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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

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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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 går vi mod lysere tider og efter en regn-
våd vinter med lidt sne, ser det ud til at for-
året er på vej.

Den 8. februar blev vores årlige generalfor-
samling afholdt og der var 52 tilmeldte.

Der var genvalg til formanden, Eric Maarvig 
og Peter Lønnqvist.

Nye i bestyrelsen blev Kenn S. Byrholt for 2 
år og Axel Dixen blev valgt for 1 år.
Suppleanter blev Brian Laursen og Tom A. 
Pedersen.

Der er åbnet for tilmeldingen til vores som-
merudflugt d. 13. juni der i år er en endagstur 
til Voergaard Slot og frokost i Hals Marine-
forening. Prisen for turen med morgenmad i 
Marinestuen, frokost i Hals Marineforening 
samt entre til Voergaard Slot er den nette sum 
af 300 kr. pr. person.

Påklædningen den dag er ”fin uniform” ved 
besøget i Hals Marineforening.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske 
vores annoncører samt medlemmer og deres 
familie en god påske.

Husk Marinestuen jo fortsat har åbent onsda-
ge og lørdage fra 10.00 til 14.00.

Vi ses i Marinestuen.

Kai Berg.

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

 Marinestuen holdet lukket 
på grund af smittefaren ved 

Koronavirus,
      vi åbner igen når regerin-

gen giver tilladelse til det.
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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
 

Næstformand 
Kenn Byrholt
Tlf. 5357 7504

e-mail: kenn.byrholt@hotmail.com

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
Peter Lønnqvist
tlf. 4013 66 40

e- mail:peterloennqvist@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Benny Ebbesen
Tlf. 30 86 77 18

e-mail bennymogens@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Axel Dixen

Tlf. 2370 0515
email: adixen@live.dk

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

Referat fra ordinær generalfor-
samling lørdag den 8. februar 
2020 klokken 11 i Marinestuen

Lørdag den 8. februar klokken 11 var det 
endnu engang tid til den traditionsrige gene-
ralforsamling i Aarhus Marineforening, og 
allerede klokken 10:45 var marinestuen godt 
fyldt op af gaster fra nær og fjern.

Da der var travlhed i baren, så blev klokken 
11:03 inden formand Kai kunne byde vel-
kommen og sætte fut i generalforsamlingen, 
selvom der allerede blandt de fremmødte var 
en lystig og forventningsfuld stemning, men 
det var jo svært at finde sin plads, når væ-
skebalancen også skulle holdes inden gene-
ralforsamlingen gik i gang.

Vi lagde ud med flaghejsning og sang, og 
derefter var det tid til dagens vigtigste skål, 
nemlig den for dronningen, da vi hyldede 
hende.
De næste tre punkter på dagsordenen blev 
hurtigt overstået, bestyrelsens forslag til diri-
gent, Tom Armstrong, blev valgt uden mod-
kandidater, fordi der nok ikke var andre, der 
havde lyst…og så var det tid til det der viste 
sig, at være noget af det vigtigste på dagen. 
Valg af stemmetællere, på det her tidspunkt 
vidste de involverede jo ikke, at de skulle 
have rigeligt at lave gennem generalforsam-
lingen. De valgte blev, Torben, Benny, Sten 

Eric Maarvig
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RIKKE RYBAK
Statsaut. fodterapeut

KLINIK FOR FODTERAPI

Østergade 9, 2.th -8000 Århus C

HANNE  S. DEVANTIE
Statsaut. fodterapeut

Tlf. 8613 0702

Referat fra ordinær generalfor-
samling lørdag den 8. februar 
2020 klokken 11 i Marinestuen

Lørdag den 8. februar klokken 11 var det 
endnu engang tid til den traditionsrige gene-
ralforsamling i Aarhus Marineforening, og 
allerede klokken 10:45 var marinestuen godt 
fyldt op af gaster fra nær og fjern.

Da der var travlhed i baren, så blev klokken 
11:03 inden formand Kai kunne byde vel-
kommen og sætte fut i generalforsamlingen, 
selvom der allerede blandt de fremmødte var 
en lystig og forventningsfuld stemning, men 
det var jo svært at finde sin plads, når væ-
skebalancen også skulle holdes inden gene-
ralforsamlingen gik i gang.

