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Med formandens øjne
Året 2020 er godt i gang, generalforsamlingen er overstået, og
bestyrelsessammensætningen er uændret og godt for det, der er
mange opgaver, som skal løses, og som der har været arbejdet på
i en længere periode.
Vi har i år kunnet uddele jubilartegn til medlemmer, som loyalt
har støttet op om vor forening igennem en årrække. Et medlem,
som jeg vil fremhæve, er vort medlem Bent Sivertsen, der trofast
har været medlem i 70 år. En stor tak for din trofasthed - Bent. Det
tror jeg ikke, der er ret mange andre medlemmer, som har opnået.
Vi har tilbudt at være værter for sendemandsmøde 2020. Mødet
afholdes i St. Bededags ferien. Vi har langt de fleste opgaver på
plads. Der vil være travlhed og pres på vort hus fredag, den 8. Maj, hvor kammeratskabs
aftenen afholdes. Lørdag vil ledsagerturen afsluttes i Marinestuen med en frokost.
Vi glæder os alle til at kunne modtage vore medlemskollegaer i vort eget hus og vil gøre alt,
hvad der står i vor magt, for at de kan rejse hjem med en god og positiv oplevelse i bagagen.
Det er dejligt at se, hvor mange der på nuværende tidspunkt har givet tilsagn om at hjælpe
til. Hvis du skulle sidde og have lyst til at give en hånd med, så hører vi gerne fra dig, enten
telefonisk eller på listen på opslagstavlen i Marinestuen.

Erik Bodal

Før vi kommer til Sendemandsmøde 2020, så er der de traditionelle højtideligheder. 4. og 5.
Maj, hvor det i år er 75 år siden Danmark blev befriet efter 5. års besættelse.
Der vil blive gjort meget ud af højtidelighederne rundt i landet. Vi har i år fået et af vore egne
medlemmer til at holde talen i Sct. Jørgens Park. Kommandør Niels Arthur Binder har givet
tilsagn til at komme og holde talen. Nærmere herom senere i dagspressen, opslagstavlen i
Marinestuen og på de elektroniske medier.
De traditionelle arrangementer hen over året fastholdes med små justeringer. Efterårsturen
fra 1. til 4. september er nu færdigplanlagt og bliver hængt op på opslagstavlen, således tilmelding kan foretages. Alt tegner til, at vi igen oplever en god, oplevelsesrig og hyggelig tur
sammen med gode kollegaer fra Svendborg Marineforening.
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. De lånte effekter må ikke gøres til genstand for salg til tredjepart.
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.
Med venlig hilsen - Erik Bodal - Formand
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Lørdag den 4. januar:
Nytårsmønstring. Formanden indledte
med at mindes de medlemmer der var
gået fra borde i 2019. De mange forskellige aktiviteter Marineforeningen havde
deltaget i, i året 2019, blev omtalt.
Foreningen har 18 medlemmer der har
været medlem i 25 år, og Bent Sivertsen
der har været medlem i 70 år.
De tilstedeværende jubilarer fik overrakt jubilartegn.
Ved samme lejlighed blev Ib Hansen udnævnt til årets mariner.
70 medlemmer deltog i mønstringen, der sluttede med en Riga
balsam og kransekage.
Torsdag den 30. januar:
Foredrag ved pensioneret jagerpilot
Michael Huusom, der underholdt en
fyldt marinestue med et spændende
foredrag om sin uddannelse som
jagerpilot, og om oplevelser gennem
40 år i Flyvevåbnet.

Søndag den 9. februar: Distriktsmøde i Svendborg. Mødet skulle have været afholdt i
Marstal, men på grund af stormen og aflyste færger blev mødet flyttet til Svendborg.
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Lørdag den 15. februar:
Den årlige generalforsamling blev afviklet i god ro og orden, under ledelse af dirigenten Torben Tranberg. Bestyrelsens beretning
blev taget til efterretning. Regnskabet, der viste et pænt overskud, blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag.
Kontingentet er uændret 350. kr. om året. Alle der var på valg
blev genvalgt. Der deltog 71 medlemmer i generalforsamlingen.
Derefter blev der serveret kogt torsk med tilbehør til deltagerne.
Torsdag den 27. februar:
Der skulle have været Foredrag ved Banjemester Erik Schmidt på ”P572 Lauge Kock” om
sejlads i arktiske farvande.
Men da Erik Schmidt var blevet forhindret i at møde, blev det i stedet en hygge aften med
Martha-filmen, for de fremmødte 30 deltagere.

