksisterer mere, og Mindegade. Denne 
sidste hed ikke sådan, fordi den skulle » min-
de « om et eller andet. Men fordi den fra me-
get gammel tid lå ved »mindet«. Et såkaldt 
»minde« er en slags smal, kort fjord, der fø-
rer ind til et større vandområde. Her har det 
altså været Brabrand sø, som tidligere førte 
sig længere frem mod Bugten. De samme 
forhold gør sig gældende ved Nors-minde, 
Kerte-minde og Karrebæks-minde.

Man kan just ikke sige, at de Århuspiger var 
aggressive, ja, end ikke direkte tillokken-
de, de så ud til at være i et overkommeligt 
prislag. Synderligt mange af dem syntes der 
ikke at være. De stod der bare, tavse, mørke 
skikkelser - afventende min barndoms uskyl-
dighed troede jeg, de var stakkels ulykkelige 
hustruer, som tålmodigt gik og ventede uden 
for beværtningerne på, at deres mand kom 
ud, inden han havde drukket hele ugelønnen 
op.

Senere blev jeg meget klogere.
Det sivede dog ud, at nogle havde deres 
øgenavne. Der var f.eks. Dragongerda og 
Bolsjevikolga - eller også var det omvendt. 
En havde det uhyggeligt- lydende tilnavn 
»Rotten«, en anden »Gelænderet«. Hvorfra 
hun havde fået det, er ukendt. Hun så i hvert 

fald ikke ud til at kunne yde nogen »træt« 
sømand yderlig støtte - tværtimod!

Naturligvis kom beboerne i kvarteret til at 
kende damerne, vidste udmærket besked om 
deres profession. Der var en bestemt, som 
havde fundet passende læplads i porten til 
Mindegade 8, og så sagde man da »godaf-
ten«, muligvis en bemærkning om vejret. De 
hørte jo også med til gaden.

Hende, der havde stade på hjørnet til Dyn-
karken, huskes for en særlig bemærkning. 
Det var min tjans at gå ned med hunden. Da 
jeg en råkold vinteraften netop var nået hen 
til »hendes hjørne«, og vovsen så gjorde det, 
den skulle, var det, hun sagde med virkelig 
medfølelse: »Det er vel nok synd, at sådan en 
lille hund skal ud i sådant et koldt vejr med 
sådan en tynd snor!!!«

De ord blev klassiske hjemme hos os.

Lige et afsnit af bogen om det 
Gamle Århus
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SOMMER UDFLUGT 2020
 

Som lovet i sidste nr. af Briefing, følger her 
Rejseprogram, Pris, Tilmelding m.m.
Vi mødes til morgenkaffe, samt et rundstyk-
ke i Marinestuen, lørdag, den 13. juni 2020, 
kl. 0800. Kl. 0830, prc.! er der afgang mod 
det nordjyske og Voergaard Slot, hvor vi skal 
være fremme kl. 1100. 
Her bliver vi delt i to hold med max. 20 gæ-
ster på hvert hold og med to guider på hvert. 
Første hold sendes af sted ca. kl. 1100 og 
andet hold femten minutter efter. I bliver 
altså ført gennem hele Slottet under kyndig 
vejledning og fortælling om Slottet og dets 
betydning for store dele af Nordjylland og 
Vendsyssel.
Rundvisningen vil vare ca. 1 time. Har i mu-
ligheden er det en god idé, at læse om slottet 
, via www. voergaardslot.dk - det vil gøre det 
lettere at følge guidernes  fortællinger. 

Efter endt rundvisning ”angriber” vi igen 
bussen, som bringer os til Hals Marine for-
ening, hvor vi skal nyde en god frokost, samt 
hygge os med vores kammerater i Hals Ma-
rineforening. 
Derefter ruller vi til færgestedet, hvorfra vi 
bliver færget over Limfjorden til Egense (der 
er ikke toldfri handel ombord). Vi fortsætter 
mod syd med Kattegat på vores venstre side 
og på vores højre store dele af Vildmosen, - 
en meget smuk rute, videre til Hadsund via 
Visborggaard Slot og den store gravsten over 
den hvide hest, som bragte Kong Christian X 
over grænsen ved Genforeningen i 1920, he-
sten VAR hvid og ikke kalket. Hesten var le-
veret fra Visborggaards stalde hvor den også 
endte sine dage, hvorefter den blev begravet 
ved den store sten, med undtagelse af den 
ene hov, som blev omdannet til penneholder 
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og i dag befinder sig i Cristian X’s minde-
stue på Amalienborg. 
Vi fortsætter over broen og følger Mariager 
Fjord til byen af samme navn, hvorfra vi sty-
rer direkte til Marinestuen i Aarhus hvor jeg 
regner med at vi ankommer ca. kl. 1800.

