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KABYSRYGTET
Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,
udkommer 6 gange om året.
Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse.

Redaktør:
Peter Brøgger,
Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand
Tlf. 4071 9509
E-mail: peterbrogger@hotmail.com

Grafisk tilrettelægning:
Niels Poulsen
Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft
Tlf. 2211 6945
E-mail: np@npgrafisk.dk

EBELTOFT MARINEFORENING
Stockflethsvej 7
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)
marineforeningen-ebeltoft@mail.dk

BESTYRELSEN :
Formand:
Erich Heiner Franzen
Tlf. 40 27 10 33
erich.heiner@gmail.com

Næstformand:
Frank Heede
Tlf. 23 46 57 22
flheede@hotmail.com

Kasserer
Hans Hvitved
Tlf. 29 89 74 78
hanshvitved@gmail.com

Sekretær
Peter Brøgger
Tlf. 40 71 95 09
peterbrogger@hotmail.com

Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse,
tekniske anlæg og udenomsanlæg samt
foreningens fartøjer:
Poul Lindhardt Bojesen
Tlf. 30 20 40 10
pbojesen@live.dk

Bestyrelsesmedlem, leder af skydeudvalget:
Pia Skovsen Skarritsø
Tlf. 20 78 78 49
skarritsoe@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Knud Erik Overgaard
Tlf. 20 71 66 11
overgaardknuderik@gmail.com

Første suppleant:
Kjeld Thejl,
tlf. 51 74 63 02
thejlaeg@gmail.com

Anden suppleant:
Mark Bjerg
Tlf. 53 95 76 55
mb211282@hotmail.com

Flaggaster:
Nils Jørgen Tastum 
Tlf. 30323043

Mogens Fokdal (1. reserve)
Tlf. 21 36 19 38  

Per Snejbjerg (2. reserve)
Tlf. 87 52 20 90

Interne revisorer:
Hans Skov, tlf 40 17 66 11
hansskov@post10.tele.dk

Finn Adamsen, tlf. 23 24 84 97
fia@nybolig.dk

UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN:
Leder af Slupkoret:
Uwe Weissfeld
Tlf. 86 34 65 20 - 24 99 90 20

Vedligeholdelse af fartøjer:
Christian Koudal
Tlf. 21 76 71 22

Leder vedr. vedligeholdelse af Sluppen:
Kurt Nielsen
Tlf. 86 34 36 69

Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens 
sølv- & messingtøj m.v.):
Per Snejbjerg
Tlf. 87 52 20 90

Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af
kanoner og minebøsser):
Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65

Leder vedr. Flagalléen:
Jørgen Halling-Illum
Tlf. 40 50 65 53 - 35 36 82 11
illum@email.dk

Tovholder for Tirsdagstræffet:
Flemming Hjorth
Tlf. 26 15 28 38
flemminghjorth@live.dk

Webmaster, PR og
kontakt til andre soldaterforeninger:
Jørgen Brøgger.
Tlf. 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

I marts blev vi som bekendt nødsaget til 
at lukke ned ligesom resten af landet, og 
bestyrelsen har løbende fulgt med i hvil-
ke retningslinier, der er blevet udstuk-
ket fra myndighederne, samt fulgt med 
i, hvornår vi igen kunne åbne. Vi ved, at 
mange har savnet at komme i forening-
en, og vi er nu ”i søen” igen.
Det bliver til at starte med dog ikke som 
det plejer. Dels er der nogle retnings-
linier, vi skal følge, og dels ved vi endnu 
ikke, hvordan det forholder sig med for-

samlinger på mere end 50. 
Vi har i foråret måttet aflyse mange ar-
rangementer; herunder ikke mindst fe-
jringen af 75-året for Danmarks Befri-
else. Mere herom længere fremme.
To arrangementer forventes gennemført 
senere på året. Først og fremmest Fre-
gatskydningen, der nok vil komme til at 
ligge i oktober og så en skafferfest, hvor 
vi traditionen tro siger tak til de, der har 
hjulpet gennem året.
Der skal stadig holdes afstand og sprittes 

GENÅBNING
Efter Covid19 er Marinestuen åben igen
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JAGT
   FISKERI
       SKIBSUDSTYR
           GARN + RUSER
               SEJLSPORT
                              GOD BETJENING

Din sport: Vor speciale

Flügger farver
Malerfirma Skriver Møller

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344

EBELTOFT – SYDDJURS
Steffen Gandrup & Morten Skovholm

Tlf. 86 34 15 33
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løbende af, Vi beder Jer venligst respek-
tere de anvisninger, der bliver givet og 
de tiltag, der bliver taget. Pladser om det 
runde bord begrænses til de 9, der svarer 
til det antal originale stole, der hører til 
bordet
Der må max. stå 2 ved hver langside af 
baren ad gangen. Vagthavende er an-
svarlig for løbende afspritning. samt for 
overholdelsen af de vedtagne sikker-
hedsforanstaltninger. 
Vi kommer heller ikke til er servere lør-
dagsfrokoster som buffet foreløbig. Der 
vil være mulighed for at købe en let an-

retning efter vagthavendes valg.
Hvordan og om vores lørdagsfrokoster 
kommer igen, beror meget på, om der 
kan skaffes hjælpere til disse. Vi henviser 
her til formandens beretning fra gene-
ralforsamlingen.
Vi henstiller alle medlemmer til at følge 
med på Foreningens hjemmeside eller 
Facebook side, hvor vi vil bringe løbende 
orienteringer.
Vi glæder os til at se jer i Marinestuen 
igen.

Bestyrelsen

2

Vi havde i år i samarbejde med Vaaben-
brødreforeningen for Ebeltoft og Omegn 
planlagt en stor fejring af 75-året for 
Danmarks Befrielse. Men sådan skulle 
det ikke være. Men helt forbigået blev 
det nu ikke. Ebeltoft Kirke tilbød at ringe 
med klokkerne fra pastoratets tre kirker 
den 4. maj kl. 20.36, - det tidspunkt hvor 
Frihedesbudskabet lød og efterfølgende 
spillede klokkespillet på Ebeltoft Kirke 
”I Danmark er jeg født” og ”Altid frej-

dig, når du går”.
Den 5. maj kl. 10 mødtes vi 10 personer, 
det antal vi måtte forsamles, for at lægge 
en buket røde og hvide blomster ved 
mindestenen på havnen. Dagene blev 
således markeret på stille men fornem 
vis. 
Det er planen, at det stort anlagte 2-dag-
es arrangement vi skulle have haft i år, i 
stedet gennemføres i 2021.  