Vi lagde ud med flaghejsning og sang, og 
derefter var det tid til dagens vigtigste skål, 
nemlig den for dronningen, da vi hyldede 
hende.
De næste tre punkter på dagsordenen blev 
hurtigt overstået, bestyrelsens forslag til diri-
gent, Tom Armstrong, blev valgt uden mod-
kandidater, fordi der nok ikke var andre, der 
havde lyst…og så var det tid til det der viste 
sig, at være noget af det vigtigste på dagen. 
Valg af stemmetællere, på det her tidspunkt 
vidste de involverede jo ikke, at de skulle 
have rigeligt at lave gennem generalforsam-
lingen. De valgte blev, Torben, Benny, Sten 

og Inge, og de blev valgt helt uden modkan-
didater, og fik en fin klapsalve af de frem-
mødte.
Så var det tid til bestyrelsens beretning, som 
formand Kai fremlagde, vi fik hele historien 
omkring foreningens mange aktiviteter igen-
nem året, og han lagde stort vægt på det store 

fremmøde der ofte er til de ting, der sker i 
og uden for marineforeningen, og sagde tak 
for de mange udvalg og de frivillige, som 
hjælper til at Aarhus Marineforening kan ek-
sistere.
Da Kai var færdig, blev der spurgt ind til, om 
der var nogle kommentarer til beretningen, 
da det ikke var tilfældet, så blev beretningen 
godkendt med klapsalver.

Så var det tid til den anden Cai fra bestyrel-
sen til at fremlægge det reviderede regnskab. 
Deltagerne i generalforsamlingen måtte dog 
vente lidt på at høre Cai´s bevingede ord, da 
de herrer Dixen og Lønnquist brugte lidt ri-
geligt tid på, at få delt regnskabet ud. Vi var 
meget spændte, og efter gennemgangen fik 

Otte Ruds Gade 40, 8200 Aarhus N
Tlf.86 16 99 00, www.juulsblomster.dk

Dekorationer
Bårebuketter
Buketter
Kranse
m.m.

Bestyrelse 2020
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bestyrelsen og kasseren en stor klapsalve, 
da overskuddet i vores forening blev på hele 
14.000,- kroner for 2019.
Kasseren mente, at de mange forskellige 
besøg, som foreningen havde haft i løbet af 
året, havde skæppet godt i kassen…

Efterfølgende ville flere gerne have stillet 
spørgsmål til regnskabet, men den kære diri-
gent, Tom, han gik hurtigt videre…

Så var det tid til det syvende emne på dags-
ordenen, aktiviteter for det kommende år, og 
for lige at give jer ærede læsere noget andet 
at tænke på, så kan I se hele aktivitetsplanen 
for 2020 i det nummer af Briefing, som du 
sidder med i hånden.
Punkt otte blev også hurtigt overstået, for det 
var det med indkomne forslag, og dem var 
der ingen af.

Økonomien er vigtigt for foreningen, og 
medlemmer sad og vente på, om kontingen-
tet ville stige i det kommende år…det ske-
te ikke, bestyrelsen foreslog at kontingentet 
til Aarhus Marineforening blev fastholdt på 
360.- kroner for 2020.
Så var det tid til de ømme punkter på gene-
ralforsamling, de årlige valg, først var det 
punkt 10, valg til bestyrelsen, og her kom 
stemmetællerne virkeligt på arbejde.

Selvom det første underpunkt hurtigt blev 
overstået, da formand Kai blev genvalgt 
uden modkandidater, derefter var det punkt 
B, valg af bestyrelsesmedlemmer. Hurtigt 
blev Maarvig valgt, Peter Lønnquist ”tvun-
get” til genvalg og Axel Dixen ville gerne 
fortsætte det gode arbejde, som han havde 
overtaget efter Laus bortgang.

JYSK
LIFTSERVICE &
POLERING ApS 

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



7

Så kom diskussionen i gang blandt medlem-
merne, og for referenten var det svært at fin-
de ud af, hvad der var op og ned, men det 
endte med et skriftligt valg.

De opstillede kandidater til valget blev..
Dixen, Kenn og Olav, og de fremmødte med-
lemmer skulle stemme på to ud af tre.

Efter stemmetællerne havde været deres op-
gave voksen, og talt alle stemmer op i køkke-
net, så endte det med at Kenn blev valgt for 
2 år med 35 stemmer, Dixen blev valgt med 
26 stemmer og Olav blev ikke valgt, han fik 
19 stemmer.