Når du har brug for os,
er vi tæt på
– også søn- og helligdage
Anita Grundahl og Morten Bytoft

Den lokale bedemand

®

Valdemarsgade 50, Svendborg Tlf. 6221 9909

dlbg.dk
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Storm's køkken

Ring og få

en sn

Tlf. 23 60 13ak på:
58
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.
Vikarkokken • Krebsen 21 • Rantzausminde, 5700 Svendborg • vikarkokken@mail.dk • CVR nr. 84993816

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
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Vigtigt:
Kassereren fortæller
at der er en hel del
medlemmer, der
endnu ikke har betalt
kontingent for 2020.
Er du en af dem, så få betalt
350,00 kr. snarest muligt til
Reg. nr. 1551
Konto nr. 3224636393
Tak.

Kommende aktiviteter
Når man har skrevet sig på listen til et arrangement
og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale

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.
Torsdag den 23. april kl. 18.00:
Pudseaften.
Torsdag den 30. april kl. 18.00:
Det sidste arrangement i vinterens foredragsrække er et virksomhedsbesøg på Svendborg
Kraftvarme A/S. Maskinmester Erik Olsen viser rundt og orienterer om det store anlæg.
Max 40 deltagere. Derfro er tilmelding nødvendig, senest 27. april. til tlf. 40 45 30 11.
Mødested direkte på Bodøvej 15. Svendborg. Kl. 18.00
Fredag den 8. maj til søndag den 10. maj:
Svendborg Marineforening er vært ved det årlige sendemandsmøde for Danmarks Marineforening. Særskilt program for arrangementet er udsendt
Tirsdag den 23. juni kl. 18.00:
Sct. Hansfest for medlemmer og ledsagere. Igen kommer vort husorkest er ”Syvsoverne” og
spiller op til dans. Og vort gode kabyshold sørger for den gode mad. Der bliver tændt bål kl.
21.00, (hvis vejret tillader det). Påklædning fri. Pris for god mad, musik og hygge 150,00 kr.
Sidste frist for tilmelding og betaling er lørdag den 6. juni. Betaling kan ske lørdage til Bjarne
ved det runde bord, eller ved at indbetale beløbet til foreningens konto. Reg. Nr. 1551 konto
3224636393
Søndag den 12. juli kl. 08.00:
Årets sejltur med ”Caroline S” og ”Viking” går til Ærøskøbing. Der serveres morgenmad og
et lille glas undervejs, frokosten indtages hos Ærøskøbing Marineforening.
Prisen for sejltur, morgenmad og frokost er 250,00 kr. Påklædning fri.
Da det er begrænset hvor mange der kan / /må være ombord, kan der kun tilmeldes personligt
på listen på opslagstavlen. (Ikke tilmelding af andre).
Tilmeldingslisten bliver sat op på opslagstavlen lørdag den 13. juni kl. 10.00.
Efter tilmelding kan der betales til Bjarne Jensen, eller til foreningens konto:
Reg. nr. 1551 konto nr. 3224636393
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. Når man har skrevet sig på listen til et arrangement, og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.
7

RUNDE FØDSELSDAGE I
APRIL KVARTAL 2020:
1.april
12. april
25. april
28. april
30. april
3. maj
7. maj
8. maj
13. maj
15. maj
22. maj
26. maj
30. maj
5. juni
9. juni
13. juni
13. juni
19. juni
19. juni

Niels Fog Petersen
Per Juul Rytter
Ane-Marie V.M. Larsen
Hans Jørgen Groth
Frank Neergaard Bjerg
Jan Tourlin
Ib Erik Hansen
Jørgen Bech
Jes Tommy Pedersen
Jim Lindegaard
Frank Hansen
Flemming Duus
John Høeg Broholm
Kim Bue Drost
Flemming Birger Pedersen
Claus Vestergaard Madsen
Mads Bo Ravnholt Madsen
Henning Blaaby
Flemming Jensen

75 år.
60 år.
70 år.
75 år.
75 år.
75 år.
75 år.
80 år.
70 år.
65 år.
70 år.
85 år.
50 år.
70 år.
75 år.
75 år.
50 år.
75 år.
75 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Hasse Wulf Christensen, Hanne Amstrup og Frederik Hansen Eriksen