4.-5. MAJ
75-året for Danmarks Befrielse
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ADELGADE 27 · 8400 EBELTOFT
TLF. 8634 1211 

Steen Kok
Nedergade 34
Tlf. 21 45 66 29

Sdr. Strandvej 20 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 17 22

E-mail: fiat.ebeltoft@mail.tele.dk
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“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 24783797

Generalforsamlingen startede som de 
sidste år med den traditionsrige tor-
skespisning. 
Og torsken var en velsmagende og 
veltilberedt kogt torsk. Stor tak til hov-
mester Bent Olsen og hans kabysper-
sonale!

Efter torsken var tiden til det mere 
formelle. 
Formand Erich Franzen bød velkom-
men, takkede for det store fremmøde 
og udtrykte håbet om en god og saglig 
generalforsamling så foreningens gode 
traditioner kunne vedligeholdes på god 
og værdig vis.
Traditionen tro indledte vi med Flaghej-
sning og afsyngelse af første vers af 
Kongesangen. Herefter blev flaget sat på 
halv, og de medlemmer, som er afgået 
ved døden i det forgangne år, blev mind-
et. Herefter var der uddeling af medlems- 
emblem til 5 nye medlemmer.
Vi gik vi over til uddeling af jubilartegn. 
Der var 50-års tegn til Bent Ole Rehr, 
Jørgen Brøgger og Kristian Rønholm
Dernæst var der uddeling 40-års tegn til 
Kurt Rene Nielsen og Leif Kresten Hoel

samt 25-års tegn til Arne Uhrskov Chris-
tensen, Erik Grønlund, Johannes Hen-
riksen, Niels Jørgen Andry Jensen, Poul-
Erik Lægs og William Jørgensen
Herefter gik vi over til selve generalfor-
samlingen.

1. Valg af dirigent: 
Benny Magnussen valgtes og konsta-
terede generalforsamlingen for lovlig og 
beslutningsdygtig.
Derefter fik Erich Franzen ordet for 
aflæggelse af formandens beretninger.

2. Aflæggelse af beretninger:
Formanden fremlagde bestyrelsens be-
retning, der i korthed omhandlede såvel 
traditionelle som særlige begivenheder.
Indledningsvis med omtale af det store 
arrangement i forbindelse med Danne-
brogs 800-års ”fødselsdag” og indvielsen 
af det nye, fornemme flagspil ved Ma-
rinestuen, der indviedes netop ”på da-
gen” som en del af det samlede arrange-
ment. Formanden rettede en meget stor 
tak til de gaster, der med Christian Kou-
dal som ”tovholder” har udført det store 
og flotte arbejde. Ligeledes rettedes en 

Godt besøgt generalforsamling 
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RUGAARD-EL/TOTAL SECURITY
TOTAL SECURITY ALARM

EL- INSTALLATION
STOCKFLETHSVEJ 9 - 8400 EBELTOFT

TELEFON 86 34 26 00 
E-MAIL: SERVICE@RUGAARD-EL.DK

WWW.RUGAARD-EL.DK
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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 
af elektriske maskiner

El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer
Gear · Dynamoer · Generatorer

SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI gear
MAKITA & HITACHI elværktøj

GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer 
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
4

ADELGADE 62 . 8400 EBELTOFT . TLF. 23 10 00 90

Frk. Kejser
Café & Restaurant

”Husets 

Hyggebræt” 

m. årstidens tapas

149,-

HVER FREDAG! Stegt flæsk ad libitum 

129,-H
usk tilmelding

stor tak til vores samarbejdspartnere ved 
det store arrangement: Danmarks-Sam-
fundets Lokalkomité, Vaabenbrødre-
foreningen og Handelsstandsforeningen.
Også Slupkoret fik en stor tak for korets 
store aktivitet der spreder glæde og PR 
for foreningen. Den store renovering af 
skydebanen blev heller ikke forbigået. 
Skydebanen er nu blandt de bedste i 
landet og også her var der stor tak til de 
gæve gaster, der påtog sig det store arbej-
de.
Ved årets landsskyttestævne i Esbjerg 
blev Jørn Mortensen for 6. gang veteran-
landsskytte. Stort tillykke.
Ligeledes var der særlig omtale af åb-
ningen af veterancaféen i Ebeltoft, som 
en ”afdeling” af Veterancafé Djursland, 
- med stor tak til Lars Hansen og Kjeld 
Thejl som initiativtagere og ”tovholdere”.
Formanden kom også ind på det kom-
mende år. 
Her er der i særlig grad grund til at frem-
hæve udfordringerne omkring lørdags-
frokosterne. Disse er en stor succes, men 
også en stor belastning for de vagthav-
ende, der som bekendt udgøres af besty-
relsen, suppleanterne og Havfruerne.
Hvis frokosterne skal bibeholdes – og 

det skal de helst – er det nødvendigt, at 
der findes et andet koncept. Bestyrelsen 
er jo herudover ”hængt op” med mange 
andre, vigtige gøremål. 
De to forestående store begivenheder 
– 75-året for Danmarks Befrielse og 
Valdemarsdagen med 100-året for Gen-
foreningen – fik en særlig og uddybende 
omtale (efterfølgende måtte vi jo des-
værre aflyse begge arrangementer p.g.a. 
Corona-krisen).
Af hensyn til pladsen her i Kabysrygtet 
er omtalen af bestyrelsens beretning 
begrænset til ovenstående. Beretningen 
kan i sin helhed læses på hjemmesiden 
på dette link: http://www.marineforenin-
gen-ebeltoft.dk/generalforsamliongs-
beretning
Der var 3 kommentarer til beretningen 
omkring veterancafé, flagspil og lørdags-
frokoster. Beretning blev herefter god-
kendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab til godkendelse og decharge.
Kasserer Hans Hvitved gennemgik det 
fremlagte regnskab, hvor han fremhæve-
de de væsentligste punkter samt væsent-
lige afvigelser i forhold til sidste års regn-

RUGAARD-EL/TOTAL SECURITY
TOTAL SECURITY ALARM

EL- INSTALLATION
STOCKFLETHSVEJ 9 - 8400 EBELTOFT

TELEFON 86 34 26 00 
E-MAIL: SERVICE@RUGAARD-EL.DK

WWW.RUGAARD-EL.DK

Østerallé 23 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1444 • www.holmriis.dk

Lad din lokale el og energi 
installatør rådgive dig.