Så var det tid til suppleant valg, her var det 
Brian, Tom, Olav og Jan, der var på valg, og 
efter skriftlig afstemning fortrak stemmetæl-
lerne til køkkenet igen. Medlemmerne måtte 
vente spændt på resultat, og de fleste skyndte 
sig i baren, så de kunne få væskebalancen 
holdt ved lige.

Stemmetællerne fandt frem til et resultat, og 
som suppleanter fik foreningen Brian med 
32 stemmer og Tom fik 22. Så var årets valg 
overstået, og det var muligt at komme videre 
med generalforsamlingen efter at Brian og 
Tom takkede for valget.

Til punkt 12, valg af revisorer, der skulle der 
også findes nye individer, men her var der 

ikke brug for stemmetællerne, da Anders 
Godtfred-Rasmussen og Torben Bay blev 
valgt ret hurtigt til revisorer, Birthe blev sup-
pleant, hvis en af de to herrer skulle udeblive 
fra den årlige revision af regnskabet.

Punkt 13 var valg af årets flagbærer, og her 
fik Svend Lund hvervet, og reserven er Olav.

Punkt 14 var valg af delegerede til Sende-
mandsmødet, og her blev der enighed om, 
at bestyrelsen udpeger deltagere på et senere 
tidspunkt.

Så var det skyttelavets tur, og her holdt Tom 
en fin beretning om, hvad der var sket i løbet 
af året for skyttelavet.
Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt, 
her foreslog Jan om sommerturen kunne bli-
ve til Ærø i 2021, da det var blevet aflyst i 
2019 på grund af økonomi, og formand Kai 
fortalte, at det ville blive taget til efterretning 
og ville blive diskuteret i bestyrelsen på et 
senere møde.

JYSK
LIFTSERVICE &
POLERING ApS 

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

Derefter var det tid til at give erkendelser til 
alle de medlemmer af foreningen, som gi-
ver en stor frivillig indsats for at vores gode 
gamle forening kan bestå.

En god og indimellem lidt forvirrende gene-
ralforsamling var overstået, og det var tid til 
skafning, som Peter Lønnquist endnu engang 
havde stået for. To stykker velbelagt smørre-
brød med øl og snaps.

Tak for denne gang, vi glæder os til general-
forsamlingen i 2021.

  Nye Gaster    
85.962 Kenneth Sørensen 
 
85.963 Mogens Gade Heller 
 
85.961 Jens Chr. Sahl
  
86.010  Hans Lund
  
86.013 Bo V. Nielsen
  
85.990 Birte Faber Jørgensen

86.075 Slawomir Wiksel
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AKTIVITETS KALENDER 2020
 DATO  TIDSPUNKT  AKTIVITET
April

Fredag d. 03.04.2020  17.00   Venskabsskydning/ Randers

Mandag d. 06.04.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj

Tirsdag d. 07.04.2020  19.00   Sang i Marinestuen

Torsdag d. 16.04. 2020  19.00  Skibslægen fortæller om sine oplevelser

Mandag d. 20.04.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj

Tirsdag d. 21.04.2020  19.00   Sang i Marinestuen

Maj

Mandag d. 04.05.2020  Se opslag  Skæring Hede ( flaggasterne)

Mandag d. 04.05.2020  Se opslag  Sømanden(flaggasterne m.m)

Lørdag d. 09.05.2020    Sendemandsmøde i Svendborg

Fredag d. 15.05.2020    Ålelavet

Søndag d. 17.05.2020  9.00   Pudsedag

Mandag d. 18.05.2020  18.00   Skydning i Åbyhøj
 
Tirsdag d. 19.05.2020  18.00   Sangafslutning

Juni

Lørdag d. 13.06.2020  7.30   Sommerudflugt

Mandag d. 15.06.2020 1 8.00   Skydning i Åbyhøj

Mandag d. 15.06.2020  Se opslag  Valdemarsdag flaggasterne

Mandag d. 29.06.2020 1 8.00   Skydning i Åbyhøj

Ret til ændring  forbeholdes.
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Manden bag reparationen af vores modelskibe 
Jan Pedersen

Som mange har bemærket er vores 
modelskibe blevet fikset op og sat i 
glasmontre så de er beskyttet mod 
støv og skidt. Dette arbejde har Jan 
med stor iver kastet sig over. 
Derfor besluttede jeg mig for at aflægge Jan 
et besøg hjemme hos ham i Trige. Jeg aftalte 
vi skulle mødes en tirsdag morgen så ville 
jeg tage et rundstykke med hvis Jan gav kaffe 
og sådan blev det. 
Vi satte os ved stuebordet og jeg havde dår-
ligt nok fået skænket kaffen før Jan begyndte 
med stor iver at berette om hans interesse for 
bygning for modelskibe.