DØDE

Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer
Hans Peter Madsen, Kurt Bech og Erik O. Thomsen
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE
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Jubilæum for indmeldelse
I sidste nummer af bladet skrev vi at der var 8 medlemmer der kunne
markere jubilæum for indmeldelse i Svendborg Marineforening.
Dette antal var ikke korrekt, ved nærmere gennemgang af medlemslisten
har det vist sig at antallet var 19. Vi bringer derfor her navnene på alle 19:
Bent Sivertsen har været medlem af Svendborg Marineforening i 70 år.
Alle følgende har været medlem i 25 år:
Jørgen Pedersen, Carsten Hall Weibrecht, Hans Simwonsen Aggefeld Mæng,
Tage Sylvester Eriksen, Peter Mikael Dannerfjord, Erik Jørgen Bodal, Henning
Slot Rasmussen, Jørgen Skovgaard Hansen, Ejgil Larsen, Søren H. Hansen, Arne
Torbjørn Aarøe, Peter Garde, Jan Siiger Frahm, Jørgen Anders Peter Simonsen, Erik Baagøe Larsen, Charsten Reiner Karger, Morten Dyhr Arildsen, Steen
Bloch Sørensen.
Jubilæumstegn blev uddelt ved generalforsamlingen,
til de tilstedeværende jubilarer.

Jubilarstævnet 2020

- finder sted på Holmen, søndag den 30. august.
Svendborg Marineforening har også i år et stort antal medlemmer der kan markere
jubilæum for deres indkaldelse til Søværnet. Det drejer sig om følgende:
Leif Kurt Larsen Olsen
Lauge Jørgensen
Poul Verner Jørgensen
Gunnar Kristian Markussen
Theodor Arthur Rendtoff
Peder Grove Sørensen
Ove Pilgaard
Jørgen Haagen Frederiksen
Bill Larsen
Mogens Nielsen
Ove Frisch
Jørgen Bech
Ebbe Toghøj
Ove Nielsen
Jens Jørgen Nygaard
Niels Aage Henriksen

70 år.
70 år.
65 år.
65 år.
65 år.
65 år.
65 år.
60 år.
60 år.
60 år.
60 år.
60 år.
60 år.
60 år.
60 år.
60 år.

Flemming Duus
Aage Walther Otto
Kaj Erik Sørensen
Erik Jørgen Bodal
Jørgen Jørgensen
Erik Eigil Østa
Walter Storm
Dan Jensen
Flemming Børge Eriksen
Ole Steen Andersen
Gull Philip Bøgebjerg Andreasen
Finn Frigast Larsen
Ina Nørlov
Torben Hansen
Ngoc Nguyen

60 år.
60 år.
50 år.
50 år.
50 år.
50 år.
50 år.
50 år.
50 år.
50 år.
50 år.
40 år.
40 år.
40 år.
25 år.

Der vil blive sørget for transport til og fra Holmen.
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”Under Jorden”