Vi ved hvad vi snakker om!

En del af TS-gruppen
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Vi oplever jævnligt at når medlemmer 
flytter, så får vi ikke oplysninger om 
adresseændringer. 
Selvom man melder anderesse-ændring 
til Folkeregisteret og Post Nord, får vi 
det ikke at vide. Mange modtager Kabys-

rygtet via omdelere og derfor bliver det 
ikke omdirigeret ved Post Nord. 

Husk derfor at melde adresseæn-
dring

Husk at melde adresse-ændring

Selv om opgaverne i år er blevet noget 
beskåret, søger jeg fortsat mandskab til 
opgaverne.
Jo flere vi er, des nemmere for den en-
kelte og for undertegnede.

Interesserede kan henvende sig til mig 
som følger : Mail : illum@email.dk , 
mobil : 40506553 , tlf. : 64639978.
Flagalléansvarlig
Jørgen Halling-Illum

Flagalléhjælpere

skab. HH pointerede, at der i regnskabet 
var en fejlpostering af en tilbagebeta-
ling på 6.800 kr. under udgifter skyde-
arrangementer, som skulle ligge under 
udgifter til almindelige arrangementer. 
Dette ændrer dog ikke på nogen resul-
tater i regnskabet. HH foreslog, at regn-
skabet blev godkendt og fejlposteringen 
fremgik af generalforsamlingsreferatet. 
Der var en del kommentarer og 
spørgsmål til regnskabet, bl.a. vedr. den 
eksterne revision og lørdagsfrokosterne 
m.m. Disse fremgår af det officielle refe-
rat og behøver derfor ikke optage plads 
her. Regnskabet blev godkendt med ak-
klamation.

4. og 5. Der var ingen indkomne for-
slag, - hverken fra bestyrelsen eller 
medlemmer.

6. Fastlæggelse af kontingent og frem-
læggelse af budget: 
Efter forslag fra bestyrelsen blev kontin-
gentet fastholdt på 450. 
Kassereren fremlagde budgettet for 2020.
Der var kommentar vedr. administra-
tionsomkostninger, udgifter vedr. byg-
ningsvedligehold m.v., anvendelse af 
professionel assistance, og at der budget-
teres med et underskud for 2020. – De 
pgl. spørgsmål og kommentarer fremgår 
nærmere af det officielle referat.

7. Valg til bestyrelse og suppleanter:
Erich H. Franzen genvalgtes som for-
mand for en 2-årig periode.
Derudover genvalgtes Frank Heede, 
Poul L. Bojesen og Knud Erik Over-
gaard. Ligeledes for en 2-årig periode.
Kjeld Thejl ønskede ikke genvalg som 1. 
suppleant. I hans sted nyvalgtes Martin 
Kamp, mens Mark Bjerg genvalgtes som 

2. suppleant.
Bestyrelsens samlede sammensætning 
fremgår af kolofonen i Kabysrygtet samt 
på hjemmesiden.

8. Valg af revisor og revisor-suppleant-
er: 
Hans Skov genvalgtes som revisor og 
Uwe Weissfeld som revisorsuppleant. 
Som alle de øvrige valg med akklama-
tion.

9. Valg af sendemænd til sendemand-
smødet:
Bestyrelsen fik – med applaus – mandat 
til at udpege sendemændene.
 
10. Valg af flagbærer og reserve-flag-
bærere:
Nils Jørgen Tastum genvalgtes som flag-
bærer og Per Snejbjerg og Mogens Fok-
dal som h.h. 1. og 2. reserve-flagbærer.

11. Eventuelt:
Under eventuelt var der flere indlæg
Formanden takkede Kjeld Thejl for ind-
saten som suppleant.
Formanden tildelte Nils Jørgen Tastum 
”Årets Vådeskud” for hans måde at skaffe 
”ro på” ved Slupkorets optræden ved Tall 
Ship Race i Aarhus.
Paul Erik Nielsen fremhævede og takk-
ede, som formand for Vaabenbrødre-
foreningen for Ebeltoft og Omegn, for 
det gode samarbejde foreningerne imel-
lem og nævnte, at der i foreningerne er 
nogle meget aktive ildsjæle, der lægger 
en stor indsat. Ligeledes opfordrede Paul 
Erik flere til at stille op som hjælpere og 
deltagere i de arrangementer, der kom-
mer. 
Der var yderligere spørgsmål om frem-
lægning af regnskab, udlejning af Ma-

rinestuen og anvendelse af hånddispens-
eren ved buffet’en. Desuden efterlysning 
af flere hjælpere til flagalléen samt forslag 
om at flytte Slupsejladsen fra Fastelavns-
mandag til lørdag.
Alle spørgsmål og kommentarer fremgår 

i deres helhed af det officielle referat, der 
kan ses i marinestuen.
Da der ikke var flere indlæg, erklærede 
dirigenten generalforsamling for afs-
luttet kl. 21.55
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Vi har haft den sorg at miste ikke mindre 
end fem af foreningens gode medlem-
mer.
Den 20. februar gik Ole Hvitved bort. 
Uforståeligt for os. Ganske vist havde 
vi hørt, at han et par dage forinden var 
blevet indlagt, og at det virkede alvor-
ligt. Og igen uforståeligt, fordi flere af os 
havde været sammen med ham ganske 
få dage inden indlæggelsen. Her havde 
han været den sædvanlige livsglade og 
humørsprudlende Ole, som vi kendte 
ham.
Ole voksede op i Give, men alligevel kan 
man nok godt tillade sig at kalde ham 
”halvt Ebeltofter”. Hans far var Ebeltoft-
dreng, bror til legendariske Poul Hvit-
ved, bogtrykker, ejer og udgiver af Ebel-
toft Folketidende, dengang det var avi-
sen. 
I sine drengeår var Ole altid på ferier hos 
familien i Ebeltoft, hvilket gav ham stor 
kærlighed til byen og nok især til livet på 
havnen.
Og familien var stor. Ole var en ud af 
mange fætre, der havde det tilfælles, 
at deres forældre var ”gamle” Ebeltoft-
drenge eller –piger. Kun Poul Hvitved 
var blevet tilbage i fødebyen. For alle 
fætrene var Ebeltoft dog feriebyen. Det 
var tydeligt, hvordan de alle nød hinan-
dens selskab, da de efter at have nået 
voksenalderen mødtes hvert år til den 
årlige fugleskydning i Ebeltoft Borger-
lige Fugleskydningsselskab. Man kan vist 
godt tillade sig at sige, at der er tale om 
en ”Hvitved-klan”.
Som opvokset i midtjyske Give – langt 