Jan havde gået et stykke tid med tankerne om 
at bygge en model af Titanic.
Men det viste sig at være lidt af et problem 
for den model som Jan havde tænkt sig at 
bygge måtte han selv fremstille og konstru-
ere delene til, på nær få ting som eks. ankre. 
Jan var meget kreativ i sin tankegang og ag-
terstavnen blev f.eks tegnet efter en stilethæl. 
Jan havde stor hjælp af Bo Normann Ander-

sen’s  ekspertise med at bygge modeller af 
skibe og model fly. Men han byggede ikke på 
skibet. Bo Normann ejede hobby forretnin-
gen på Tietgens plads i Århus. Jan for tæller 
at han blandt andet fik nogle skibsskruer for-
æret gratis af Bo til hans store projekt Bo var 
så interesseret i Jans projekt at han fik Jan til 
at love at han måtte se den færdige model, 
når han var færdig med den. Dette kunne dog 
ikke lade sig gøre eftersom bo led en grue-
fuld død 10. februar 1996.

Jan indbyggede, i skibet, dødsannoncer af 
personer han kendte, som døde, medens han 

Byen’s 
      bedste....

ANNALISE´S BAR

Nørre allé 20 - 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 97 79 
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Manden bag reparationen af vores modelskibe 
Jan Pedersen

byggede Titanic  heriblandt Bo Norman ,og 
dette er en ting han stadig gør her ligger også 
hans forældres.

Blandt de modeller som Jan byggede var 
også ”Jylland”.  Jan var ansat på alderdoms-
hjemmet  Bjerggården i det nordlige Århus. 
En dag blev han bedt om at rydde op i kælde-
ren, her fandt han en model af fregatten Jyl-
land. Jan fandt ud af at det var en beboer der 
ejedede den så han tog kontakt til beboeren 
for at høre hvad der skulle ske med skibet 
da han var interesseret i det. Jan og beboeren 

blev enige om at han måtte få byggesættet 
hvis han ville færdig gøre det. Det skulle ko-
ste en pakke cigaretter og to øl som så sagt 
så gjort.

Desværre led ”Jylland” skibsbrud da Jan, på 
grund af plads mangel skulle have skibet op 
på loftet. Han tabte det og det kunne ikke re-
pareres.

Da Jan blev medlem af Marineforeningen 
var han ikke sen til at se hvilken frygtelig 
forfatning at vores modeller var i så han 
spurgte om han måtte restaurere dem.
Der blev hurtigt lavet en lokumsaftale og så 
gik han i gang.

Resultatet af dette enormt store arbejde kan 
man jo ved selv syn bese i Marinestuen.

En kæmpe tak til Jan fra Aarhus Marinefor-
ening.
                                         Benny E.

 

 

ANNALISE´S BAR



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 Frederiksgade 75 - 77 
Tlf. 8612 2899

8000 Århus C, v/ Rådhuspladsen

Rowi   Cykler

John Hjarsbæk er død, - kun 71 år gam-
mel sov John ind den 31. januar efter 
længere tids sygdom, - så vi skal ikke 
længere morer os over hans stille, lidt ge-
nerte, humor og smittende humør
John var Aarhus-dreng opvokset om-
kring Vesterbro Torv, uddannet lager-
mand, men i 34 år ansat som portør på 
Aarhus Kommunehospital, hvor han var 
en meget værdsat kollega og ligeledes af-
holdt på alle afdelinger på KH. En tid var 
han afløser på undervagtmesterkontoret.
John nød somrene i sommerhuset i Skæ-
ring med familie og venner og hans hund 
Samson.
John havde også sejlbåd i Kaløvig både-
havn hvor han var et meget vellidt med-
lem. 
John blev 2003 medlem af Aarhus Mari-
neforening hvor han også var meget aktiv 
i både Skyttelavet og Fiskeklubben hvor 
han hjalp til med alt han kunne, 
I marinestuen var han heller ikke bange 
for at tage fat både med rengøring og at 
passe baren for at holde længere åben.