Prisen for hele herligheden andrager 300,00 
kr., som skal betales ved tilmelding senest 
onsdag den 27. maj. 
Tilmeldingslisten vil blive lagt frem i Baren, 
ca. 1. april.
Der bliver plads til 40 personer og tilmeldin-
gen er bindende.
Udflugten er kun for medlemmer med en 
ledsager (hustru, partner, kæreste).
                                                 Eric Maarvig

Hjorten

Vesterbrogade 2 - 8000 Århus C.
Tlf. 8612 2110

Danmarks Marineforenings 
Værdigrundlag

Som traditionsbærende forening arbejder 
Danmarks Marineforening, gennem sit lands-
dækkende virke, for at fastholde og formidle 
Danmarks maritime kulturarv, samt at udbre-
de interesse for søværnet og søfarten.

Danmarks Marineforening er en demokra-
tisk, royalistisk, upolitisk forsvarspositiv for-
ening, der hylder mangfoldigheden, såvel i 
samfundet som i foreningen, hvor der er rum 
og plads til alle.

Danmarks Marineforening
Foreningens formål er at styrke nationens in-
teresse for søværnet og søfarten, samt at ved-
ligeholde forbindelsen og kammeratskabsfø-
lelsen mellem personer, der er eller har været 
tjenestegørende under Orlogsflaget, eller har 
haft ansættelse til søs. 
 Æresformand  er Hans Kongelige Højhed 
Kronprins Frederik

Danmarks 
Marineforenings
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Silkeborgvej 249 - 8230 Åbyhøj
Tlf.: 86 14 84 00

Åbeningstider:
mand.- tirsd.- onsd. - 12 - 19 torsd. - 12 - 22
fred - lørd. -  12 - 24 - sønd.. - 12 - 18

Lørdag den 30. nov. havde Aarhus Mari-
neforening besøg af Nato´s stående mine-
rydningsstyrke SNMCMG 1 - og som man 
kunne forvente gik det ikke stille af, vi har 
mig bekendt nok ikke harft så mange søfolk 
og med så mange forskellige sprog på besøg 
på en gang?

Styrken består af 6 følgende skibe.

HDMS Thetis dansk besætning 60

BNS Bellis belgisk besætning 37

HNLMS Urk hollandsk besætning 37

FGS Weilheim tysk besætning 39

HNOMS Rauma norsk besætning 39

LVNS Talivaldis lettisk besætning 42

I Alt 254

Formand Kai Berg og Claus just Gustafsen 
bød velkommen til de mange gæster og ud-
vekslede ”Våbenskjold” og snart gik snak-
ken lystig

Flådebesøg i Arhus 30-11-2019 / 03-12-2019

Gæstebesøget var sat til ca. 2 timer, men når 
gode søfolk mødes trækker tiden jo altid ud.

Der skulle jo snakkes, de tøre halse skulle 
skylles, fortælles historier fra den virkelige 
verden, og der blev sunget national melodier 
både den dansk norske og tyske og diverse 
sømandssange blandt andet en om en sø-
mand som havde fået søsyge eller en anden 
form for slingrende ben ud på den årle mor-
genstund.
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Birkegårdsvej 32 - 8361 Hasselager

Busser i flere størrelser
til alle formål
Vores speciale:
Kørestolsbusser
4 stjernede busser
V.I.P bus

Tlf. 86 2843 88

Telefontorvet - 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 04 79

Midt i byens hjerte ....

- Stedet med den gode musik !

„Hos Anders“

CAFÉ - BODEGA

Gæstebesøget var sat til ca. 2 timer, men når 
gode søfolk mødes trækker tiden jo altid ud.

Der skulle jo snakkes, de tøre halse skulle 
skylles, fortælles historier fra den virkelige 
verden, og der blev sunget national melodier 
både den dansk norske og tyske og diverse 
sømandssange blandt andet en om en sø-
mand som havde fået søsyge eller en anden 
form for slingrende ben ud på den årle mor-
genstund.

På trods af de mange forskellige sprog så gik 
snakken lystig og der blev skålet på stort set 
alle sprog.