fra hav og havn – stod det vel ikke lige-
for, at Ole skulle blive sømand. Men 
sådan blev det. Med liv og sjæl.
Ole ville til søs. Måske inspireret af livet 
på Havnen i Ebeltoft? Som stor knægt/
ung mand ”stak han af hjemmefra” og 
tog til Ebeltoft, hvor han opsøgte sin 
onkel Poul for at få hjælp til at komme 
ud at sejle. Poul Hvitved blev naturlig-
vis nervøs og kontaktede sin bror, Oles 
far, der heldigvis var forstandig nok til 
at sige, ”Jamen, hvis han vil til søs, er 
det jo det, han skal”. Med hjælp fra sin 
”onkel Gunnar” fik han sig udstyret med 
køjesæk og div. nødvendigt sø-udstyr, 
og var dermed klar til at stå til søs. Gun-
nar Lindberg var ikke Oles egen, rigtige 
onkel, men onkel til nogle af hans fætre. 
Gunnar Lindberg drev købmands- og 
skibsprovianteringshandel i Ebeltoft, så 
det var naturligt, at det var her, Ole søgte 
hjælp.
Oles første udmønstring var med J. Lau-
ritzens ”Peruvian Reefer” i 1958. 
Ole mønstrede herefter som elev på 
Skoleskibet ”Danmark” på togtet 1960-
61, der gik til Madeira, Skt. Thomas, 
Jamaica, Bermuda og hjem, under kom-
mando af legendariske Kaptajn Knud 
Hansen, ”der var vores højt respekterede 
Chef ombord på togtet”, som Ole skriver. 
Der er formentlig flere medlemmer, der 
stadig husker Oles interessante og vel-
skrevne indlæg om tiden på ”Danmark”, 
der tidligere er bragt i Kabysrygtet.
Oles sidste udmønstring var med ØK’s 
M/S ”Manchuria”.
Efter bestået navigatøreksamen indskrev 
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Ole Hvitved, Leo Rasmussen, John Olesen, Ove Mikkelsen 
og Svend Klit fra borde

Ole sig på DTU (Danmarks Tekniske 
Universitet). Her mødte han ”en køn 
bette, ilter brunhåret krøltop”, som Ole 
beskriver hende. Det var Mette, der blev 
Ole hustru og livsledsager. Hun gjorde 
det imidlertid klart for Ole, at hun ikke 
ville være gift med en sømand, og at hun 
absolut ikke ville ud at sejle. Hendes far 
og storebror havde været sømænd før-
hen, så hun kendte miljøet. Og det måtte 
Ole tage til efterretning.
Han blev i land og uddannede sig som 
maskiningeniør, hvorefter han og fami-
lien bosatte sig i Risskov. I voksenlivet 
arbejdede Ole en overgang som projekt-
styrer i Mærsk og senere som direktør i 
Krüger, for hvem han foretog flere rejser 
til Østen; bl.a. Filippinerne m.m. Efter 
nogle år i Risskov flyttede familien til 
Ugelbølle, hvor de boede i mange år, in-
dtil de ved Oles pensionering bosatte sig 
i deres elskede sommerhus på Ahl.
Med sin maritime baggrund var det 
klart, at Ole kom til at aftjene sin 
værnepligt i Søværnet, nærmere beteg-
net årgang 1965. Lige så naturligt var 
det også, at han i 2006 blev medlem af 
Marineforeningen, da familien var flyttet 
til Ugelbølle. Og han blev et yderst en-
gageret medlem. Som det musiske men-
neske, han var, naturligvis ikke mindst 
i Slupkoret, men også i foreningen som 
helhed. Han deltog gerne og ofte i fore-
ningens mange andre arrangementer, og 
altid med Mette, når det var ”med led-
sager”. Ole var musisk. Han satte sig ofte 
til klaveret i Marinestuen ved diverse 
sammenkomster som sommerfest, jule-
frokost eller kammeratskabsaften, lige-
som han også ofte tog harmonikaen med 
og lagde an til fællessang.
Ole var ikke kun et musisk menneske. 
Efter at have haft fornøjelsen og æren at 

måtte læse uddrag af hans erindringer 
kan jeg fastslå, at han også var et meget 
lyrisk menneske. Han blev kun 78 år. 
Han var en glad, positiv og livsbekræf-
tende personlighed, som vi vil komme til 
at savne meget. Størst er savnet naturlig-
vis for Mette og den øvrige familie, hvem 
vi sender vores dybeste medfølelse.