For John kom familien virkelig i første 
række, men han var bestemt også til hyg-
ge og fest med vennerne.
     John vil blive savnet i Marinestuen
        Ære være hans minde
                            Gutterne

Støt vores annoncører
- de støtter os....
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Frederiksgade 75 - 77 
Tlf. 8612 2899

8000 Århus C, v/ Rådhuspladsen

Rowi   Cykler
Salg

Service
Reparationer
Faguddannet

personale

En læge - en skonnert og hele 
tre ture til Afghanistan!
Hvad har en læge, en skonnert i Caribien, 
Skoleskibet Danmark og tre ture til Afgha-
nistan at gøre med Aarhus Marineforening? 
Ikke meget I første omgang, men det er hvad 
overlæge, Søren Thomsen, på Aalborg Syge-
hus og nyligt medlem af Aarhus Marinefor-
ening, blandt andet, vil fortælle om, når han 
besøger Marinestuen i Kovnogade torsdag 
den 16. april klokken 19.00 Til ??.
 

Foreningen vil være vært med et par styk-
ker smørrebrød, men det kræver tilmelding I 
Marinestuen senest den 11. april.
 
Vi håber, at så mange som overhovedet mu-
ligt, vil deltage I arrangementet, og vi glæder 
os til at høre mere om Sørens liv og levned 
som læge i og uden for Danmark, og hvad 
det maritime liv betyder for ham. Og så sej-
lede han fra Caribien til Danmark med Sko-
leskibet Danmark I 2019, det glæder vi os 
også til at høre mere om.
 
Vel mødt.                                            Anders

DØDSFALD
81102 Jørgen Anker Jørgensen

død 31. januar 2020
75954 John Hjarsbæk
død 31. januar 2020
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Støt vores annoncører
- de støtter os....

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

Det hele starter den 14. oktober 1971 
kl. 00.16 fra Aarhus Hovedbanegård 
mod København. Fra København til 
Frederiksværk og herfra til Aude-
rød.
Her starter så en helt ny hverdag med træ-
ning, eksercits, FUT, lappedykkeren o.s.v.
men også stunder med godt kammeratskab 
på soldaterhjemmet. En god og lærerig tid 
(det sure glemmer man jo heldigvis hurtigt).

Man var vel også lidt ydmyg, da man trak i 
sin uniform første gang, da det jo nok er den 
flotteste uniform i der danske forsvar.
Rekrut i 3 mdr., udtaget til våbendivisionen 
som værnepligtig artillerist, en tur til Gniben 
på artilleriskole og så – 
påmønstring på Neptun. Det var en stor dag!
5 officerer, 2 korporaler, 4 konstabler og 12 
menige gaster – i alt 23 mand.

Her startede så en hverdag med ”Klart skib”, 
diverse redningsaktioner, fiskeri-inspektion, 
søredningstjeneste og så det der gik mest tid 
med i de 9 mdr. jeg sejlede, at holde øje med 
Russiske, Polske og Østtyske flådefartøjer i 
Østersøen.
Efter en patruljetur øst for Bornholm, er vi da 

blevet fulgt hjem til Rønne af en stor Russisk 
fregat, der lige ville sørge for at vi kom godt 
hjem, han kippede med flaget og truttede i 
tågehornet og forsvandt igen.
På daværende tidspunkt tænkte men jo ikke 
på at denne lille enhed som hed Neptun, var 
en lille brik i den kolde krig. De 10 Daph-
ne-enheder var også betalt af USA af samme 
grund. Alle observationer, store som små, 
blev meldt tilbage til SOK.

Den første sørednings-opgave vi blev sendt 
ud på, var at søge efter en kvinde der var 
sprunget over bord fra Bornholmerfærgen. 
Det blev vores søsterskib Rota der fandt hen-
de og bragte hende til Holmen.

P 536 – NEPTUN
-et skib i Daphne-klassen
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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

Ud over diverse eftersøgninger af lystbå-
de, der lige havde søgt havn og ikke havde 
husket at ringe hjem til familien, blev vi 
efter en uges patrulje i Østersøen og på vej 
ind i Grønsund mod Stubbekøbing prajet af 
Hestehoved Fyr, at der lå en fiskekutter og 
brændte ude på havet. Så måtte vi vende om i 
indsejlingen til Grønsund og så afsted til kut-
teren. Vores brandfolk kom ombord på kutte-
ren med assistance og så var vi 2 mand der 
stod og kølede en 200 l. tromle med brænd-
stof ned, da ilden slog op mod tromlen fra 
agterlugen.

Da vores arbejde var færdiggjort og vel over-
stået, kom kutteren på slæb til Stubbekøbing, 
hvor det meste af byen stod og tog imod os.