75års minder af Hans Harboe-Hansen
Ved årsskiftet 1944/45 stod klart, at man gik
ind i sidste krigsår med Tysklands – og Japans – endelige nederlag. Det åbne spørgsmål var, hvordan afslutningen ville forme
sig. I Danmark var der ingen tegn på, at besættelsesmagten og dens medløbere afdæmpede deres aktiviteter, tvært imod.
Arrestationer og henrettelser af modstandsfolk tog til ligesom clearingmord og schalburgtage. Modstandsbevægelsen opererede
under stigende vanskeligheder.
Tidligt om morgenen 28. februar ringede
Gestapo voldsomt på døren til den lejlighed
i København, hvor jeg havde et lejet værelse.
Et halvt års tid forinden havde Søværnets
illegale stab Elverhøj foranstaltet, at der
indenfor modstandsorganisationen Holger
Danske blev etableret en deling af søkadetter. Den var jeg blevet flyttet til fra mit
hidtidige engagement som ”fransk kok og
jungmand” på en galease, der var anskaffet
for at kombinere normal fragt med hjemtagning fra Sverige af våben til modstands
bevægelsen.
Dagen før Gestapos fremmøde havde jeg
imidlertid via vor alarmprocedure fået
melding om, at lederen af vores afsnit af
Holger Danske og hans fire kontaktmænd
blandt os var arresteret. Derfor måtte jeg
skyndsomst forlade min bopæl efter at
have fortalt mine værtsfolk, at jeg rejste
og ikke kunne sige hvorhen eller hvornår,
jeg kom tilbage.
Det var så alt, hvad de kunne sige til Gestapoerne, der så gennemrodede mit værelse,
hvor jeg dog havde sørget for, at de ikke
fandtes noget kompromitterende.
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Som andre af Gestapo eftersøgte måtte jeg
nu gå under jorden, som det hed. Det betød især ny identitet med nyt navn, nyt af
tyskerne krævede legitimationskort med ny,
dokumenterbar stilling og ny bopæl. Efter
nogen tid med midlertidig bopæl hos en ældre kammerat og hans kone i deres toværelses lejlighed kunne jeg ved andre venners
og forbindelsers hjælp efter invitation møde
op hos en mig hidtil ukendt familie i deres
store villa i Holte som Assurandør Benny
West Petersen.. Her blev jeg behandlet som
medlem af familien, en slags storebror til
deres seks børn.
Elverhøj sørgede for, at vi, ikke-arresterede
fra den opløste Holger Danske afdeling fik
nye modstandsopgaver. Selv blev jeg knyttet til den maritime efterretningstjenestes
kontor i København for danske farvande og
havne øst for Store Bælt.
Min hovedopgave var dagligt at afhente
rapporten fra et for det københavnske havneområde specielt etableret kontor samt
det til dækadresser fra provinsen med post
indsendte materiale, derpå at assistere med
udarbejdelse af hovedkontorets dagsrapport,
som jeg så viderebragte til en kontakt fra den
af hærfolk drevne Dansk Efterretningstjeneste, der indarbejdede vores stof i en daglig
landsrapport, som via Sverige sendtes til
England.
Dagligt tog jeg om morgenen med S-toget
fra Holte til Østerport station, hvor min cykel havde fået reserveret plads i den beskyttede cykelstald, og sidst på dagen vendte jeg
tilbage til Holte; næsten en slags 9-17 job.
Forsættes i juli nummeret.

Mindesammenkomst
Ved begravelser eller bisættelser

Når et medlem af Svendborg Marineforening er gået fra borde,
kan Marinestuen lånes gratis til en mindesammenkomst.
Hendvendelse hos banjemester Finn Nielsen,
Tlf. 28 34 99 21, finielsen@yahoo.dk

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

Statsautoriserede revisorer
Torben Tranberg Jensen,
Morten Heitmann og Thomas Kaysen
Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu
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Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf.Kiosken
62 54 18 68
Lundby
ApS
Sundbrovej 96 www.lundbykiosken.dk
· Tåsinge · 5700 Svendborg

•18
Kylling
Åbent62
alle54
dage
fra kl.
Tlf.
6811.m. pommes frites

/ Hotdog
Tlf. 62 54 18 68•- Pølser
www.lundbykiosken.dk
www.lundbykiosken.dk
• Pølser / Hotdog • Burger
• Gammeldags
isvafler • Kylling
/ Sandwich
• Kylling m. pommes frites
m. pommes frites
• Gigantkugler
• Gammeldags
isvafler... Vi dobler op
•• Burger
Pølser/Sandwich
/ Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafler... Vi dobler op

Lækkert tøj til den lækre kvinde

Gerritsgade 10 5700 Svendborg tel. 21860813
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Kabys nyt, April, Maj, og Juni 2020:
Kom få en en go’ ma’ oplevelse for kun 35.00 kr,
næsten hver lørdag fra kl. 12.10 - 12.45.
RETTEN TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.
Kabys gasterne bimler og bamler med gryde og potter for din skyld.