Den 10. april gik Leo Rasmussen fra 
borde i en alder af kun 66 år. Trods en 
søfartsuddannelse i Handelsflåden kom 
Leo bemærkelsesværdigt nok ikke til at 
aftjene sin værnepligt i Søværnet.
Leo var en foretagsom mand. Således 
drev han i nogle år forskellige virksom-
heder i Følle, bl.a. møbelfremstilling.
Det var dog det maritime, der ”trak i 
ham” og fik ham tilbage på den maritime 
løbebane. Det startede med, at han se-
jlede med lystfiskere fra Ebeltoft. Senere 
startede han rederiet ”EU Offshore”, der 
servicerede vindmølleindustrien natio-
nalt såvel som internationalt. Et rederi, 
han drev i ca. et kvart århundrede og 
som bragte ham og hans besætninger 
vidt omkring bl.a. til Rusland, Polen og 
Østen m.m.. Herhjemme medvirkede 
hans rederi bl.a. ved et større anlægsar-
bejde ved Rødby Havn. 
EU Offshore er et velrenommeret rederi 
og offshorefirma, der ved Leo Rasmus-
sens død rådede over skibene ”Ocean 
Taxi” (siden 2000) og ”Ocean Cat” (siden 
2009). I perioden 1996-2004 rådede red-
eriet også over ”Anne Hviid”. – ”Ocean 
Cat” er kendt af mange ebeltoftere, da 
skibet i nogle år havde fast base i Ebel-
toft Havn. – I forbindelse md Leos død 
lukkede rederiet alle sine aktiviteter den 
9. april 2020.
Med sin maritime baggrund var det 
også naturligt for Leo at blive medlem 
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af Marineforeningen, hvilket han blev 
i 2001. Det var ikke fordi, vi så meget 
til ham i foreningen. En sjælden gang 
kunne han komme forbi til en lørdags-
frokost sammen med et par gode venner, 
Derudover intet. Antagelig fordi hans 
rederivirksomhed har krævet det meste 
af hans tid. Dog var han alligevel glad for 
sit medlemskab, hvilket bl.a. gav sig ud-
slag i, at han var et af de medlemmer, der 
altid og trofast tegnede skud til de årlige 
Fregatskydninger, uagtet at han ikke selv 
deltog i skydningen. Det var en af hans 
måder at støtte foreningen på.
Leo Rasmussen blev bisat den 17. april, 
hvor kun den nærmester familie – 10 i 
alt – måtte deltage. Derfor var forening-
en heller ikke repræsenteret med flaget, 
hvilket vi naturligvis ellers gerne ville 
have været for at vise ham den sidste ære.

Den 28. april gik John Olesen efter læn-
gere tids svær sygdom bort i en alder af 
82 år. John var opvokset ved Femmøller 
Strand.
John aftjente sin værnepligt i Søværnet 
årgang 1957, og han lagde aldrig skjul 
på, hvor stolt han var over at have aftjent 
værnepligt i netop Søværnet.
Som ung mand flyttede John til Aarhus, 
hvor det også var naturligt for ham at 
blive medlem af Aarhus Marineforen-
ing i 1969. Senere, da John og familien 
flyttede tilbage på Ebeltoft-egnen blev 
han naturligvis overflyttet fra Aarhus til 
Ebeltoft Marineforening. Her modtog 
han så ved generelforsamlingen 2019 50-
års tegnet for medlemskab af Marine-
foreningen. En handling og ære, han var 
meget glad for og stolt af, uagtet, at han 
på det tidspunkt var mærket af sin syg-
dom. Nu, hvor John ikke er mere, kan 
vi andre også kun glæde os over, at han 

nåede at få sit 50-års tegn.
Det var i øvrigt sidste gang, vi så ham i 
foreningen.
Før sygdommen fik tag i John, var han 
en meget foretagsom og aktiv mand. 
Efter nogle år med bopæl i Stabrand flyt-
tede han og familien til Balle, hvor han 
og Birgit fik mange gode år sammen, da 
børnene var fløjet fra reden.
John var, indtil sygdommen ramte ham, 
et ganske aktivt og engageret medlem 
af Ebeltoft Marineforening. Han deltog 
i stort set alle arrangementer. Især har 
hans mangeårige deltager som rasler 
på de årlige slupsejladser bidt sig fast i 
minderne. Jeg mindes således en gang, 
da vi ”sejlede” på Nørre Allé, og bussen 
kom og holdt ved stoppestedet dér.  John 
steg resolut ind i bussen og kørte med to 
stoppesteder frem, mens han ”pågående” 
men venligt raslede penge ind hos alle 
buspassagererne. Sådan var han. ”Hen-
sigten helliger midlet”.
De seneste mange år var det i Slupkoret, 
at John lagde sin energi og sine kræfter, 
- uagtet at sidstnævnte svandt mere og 
mere ind. Han holdt utroligt meget af 
både øveaftenerne og af at komme med 
ud og optræde, - og dermed opleve no-
get. Han kunne også selv bidrage til un-
derholdningen med muntre bemærk-
ninger og små historier.
Jeg tror godt, at man kan fastslå, at få 
medlemmer har været så glade for og 
stolte af sit medlemskab af Marinefore-
ningen, som netop John. Dette belyses 
blandt andet ved, at John kort tid efter 
Marinestuens indvielse forærede os det 
smukke maleri af det norske skoleskib 
”Sørlandet”, der siden har prydet væggen 
over mod den store kanon. Og for et par 
år siden fulgte John dette op med også 
at forære os et andet maleri fra ”samme 

serie” af det andet norske skoleskib 
”Statsraad Lemkühl”, der nu hænger 
sammen med maleriet af ”Sørlandet”. 
Tilsammen udgør de to malerier en sær-
lig og unik del af Marinestuens udsmyk-
ning.
Johns kone, Birgit, har ydet en fantastisk 
og enestående indsats med at passe John 
i de seneste sygdomsår. Takket være Bir-
git kunne John i nogen tid stadig være 
med, når hun kørte for ham. For et par 
siden havde sygdommen dog så hårdt 
tag i John, at det blev nødvendigt for 
ham at flytte på plejehjem med profes-
sionel pleje døgnet rundt. 
John vil blive savnet overalt i foreningen; 
mest selvsagt i Slupkoret, som han var så 
aktiv en del af.
Vi udtrykker vores dybeste medfølelse til 
Birgit og den øvrige familie.