Vi fik så besked om at vi skulle på fiskeri-in-
spektion i Esbjerg, men lige med en afstikker 
til flådestation Frederikshavn, hvor vi skulle 
være med til at lave en film om sørednings-
tjenesten, hvor vi og en helikopter skulle 
deltage. Filmen blev så derefter udlånt fra 
Statens Filmcentral. Den ligger i dag i For-
svarets arkiv, og kan ses på deres hjemme-
side.

Vi var ikke mere end lige ankommet til Es-
bjerg, før vi skulle ud og jage en Vesttysker 
der trawlede rejer på ulovlig grund. Der gik 
lidt tid inden han standsede efter han var ble-
vet prajet, fordi han skulle lige have smidt 
de 5 tons rejer ud han havde ombord, og han 
opdagede vist også at vores 40 m.m. kanon 
var ladt, og var vendt mod ham klar til et 
varslingsskud i hans kølvand.

Vi fik ham med til Esbjerg, og efter at søret-
ten havde talt sejlede han hjem igen.
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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
  

Ud over mange døgns patruljer i Østersøen, 
skydeøvelser med kanonen, smide lidt dyb-
vandsbomber ( 5 af gangen som dækkede 
et areal på 180 m. i diameter), og hvad der 
ellers var af daglige gøremål bl.a. søvagt el-
ler kajvagt med 2 timers vagt og 4 timer fri, 
samt vedligeholdelse af skibet, var det jo et 
rigtig godt liv i den lille verden vi opholdt os 
i, det fungerede som en familie. Når vi havde 
fri var vi alle lige, og når vi var på vandet 
kendte alle deres plads.

Da vi seljede fra Rønne på Bornholm meget 
tidligt om morgenen den 13. oktober 1972 
mod Holmen, var det alligevel med en lidt 
underlig følelse, for når vi nåede flådestatio-
nen, var livet ved Søværnet pludselig forbi. 
Den lille intime verden man havde været en 
del af i 9 mdr. var slut.

Vi lagde til kaj på Holmen, klædte om til 
civilt, tog vores køjesæk med på land og af-
leverede den, linede op på kajen og aftrådte tjenesten og fik vores soldaterbog.
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Støt vores annoncører
- de støtter os....

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

Jeg vendte igen næsen mod Aarhus og job-
bet som skiltemaler, her er jeg endnu men nu 
som pensionist.

Værnepligtig artillerist på Neptun 14/1-
1971-13/10-1972

                                    Brian Laursen nr. 135
Redaktionen takker for et iteresant indlæg,
meget gerne flere af dem



18

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

Åbeningstider:
mand.- tirsd.- onsd. - 12 - 19 torsd. - 12 - 22
fred - lørd. -  12 - 24 - sønd.. - 12 - 18Birkegårdsvej 32 - 8361 Hasselager

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

Tlf. 86 2843 88

Nyt fra  
SKYTTELAVET

af Tom Armstrong

Til Skyttelavsformændene
Landsskyttestævnet i weekenden 14-15. 
marts er aflyst!!

Der er flere ting der ligger til baggrund for 
beslutningen:
- Udmeldingen fra myndighederne om ikke 
at gennemfører arrangementer med mere end 
100 deltagere.

Her skulle så have været et vældigt 
indlæg om vores Landsskyttestævne i 
Grenå, med billeder af både pokaler, 
lækker mad og hyggeligt samkvem 
på hotellet og glade skytter – men på 
grund af corona fik vi i stedet for et 
brev som følger:

-  Skydebanen har meddelt Grenaa Skyttelav, 
at skydebanen er lukket.
-   Vi har allerede nu modtaget afbud fra flere 
deltagere.

Vi er ikke i mål omkring eventuelle økono-
miske tab, hverken for det enkelte Lav eller 
for arrangøren Grenaa Skyttelav. Dette kom-
mer vi ikke på plads med før tidligst i løbet af 
i morgen fredag 13. marts 2020.

Vi forsøger at flytte arrangementet til week-
enden 3.– 4 oktober i år.

I lighed med det øvrige samfund er det en 
meget svær situation vi står i, og det er vo-
res håb/forventning, at i vil støtte fuldt op 
om beslutningen, og selvfølgelig også om, 
at støtte op om afholdelse af arrangementet 
senere i år.

Ny information vil tilgå jer, så snart der er en 
endelig afklaring.