Menu lørdage, pris 35.00 kr. Silde lørdage 10.00 kr.
Lørdag 4/4:	Schnitzel af svinemørbrad m. ærter, brasede kartofler, smørsovs,
“Dreng” med ansjosfile, capers, citronskive & peberrod.
Lørdag 11/4:
Påske lørdag lukket
Lørdag 18/4:	Silde tallerken med 2 x ½ skiver rugbrød, marineret sild, ½ æg, tomat og
smør.
Lørdag 25/4:	Stegt Svine nakkefilet med stegte grønsager og kartofler, Go’ sovs.
Lørdag 2/5:	Silde tallerken med 2 x ½ skiver rugbrød med marineret sild, ½ æg,
tomat og smør.
Lørdag 9/5:
Lukket. Sendemandsmøde.
Lørdag 16/5:	Stegt kylling, hjemmelavet agurkesalat, kartofler, go’ sovs.
Lørdag 23/5:	Silde tallerken med 2 x½ skiver rugbrød, marineret sild, ½ æg, tomat og
smør.
Lørdag 30/5:	Pinse lørdag lukket.
Lørdag 6/6:	2 Mørbrad bøffer med bløde løg og champignon, go’ sovs, kartofler,
hjemmelavet agurkesalat.
Lørdag: 13/6:	Silde tallerken med 2 x ½ skiver rugbrød, marineret sild, ½ æg, tomat og
brød.
Lørdag: 20/6:	Silde tallerken med 2x½ skiver rugbrød med marineret sild, ½ æg, tomat
og smør.
Lørdag: 27/6:	Sommer tallerken med spareribs, grillpølse, kartoffelsalat, blandet salat,
go’ sovs.
Ekstra ma’dage:
Torsdag 23/4: 	Kl. 18.30 Pudseaften. Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød.
Tirsdag 23/6: 	Kl. 18.00. Sct. Hansaften. Menu: Ta’selv buffet. Spareribs, ringriderpølser, kylling, kartoffelsalat, blandet salat, dressing, go’sovs og brød.
Dessert: Portionsglas med friske jordbær, portvins creme og flødeskum.
Kabyssen går til en hårdt tiltrængt lørdags Sommer ferie efter lørdag 27/6 til frisk opstart
lørdag 29 august 2020.
Kabyssen ønsker alle gaster i Svendborg Marineforening en rigtig god sommer.
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Snapsegruppen i Svendborg Marineforening:
Det er med sorg i sinde at må lukke vores snapse gruppe, der var til sidst for lidt deltagelse.
Helt død er vi ikke. Alle snapseelskere som er mødt flittigt vil blive kontaktet for evt. en fælles
tur for samling af planter til eget bryg. F.eks. En tur til en af vore dejlige øer i det Sydfynske.
Når tiden passer vil Walter Storm og Johnny Ibsen udsende pr. mail dato og sted.
Go’ sommer og tak for denne gang. Torben Wellan og Walter Storm.
Walter Storm, tlf. 23 60 13 58 vikarkokken@mail.dk

Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Rengøringsholdet er i sving hver tirsdag formiddag fra ca, kl. 9 til kl. 11.
Det er glædeligt, at der er kommet et par nye gaster til med friske kræfter. Efter arbejdet er
der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljeroerne:
Arbejder indendørs med overhaling af bundbrædder, tofter og årer. Da bådene ikke kommer i
hus i år, bliver søsætningen afhængig af vejrforhold, som tillader udendørs polering af fribord
og bundsmøring.
Nogle medlemmer af travaljelavet, samt andre fra Marineforeningen, arbejder med renovering af flagbastionen, som er taget ned og ligger i en hal hos Ring Andersen. Koordinator på
opgaven er Kurt Kaysen.

Rejseudvalget:
Efterårets rejse går i år til Sverige, hvor vi besøger Göteborg og omegn, den 1. – 4. september.
Program og tilmeldingsliste er fremlagt i Marinestuen og på hjemmesiden, hvor også tilmelding kan ske.

L’hombrespillerne:
Kortspillerne fortsætter med l’hombre i Marinestuen hver onsdag eftermiddag fra kl. 14 til 17.
Der er plads til flere, som kan spille l’hombre eller gerne vil lære det.

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.
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Skyttelavet:
Generalforsamling blev afholdt onsdag den 5. februar 2020. Da skyttelavets formand, Erik
Thomsen, var gået fra borde i starten af året, var det næstformand Niels Marcussen der bød
velkommen til de 17 fremmødte.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Forslag
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisorer
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt.

Per Ingemann blev valgt
Godkendt
Godkendt
Uændret
Ingen
Niels Marcussen blev valgt
Ikke på valg
Erik Andersen, Flemming Eriksen & Frede Kristiansen valgt
Per Ingemann & Henning Pehrson valgt
Finn Holst & Doris Lindegaard valgt
Joan Andersen blev valgt.
Forskellige emner drøftet.

Dirigenten takkede for rimelig god ro og orden. Formanden takkede for valget og lovede at
bestyrelsen ville arbejde for et velfungerende skyttelav.

Du må være derude: Kabysgasterne mangler nye kollegaer når de tryller med potter og pander i hyggelige timer i kabyssen. (måske det bedste sted i Marineforeningen.) Kan du bare lidt med kogekunsten, hjælper vi dig gerne i gang med resten. Der
vil være vagtlister der passer med dit liv.
Kig ind og få en go’ ma’ snak med en af kabysgasterne eller ring eller mail til
Hovmester Walter Storm: Tlf. 23 60 13 58 vikarkokken@mail.dk
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