Den 9. maj gik Ove Elkjær Mikkelsen 
efter længere tids svær sygdom bort, en 
måned før sin 74-års fødselsdag. Ove var 
opvokset i Vrinners.
Han var udlært købmand hos købmand 
og skibsprovianteringshandler Gun-
nar Lindberg, Ebeltoft, (Ove var nevø 
af Gunnars kone, Sidse). Efter udstået 
læretid købte Ove Inga Munks træsko-
handel på Adelgade, som han drev som 
tobaks og specialvarebutik.
Efter nogle år blev Ove ansat på Ebeltoft 
Postkontor, hvor han i en lang årrække 
var et velkendt og velanskrevet ”ansigt” 
i ekspeditionsskranken. Altid venlig, 
imødekommende og hjælpsom. Selvom 
han var ”bag skranken” var der absolut 
intet ”skrankepaveri” over ham. Tvær-
timod. I forbindelse med sit virke ved 
postvæsenet fattede Ove mere og mere 
interesse for postvæsenets historie. 
Ove var i det hele taget meget gene-

relt historisk interesseret og havde en 
overgang sæde i Museumsforeningens 
bestyrelse med frivilligt engagement ved 
Byarkivet. Det var vel også den historiske 
interesse, der gjorde, at Ove blev den in-
dtil nu sidste by-trommeslager. ”At lade 
trommen gå” var tidligere en meget an- 
vendt ”averteringsmetode”, når han-
dlende eller foreninger m.v. i byen ville 
gøre opmærksom på gode tilbud eller ar-
rangementer m.v. . – Efter at Ove holdt 
som by-trommeslager, kommer vi for-
mentlig ikke til at opleve dette originale 
indslag i bybilledet mere.
Af de mange frivillige opgaver, Ove tog 
på sig og løste, er hans indsats for Dan-
marks-Samfundets Lokalkomité nok 
den, der er mest kendt af de fleste. Ove 
Mikkelsen beklædte formandsposten i 
komitéen i ikke mindre end 25 år, 1992-
2017. Ove ydede gennem disse 25 år en 
kæmpe og utrættelig indsats for Loka-
lkomitéen og Danmarks-Samfundets 
formål: At uddele flag og faner til fore-
ninger, ungdomskorps, institutioner, or-
ganisationer, o.s.v. samt at sørge for det 
salg af de små Valdemarsflag, der finan-
cierer disse uddelinger. Og dermed også 
til Danmarks-Samfundets andet formål: 
At udbrede kendskabet til og respekten 
for vort nationale symbol, Dannebrog, 
og anvendelsen heraf. Det er et utal af 
foreninger m.v., der således gennem 
årene har fået overdraget en fane eller et 
flag af Ove Mikkelsen ved de årlige Val-
demarsfester.
Oves største opgave som formand for 
Danmarks-Samfundets Lokalkomité 
var uden tvivl at stå for den store flag-/
faneborg, der modtog Regentparret ved 
deres besøg i Ebeltoft den 30. august 
2001 i anledning af Ebeltofts 700-års 
købstadsjubilæum.
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Ove Mikkelsen blev medlem af Marine-
foreningen i 1977, specielt på grund 
af sin store historiske interesse, og fik 
således 25-årstegnet ved generalforsam-
lingen i 2002. Ved generalforsamlingen i 
2018 blev Ove Mikkelsen tildelt Marine-
foreningens Hæderstegn i sølv som en 
anerkendelse af og påskønnelse for den 
kæmpe-indsats, han gennem de 25 år 
havde ydet for Danmarks-Samfundets 
Lokalkomité og Dannebrog samt, ikke 
mindst, den måde, hvorpå han gennem 
alle disse 25 år praktiserede et stort og 
eksemplarisk samarbejde med Ebeltoft 
Marineforening, der flere gange har nydt 
godt af Lokalkomitéens flag-uddelinger. 
Ove Mikkelsen var en stille og beskeden 
mand, der aldrig gjorde noget ”væsen” 
ud af sig selv. Som altid var venlig og 
meget hjælpsom og imødekommende. 
Han værnede om et livssyn, der byggede 
på stærke etiske, kulturelle og historiske 
værdier. Det er lige før, man fristes til at 
tro, at det var bevidst, at Ove havde valgt 
at lukke sine øjne på en national min-
dedag; den 9. maj, årsdagen for Fregatten 
Jyllands sejr i Slaget ved Helgoland 1864.
Desværre satte sygdommen sit stærke 
præg på hans sidste år og forhindrede 
ham i at deltage i arrangementer og sam-
menkomster m.v.. Ove og hans altid så 
store hjælpsomhed vil blive savnet i vide 
kredse. Størst er savnes selvsagt for Tove 
og Linda, hvem vi sender vores dybeste 
medfølelse.  
Den 10. juni tabte Albert Svend Lüde-
mann Klit kampen mod sygdommen. 
Den seje kamp var ikke nok. Svend Klit, 
som han blot kaldtes i daglig tale, døde 
2 måneder før sin 71-års fødselsdag. Alt 
for tidligt for ham, der havde levet et ak-
tivt liv. Han blev indkaldt til Søværnet, 
årgang 1970. Det var stadig under ”Den 

kolde krig” med store årgange værne-
pligtige til Søværnet, der dengang havde 
betydeligt flere sejlende enheder, end 
i dag Disse omgivelser og forhold blev 
rammen om de næste 14 måneder af 
Svends liv. Hvad Svend foretog sig efter 
hjemsendelsen, ved vi ikke, men da han 
kom til Ebeltoft i midten af 1990-erne 
var han ansat ved postvæsenet, hvor han 
hurtigt blev kendt som et pålideligt post-
bud, der altid havde et smil og en venlig 
bemærkning på læben.
Med sin baggrund i tiden som værne-
pligtig i Søværnet, var det naturligt for 
Svend at søge medlemskab af Marine-
foreningen, hvor han blev optaget den 
22. august 1997.
Svend var stolt af sin tid i Søværnet, som 
han så tilbage på med glæde, og han var 
glad for sit medlemskab af Marinefore-
ningen. Han deltog i mange forskellige 
forenings-arrangementer, fra kammer-
atskabsaftener over Fregatskydninger og 
generalforsamlinger til bankospil, som-
merfester og julefrokoster. Oftest og helst 
de arrangementer, hvor det hyggelige og 
sociale samvær var i højsædet.
Svend Klit var en stille mand, der aldrig 
”førte sig frem”, men trivedes bedst i stille 
og hyggeligt selskab. Han var venlig og 
bidrog gerne selv til det hyggelige sam-
vær, gerne i Marinestuen, og gerne ved 
de ugentlige lørdagsåbninger. Om som-
meren helst på terrassen, om vinteren 
også indimellem i rygerummet.
Svend Klits alt for tidlige bortgang efter-
lader et savn flere steder. Størst naturlig-
vis hos Kirsten og den øvrige familie, til 
hvem vi lader vore varmeste tanker gå i 
denne svære tid.
Æret være Ole Hvitveds, Leo Rasmus-
sens, John Olesens, Ove Mikkelsens og 
Svens Klits minde !                                j.b.