En helt igennem sjov og hyggelig dag i mari-
nestuen som vi vil huske længe.
Så det gør vi gerne igen.
                                               Benny

Støt vores annoncører
- de støtter os....
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Lystfisker klub

Mærkedage
Følgende medlemmer har runde 
fødselsdage i den kommende tid

Vi kipper med flaget

  80 år.  
12.02.2020  Preben Laursen  

  75 år.  
21.01.2020  Eric Maarvig  

  70. år.  
24.02.2020  Knud Villy Jensen
  
  65 år.  
02.04.2020  Anders Skorstensgaard 

Fiskerivej 4 - 8000 Århus C
Tlf. 8612 4280 - Fax 8612 5280

E-mail clausens-fisk@teliamail.dk

  78.638
     Lau schmidt  død d. 10.11.2019. 

DØDSFALD

Ørredfilet med grøntsager
Til 4 pers.
4 gulerødder (ca 300 g.)
3 porrer (ca. 375 g.)
½ lille knoldselleri (ca. 150 g.)
2 spsk. kapers, (kan undlades)
Salt og peber
1 ørredfilet (400 – 500 g.)
1 citron (usprøjtet)
½ dl. frossen hakket persille (ca.30 g.)
1 spsk. Olie gerne rapsolie
½ l. tomstjuice
Når du har cheket din indkøbsseddel, om du 
har købt det hele, minus fisken som du natur-
ligvis selv har fanget tager du forklædet på 
og går i gang.
Skær gulerødder og selleri i tern og porrerne 
i tynde skiver, og læg grøntsagerne i et ovn-
fast fad. Fordel de afdryppede kaper, salt og 
peber over. Halvére citroner og pres en halv 
spsk. saft ud af den og rør det sammen med 
persille, olie, salt og peber og smør blandin-
gen på ørredfileten og læg den over på grønt-
sagerne. Hæld så tomatjuicen ved.
Skær citronen i tynde skiver og fordel dem 
ud over fisken. Tilbered retten i ovnen ved 
200 grader i 25 minutter på nederste ovnrille.
Serveret med fuldkornspasta og en dejlig 
kold hvidvin                    VELBEKOMME 

Ja nu bliver der jo nok ikke fisket før 
solen igen begynder at få magt og isen 
smelter i vandløbene, men så er der jo 
god grund til at kigge i fryseren om der 
skulle være lidt fra sommerens fiskeri. 
Her er en opskrift hvis der skulle være 
et par ørredefileter.
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Resenbro &
Skellerup 
Put & Take

Resenbro 
Møllegårdsvej 56
8600 Silkeborg

Skellerup
Skellerupvej 73
8600 Silkeborg

Tlf. 2068 7425

Udefra ser Fars Grej ikke ud af 
meget, men når du først kommer 
indenfor, så åbner en verden af fi-
skeudstyr sig for dig, lige meget om 
du er nybegynder eller rutineret 
lystfisker.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

På Damsbrovej i Norring, ikke langt fra Hin-
nerup, der holder Fars Grej til. Fars Grej er 
en lystfiskerbutik, hvor du finder lige det du 
har brug for til din grejkasse.
Morten Nielsen står bag disken, og han hol-
der åbent, når kunderne har brug for det. 
Oftest er det om eftermiddagen om aftenen, 
men butikken holder også åbent i weeken-
den, når og hvis kunderne ønsker det.

Lystfisker fra barnsben
Morten startede med at fiske i en tidlig alder, 
det var hans far, Villy, som fik ham interes-
seret i fiskeriet.
”Far sendte mig en tidlig alder ud i haven og 
samle regnorme sammen inden vi skulle ud 
at fiske, jeg kunne lige så godt lære det, så 
var glæden også større, når der kom en fisk 

på krogen, når vi sad sammen og fiskede,” 
erindrer Morten.
Villy står i baggrunden og tilføjer: ”Ja, men 
du kom hurtigt efter det selv, og vi havde 
mange gode oplevelser sammen, specielt ved 
Hårvadsbro, når vi fiskede i Lilleåen,” siger 
Villy.

Gartner der sælger fiskeudstyr
Morten er oprindeligt uddannet gartner, og 
han startede også med at sælge blomster på 
markedet.
”Blomsterne skulle dog smides ud, når de 
visnede, og derfor fik en kammerat mig over-
bevist til, at jeg skulle satse på lystfisker ud-
styr i stedet. Jeg holdt længe til på Det Blå 
Marked i Låsby, og her mødte jeg også rigtigt 