  Skydning er midlertidig 
      aflyst på grund af 
          coronavirus
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Telefontorvet - 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 04 79

Midt i byens hjerte ....

- Stedet med den gode musik !

„Hos Anders“

CAFÉ - BODEGA

Støt vores annoncører
- de støtter os....

-  Skydebanen har meddelt Grenaa Skyttelav, 
at skydebanen er lukket.
-   Vi har allerede nu modtaget afbud fra flere 
deltagere.

Vi er ikke i mål omkring eventuelle økono-
miske tab, hverken for det enkelte Lav eller 
for arrangøren Grenaa Skyttelav. Dette kom-
mer vi ikke på plads med før tidligst i løbet af 
i morgen fredag 13. marts 2020.

Vi forsøger at flytte arrangementet til week-
enden 3.– 4 oktober i år.

I lighed med det øvrige samfund er det en 
meget svær situation vi står i, og det er vo-
res håb/forventning, at i vil støtte fuldt op 
om beslutningen, og selvfølgelig også om, 
at støtte op om afholdelse af arrangementet 
senere i år.

Ny information vil tilgå jer, så snart der er en 
endelig afklaring.

Søndag den 1. marts 2020 var vi en 
delegation fra Aarhus Marinefor-
ening, som tog til distriktsmøde i Di-
strikt X (10).
Delegationen bestod af Axel Dixen, Kenn 
Byrholt, Brian Laursen og Cai Jensen.

Mødet foregik denne gang i Horsens Marine-
stuen med ca. 30 - 35 repræsentanter fra Ma-
rineforeningerne i Viborg, Randers, Grenå, 
Ebeltoft, Aarhus og Horsens.
Samsø og Skanderborg Marineforeninger, 
som også er en del af Distrikt X, var desvær-
re ikke repræsenteret.

Vi blev alle budt velkommen af vores di-
striktsformand Lars Gjettermann.
En særlig velkomst lød til Marineforeningens 
nye landsformand Steen Engstrøm, som hav-
de lagt vejen forbi Horsens Marineforening.
Han præsenterede sig, og fortalte lidt om, 
hvem han er, og hvad han har gjort sig af tan-
ker i forhold til Danmarks Marineforening, 
siden han tiltrådte som formand på sidste 
sendemandsmøde i 2019.

Han har en lang karriere i søværnet bag sig, 
og har stor indsigt i historien og værdigrund-
laget omkring Danmarks Marineforening.
Han ser en fremtid, hvor vi fortæller den 

gode historie om de maritime værdier og 
særkender, og gør brug af nutidens mulighe-
der for at formidle viden. Han opfordrer til at 
løfte i flok og tænke nye tanker, så Danmarks 
Marineforening har en fremtid langt ind i de 
næste generationer.

Herefter fremlagde distriktsformanden sin 
beretning, og han sluttede af med at fortælle 
om sine intentioner om at komme på besøg i 
alle marinestuerne i distriktet.
Efter de fremmødte foreningers beretning, 
udbragte vi dronningens skål. Herefter skaf-
ning.

Destriktmøde 2020 i Horsens
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Lystfisker klub

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

E-mail clausens-fisk@teliamail.dk

Mandag d. 2. marts havde fiskeklubben 
premiere på fiskeåret 2020. 
Der var nok den første dag i året, med 
både varme, sol, og tørvejr så Benny og 
undertegnede tog ud til Jonas i Resen-
bro Put & Take.

Der var meget vådt i hele området, men 
solen skinnede og bænkene var tørre og 
vi havde varm kaffe med til at lune os på 
– og en Dr. Nielsen hvis vi skulle blive 
syge af den friske luft.

Efter en times tids fiskeri fik Benny fisk 
på kroge som han kæmpede godt med, 
så jeg synes lige at jeg ville hjælpe ham 

Fiske-
PREMIERE

af Villy

Horsens serverede her et meget lækkert tag-
selv bord. Så ingen behøvede at gå sultne fra 
bordet.

Under skafningen gik snakken som sædvan-
lig livligt, med anekdoter og udveksling af 
erfaringer foreningerne i mellem.