Guidet rundvisning. Hver forening kan 
deltage med 15 personer, hvorfor tilmeld-
ing er nødvendig. Denne foretages for 
Marineforeningens vedkommende på 
fremlagt tilmeldingsliste i Marinestuen 
efter ”først til mølle”-princippet, - sen-
est 3. august 2020. Efter rundvisningen 
på ”Ny Malt” forhaler vi til Marinestuen, 
hvor der er ”grill-selv”-arrangement på 
terrassen. Medbring selv det, du vil have 

på grillen plus tilbehør, - og giv det selv 
så lang tid på grillen, som du ønsker. 
Drikkevarer købes til Marinestuens sæd-
vanlige favorable priser.
Vi håber, at vejrguderne er med os, så vi 
kan nyde en lun sommeraften på terras-
sen. Er ”guderne” ikke med os, vil grillen 
være overdækket, og vi kan så indtage de 
kulinariske herligheder indendørs.

Viksomhedsbesøg på ”NY MALT”
Med efterfølgende ”grill-selv”-arrangement i Marinestuen
Tirsdag den 18. august kl. 17.30
Fællesarrangement med 
Vaabenbrødreforeningen 
for Ebeltoft og Omegn



Det er i år 12. år i træk, at Vaabenbrødre-
foreningen for Ebeltoft og Omegn, Ebel-
toft Handelsstandsforening og Ebeltoft 
Marineforening står som arrangør af den 
traditionelle, årlige koncert med Prin- 
sens Musikkorps på Torvet i Ebeltoft. 
Her ”i skrivende stund” krydser vi fingre 
for og håber på, at vi får lov til at gennem-
føre arrangementet under iagttagelse af 
de til den tid gældende Corona-bestem-
melser og anvisninger. Det forlyder jo 
p.t., at max-antallet for forsamlede per-
soner pr. 8. august vil blive hævet til 200, 
- med mulighed for dispensation op til 
500 ved særlige arrangementer. Vi håber 
at kunne komme ind under sidstnævnte, 
da koncerten jo normalt tiltrækker til-
hørere i størrelsesordenen ca. 280-320. 
Nærmere vil fremgå af opslag i Marine-
stuen, og – hvis vi kan gennemføre – 
endvidere ved omtale og annoncering i 
Ebeltoft Folketidende.

I håbet om, at vi kan gennemføre, håber 
vi også, at rigtig mange borgere og gæster 
så vil møde op og give sig selv den oplev-
else, det er at lytte til Musikkorpsets 
velklingende, populære og medrivende 
toner. Tag gerne familie, venner og na-
boer m.v. med, - og opfordre gerne andre 
til at gøre det samme. Der vil som altid 
være opstillet stole på Torvet, - i år med 
nødvendig afstand i henhold til Corona-
anvisningerne.
Hvis man vil være helt sikker på en sid-
deplads, kan det være en god idé selv at 
tage en klapstol med. Erfaringsmæssigt 
overværes koncerterne som nævnt af 
omkring 300 tilhørere, hvorfor mange 
må nyde koncerten stående, - medmin-
dre man altså har været så forudsée-
nde, at man har taget an klapstol med. 
I tilfælde af regnvejr vil koncerten blive 
gennemført indendørs. Hvor meldes ud 
når dette er på plads.

Koncert med Prinsens Musikkorps
Fredag den 21. august kl. 11.00 til 12.00

Så er det ved at være tid for årets vir-
kelig maritime begivenhed: Fisketuren, 
der også i år velvilligt gennemføres med 
veteranskibet ”Skødshoved” og Kurt 
Nielsens m/s ”Hopla”. Der er afgang 
fra Havnen kl. 08.00 præcis ! – hvilket 
vil sige, at man skal være der kl. 07.50, 
hvis man ikke vil agterudsejles. Inden 
vi står havnen ud, er foreningen tradi-
tionen tro vært ved en lille morgenbit-
ter, hvormed vi ønsker hinanden ”Knæk 
og bræk” (hvilket som bekendt ikke har 
noget med søsyge at gøre, men er lyst-
fiskernes måde at ønske hinanden held 
og lykke på). Som sædvanlig skal vi dyste 
om Torskepokalen, der tilfalder den, der 
fanger den største torsk, og om Merko-
pokalen til den, der fanger den største 
ikke-torsk, - i begge tilfælde over målet, 
forståes. Hvis der udelukkende fanges 
torsk, tilfalder Merko-pokalen den, der 
fanger flest fisk i alt. – Der er præmieud-
deling, når vi lægger til kaj. – Som aftalt 
er vi gået tilbage til den gamle ordning 
med, at pokalvinderne udover at få deres 
navne indgraveret i pokalerne, der op-
bevares i Marinestuen, igen får hver et 

”erindringsbæger” i stedet for den ”lille 
klukkende” præmie.
Vi kender p.t. ikke de seneste ”torske-
bulletiner”, men hvis man vil være sikker 
på også at have andre muligheder, kan 
man jo passende medbringe nogle for-
fang og nogle sandorm eller sildestykker, 
- eller man kan fiske med blink i over-
fladen efter havørred, sej og makrel, - el-
ler måske en hornfisk.
Deltagerprisen er også i år så lav som 
kun 50,- kr.. – De, der gerne vil med på 
denne ”årets maritime begivenhed”, be-
des skrive sig på deltagerlisten i Marine-
stuen senest lørdag den 22. august. Pris-
en inkluderer også i år et rundstykke, 
samt kaffe og en dram ved afgang.
Der er plads til i alt max. 20 gaster, 
fordelt med 12  på ”Skødshoved” og 8 
på ”Hopla” (begrænset p.g.a. Corona-si-
tuationen). Der vil være tilmelding efter 
”først til mølle” princippet.
Såfremt vejrguderne ikke er med os on-
sdag d. 26. august forsøges at finde en 
alternativ dato. De tilmeldte vil få besked 
herom hvis det bliver aktuelt.