Fars Grej - et mekka for lystfiskere
Ørredfilet med grøntsager
Til 4 pers.
4 gulerødder (ca 300 g.)
3 porrer (ca. 375 g.)
½ lille knoldselleri (ca. 150 g.)
2 spsk. kapers, (kan undlades)
Salt og peber
1 ørredfilet (400 – 500 g.)
1 citron (usprøjtet)
½ dl. frossen hakket persille (ca.30 g.)
1 spsk. Olie gerne rapsolie
½ l. tomstjuice
Når du har cheket din indkøbsseddel, om du 
har købt det hele, minus fisken som du natur-
ligvis selv har fanget tager du forklædet på 
og går i gang.
Skær gulerødder og selleri i tern og porrerne 
i tynde skiver, og læg grøntsagerne i et ovn-
fast fad. Fordel de afdryppede kaper, salt og 
peber over. Halvére citroner og pres en halv 
spsk. saft ud af den og rør det sammen med 
persille, olie, salt og peber og smør blandin-
gen på ørredfileten og læg den over på grønt-
sagerne. Hæld så tomatjuicen ved.
Skær citronen i tynde skiver og fordel dem 
ud over fisken. Tilbered retten i ovnen ved 
200 grader i 25 minutter på nederste ovnrille.
Serveret med fuldkornspasta og en dejlig 
kold hvidvin                    VELBEKOMME 

Ja nu bliver der jo nok ikke fisket før 
solen igen begynder at få magt og isen 
smelter i vandløbene, men så er der jo 
god grund til at kigge i fryseren om der 
skulle være lidt fra sommerens fiskeri. 
Her er en opskrift hvis der skulle være 
et par ørredefileter.
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Damsbrovej 58
Korsholm
8382 Hinnerup
Tlf. 40968698

Åbningstider:
Mandag & tirsdag fra 16.15 til 19.00

Onsdag Lukket
Torsdag & fredag  fra 16.15 til 19.00

www.fars-grej.dk

Støt vores annoncører
- de støtter os....

mange fra Aarhus Marineforening, heldigvis, 
de har vist sig ofte at komme forbi forretnin-
gen her i Norring,” siger Morten.
Forretningen blev en nødvendighed, da kun-
derne blev flere og flere, og han blev nødt til 
at udvide sit udstyr sortiment.
”Jeg havde længe ledt efter nogle egnede lo-
kaler, hvor jeg kunne bo selv, og stadig have 
en butik. Da jeg så fandt huset her i Norring, 
så slog jeg til, og det har jeg ikke fortrudt. 
Norring er et dejligt sted at bo,” siger Mor-
ten.

Morten fisker stadig meget selv, mest fra Ka-
rup Å og Lilleåen.
”Det er mest havørred og bækørred jeg fisker 
efter, men da jeg havde sommerhus ved Aj-
strup Strand, der gik fisketuren ofte til Nor-
sminde Havn, hvor jeg brugte mange timer 
på at hive den ene fiske op af vandet efter den 
anden,” fortæller Morten.

Fars Grej
Mens vi taler sammen, så kommer der også 
flere kunder ind, og Morten tager sig god tid 
til at rådgive kunderne omkring, de ønsker 
de har.
For der er meget at vælge i mellem i forret-
ningen, udvalget er stort, og Morten følger 
konstant med de nye tendenser og udstyr, 
som han kan sælge til kunderne.

”Jeg har valgt at sælge udstyret her fra for-
retningen, der er mange steder, hvor du kan 
købe det på nettet, men det gør jeg ikke me-
get i. Jeg har selv prøvet det meste af det 
fiskegrej, som jeg sælger, og derfor kan jeg 
også give en god vejledning til kunderne. 
Det kan jeg også mærke, at de nyder. Det er 
ikke kun jer fra Aarhus Marineforening, der 
kommer igen og igen, det gør mange af mine 
andre kunder heldigvis også,” siger Morten 
begejstret.
For selv om Fars Grej er en hobby for Mor-
ten, som han passer ved siden af sit normale 
arbejde, så er samtalerne med kunderne no-
get som Morten holder af.

”Det betyder ikke noget, om det er en nybe-
gynder eller en kunde, der har fisket i mange 
år. Vi har altid en god snak om, hvad de har 
brug for, og hvis jeg ikke har det på lager, 
så skaffer jeg det selvfølgelig,” siger Morten, 
inden jeg siger farvel til ham i efterårsmør-
ket, og han tager sig af den næste kunde, der 
er kommet ind i butikken.
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Frimurerlogens Selskabslokaler

Selskabslokaler - Diner transportable
Baseret på friske råvarer

Kom og få en snak - mange spændende menuforslag

Mad ud af huset, læs mere på www.peters-mad.dk
Peter Lønnqvist - Frimurerlogens Selskabslokaler - Christiansgade 6 - 8000 Aarhus C

Mobil tlf.: 40 13 66 40 - Tlf.: 86 12 61 86

Retur: Cai Jensen, Skovbyparken 4 - 8464 Galten