Tak til Horsens Marineforening for et vellyk-
ket arrangement omkring Distriktsmødet.
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Resenbro &
Skellerup 
Put & Take

Resenbro 
Møllegårdsvej 56
8600 Silkeborg

Skellerup
Skellerupvej 73
8600 Silkeborg

Tlf. 2068 7425

Mærkedage
Følgende medlemmer har runde 
fødselsdage i den kommende tid

Vi kipper med flaget

   75 år.  
29.05.2020   Clifford Hedemann  

  65 år.  
06.05.2020   Kenn S. Byrholt 
26.06.2020   John H. Christensen

med nettet, så jeg sprang adræt afsted, 
måske lidt for frisk for lige pludselig 
lå jeg og rodede i det våde og mudrede 
græs godt viklet ind i nettet, nå men jeg 
nåede da hen og hjalp ham med nettet så 
han kunne stå og vigte sig med en rigtig 
pæn regnbueørred – og jeg stod misun-
delig som en våd og mudret hund mens 
han så vældig tilfreds ud.
Ja, men alt kommer til den der kan vente 
så jeg fik da også bid, og Benny kom mig 
til hjælp med nettet, - men hvor længe 
var Adam i paradis? – Helt inde ved kan-
ten af søen slog fisken et slag med ha-
len og forsvandt igen, men jeg grundede 
over hvor mange øgenavne én fisk kan 
have – jeg skulede til Benny men til alt 
held holdt han masken og grinede ikke.

OK selv om han ikke grinede af mig 
skulle han føje spot til skade ved at fange 
en regnbue mere, men heldigvis ikke så 
stor som den første, hvad jeg også gjorde 
ham opmærksom på!

Så var det middag og vi delte en sand-
wich og 2 øl og var vældig tilfredse med 
vejret og Dr. Nielsen og begyndte igen 
at fiske. 
Og så brød solen for alvor igennem da 
jeg igen fik fisk på krogen og Benny 
skulle hjælpe igen, hvad han da også 
gjorde, og endnu bedre – ja jeg tror næ-
sten at det var for at gøre mig glad, han 
gled også i det våde græs og blev lige så 
beskidt og våd som mig, det kalder jeg en 
ven, nå men vi fik i fællesskab min fisk 
op også, og som den ven han er undlod 
han at kommenterer at min var mindre 
end hans den første.

En pragtfuld forårs premiere var vi enige 
om så vi aftalte at vi snart skulle ud igen.
                                             Villy   

Her er 2 indlæg til bladet :
 

1.   Marinestuen holdet lukket på 
grund af smittefaren ved Koro-

navirus,
      vi åbner igen når regeringen 

giver tilladelse til det.
 

2.  Dødsfald:  83.548  Knud Niel-
sen  - optaget i Marineforeningen 
01.09.2015  - afgået ved døden d. 

18.03.2020
                                                             

d. 16.03.2020 blev Knud 76 år.
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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....

I egenskab af kasserer for Aarhus Marinefor-
ening, vil jeg her løfte en pegefinger.

Vi er jo på den tid af året, hvor der skal ind-
betales kontingent. I år var sidste frist for 
indbetaling den 27 januar 2020.

Da vi nåede til tidsfristen, have kun godt 
halvdelen af medlemmerne betalt!! Så blev 
der drypvis indbetalt kontingenter i løbet af 
februar måned; men i skrivende stund (den 
27. februar 2020) mangler vi stadig kontin-
genter fra 38 medlemmer.

DET ER BARE IKKE GODT NOK!

Det er langt fra gratis at drive Marinefor-
eningen, så derfor er vi afhængig af at ALLE 
medlemmer betaler til tiden.... Desuden gi-
ver det både formanden og undertegnede en 
masse ekstra arbejde, i form af at påminde 
folk om at indbetale. Endelig skal der udsen-
des rykkere, og med de portopriser vi har i 
dag, påfører det foreningen en unødig udgift.

Jeg forventer med dette opråb at I, som med-
lemmer af Aarhus Marineforening, har få en 
forståelse for vigtigheden af, at ALLE beta-
ler til tiden fremover.

Opråb!!! Der kan indbetales manglende kontingent 
ved bankoverførsel på:
Konto: 1687 3222 9735 10
Middelfart Sparekasse 
Rosensgade 18 - 8000 Aarhus C
Beløbet er stadig 360,00 kr.

MEN - ved fremsendelse af rykker, vil der 
fremover blive pålagt et rykkergebyr på 
25,00 kr.

                                Med kammeratlig hilsen
                                                       Cai Jensen
                                                              Kasser
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Der kan indbetales manglende kontingent 
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fremover blive pålagt et rykkergebyr på 
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                                Med kammeratlig hilsen
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                                                              Kasser



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