Den årlige fisketur
Onsdag den 26. august kl. 08.00
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Onsdag 05. februar.
Dette var Slupkorets første optræden i 
det nye år.
Vi var blevet bestilt til at optræde for Pe-
ter fra Mellem Jyder. Peter blev 50 år.
Koret mødte op i Marinestuen kl. 13.15. 
Koret kørte og nogle af de friske gik til
Peters hjemmeadresse, der ligger lige 
over for kroen. Vi kom ind i hjemmet og
skulle have en øl inden vores optræden 
kl. 14.00. Der var ikke nogen øl, men 
pludselig kom der både en kasse øl fra 
Jens Kærgård og en kasse øl fra Mellem 
Jyder.
Da der ikke var kommet ret mange 
gæster kl. 14.00, fik vi besked på at vente 
og nyde vores øl. Det trak ud, men stem-
mebåndene blev godt smurt af vores øl.
Til sidst blev vi kaldt over i restaurant-
en for at underholde. Nu var der blevet 
fyldt helt op ved alle bordene i de små 
lokaler. Koret stod som sild i en tønde 
mellem bordene og sang vores sange og 
naturligvis også fødselsdagssangen. Der 
blev ligeledes råbt hurra for Peter. Peter 
blev meget glad for underholdningen, og 
vi fik besked på atter at gå over i privat-
boligen og skylle efter. Vi fik også et par 
flasker rødvin med fra Peter, så vi havde 
en rigtig god eftermiddag.

Torsdag 06. februar.
Havfruernes 25års jubilæum.
Fredag 07. februar.
Midtdjurs Pensionistforenings General-
forsamling.
Tirsdag 03. marts.
Koret var blevet bestilt til at underholde 
Klub for Ældre i Taastrup Forsamling-
shus i Tåstrup. Vi mødte op i Marine-
stuen kl. 13.15 og efter at koret fik en 
lille dram af det sidste fra flasken fra 
Apoteket. Derefter gik det i biler afsted 
mod Tåstrup. Vi blev modtaget og kom 
ind i et lille lokale med borde og stole til 
de 25 gaster. Kl. 14.00 gik vi ind i fest-
lokalet for at underholde. Vi stod flot i et 
par rækker med vores flotte sangbøger, 
der var dog en enkelt gast, der havde 
sangene i løsblade. Efter at koret havde 
underholdt i en halv time, fik vi en lille 
pause.
Vi fik serveret lagkage og 2 kasser Juleøl. 
Lagkagen var rigtig god, og der var flere 
der fik spist 2 stykker. Derefter atter ind 
og underholde med sange. Publikum 
havde fået nogle af sangene i et lille hæfte 
og sang med. Det var en dejlig eftermid-
dag med et lille men godt publikum.

Slupkorets meriter siden sidst:
Vi fik en lørdag besøg i Marinestuen af 
modelbygger Ole Menne fra Aalborg. 
Ole Menne havde bygget en meget for-
nem model af Troels Kløvedals berømte 
skib ”Nordkaperen”, som han ville 
forære os, med den begrundelse, at Tro-
els Kløvedal jo boede her i kommunen, 
og at Fregathavnen var ”Nordkaperen”s 
sidste hjemhavn. Ole Menne havde 
personligt fået lov af Troels Kløvedals 
søn, Mikkel Beha Erichsen, til at bygge 
modellen og til at forære den til Ebeltoft 
Marineforening. Det tog ham 3 måneder 
at bygge modellen af ”Nordkaperen.
Firmaet MH Stål & Stillads, v. Mikkel 
Hogrefe, har velvilligt sponsoreret en 

afrensning af alle fliserne ved Marines-
tuen; såvel i gården som ved facaden ud 
mod Stockflethsvej. Sponsoratet omfat-
tede såvel den anvendte fliserens som 
den manuelle arbejdskraft, der blev 
udført af Louis Aistrup fra MH Stål og 
Stillads. Arbejdet blev udført sammen 
med Tirsdags-Træffets aktiviteter den 
30. juni.- Iflg. “Headmaster” på projek-
tet, Christian Koudal, vil der gå ca. en 
14-dages tid fra udførelses-tidspunktet, 
til det kan ses på fliserne.
Vi siger rigtigt hjerteligt TAK for de 
fornemme gaver til Ole Menne og MH 
Stål og Stillads !

Gaver til foreningen
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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

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag
Spis - hvad du kan: 99,-

- også som Take away - bordbestilling anbefales

Nytorv 1· 8400 Ebeltoft

ristorantebellini.com

Vand, varme, blik og ventilation
Miljørigtige jord- og solvarmeløsninger

Tlf. 23 23 24 62
v/Jan Henriksen  

Martin Hansens Vej 7 · 8400 Ebeltoft 
hjelm-vvs.dk · mail@hjelm-vvs.dk
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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.19.00-21.00
Fregatskydning sidste lørdag i marts

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2020

18. august:         Virksomhedsbesøg på Ny Malt + ”grill selv”, - jvfr. side 15
21. august:         Koncert med Prinsens Musikkorps (forhåbentlig), - jvfr. side 16
26. august:         Fisketur. - jvfr. side 17
05. september:  National Flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste og 
                            veteraner. Nærmere i næste Kabysrygte
06. september:  ”Firkantskydning”. Nærmere i næste Kabysrygte.
20. september:   Soldaterforenings-skydning Djursland. Nærmere i næste Kabysrygte.
27. september:   Første kammeratskabsaften i ”den nye sæson”. Som altid ved første 
                             kammeratskabsaften er det med ægtefælle/ledsager og indledende 
                             fællesspisning, hvorefter vi skal høre det foredrag om Danske 
                             Krigssejlere, som vi måtte aflyse i marts måned. – Nærmere følger i 
                              næste Kabysrygte.
03.-04. oktober: Landsskyttestævne i Grenaa. Tilmelding på liste i Marinestuen.  
                             Nærmere følger.
Datoerne for Fregatskydning og ”Skafferfest” vil blive oplyst i næste Kabysrygte

Kommende arrangementer
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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

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

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

Nytorv 1· 8400 Ebeltoft

ristorantefellini.com

Vand, varme, blik og ventilation
Miljørigtige jord- og solvarmeløsninger

Tlf. 23 23 24 62
v/Jan Henriksen  

Martin Hansens Vej 7 · 8400 Ebeltoft 
hjelm-vvs.dk · mail@hjelm-vvs.dk

ristorantebellini.com
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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

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44

4
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Torsdag den 6. februar fejrede vi en be-
givenhed, som vi længe har talt om. Vi 
kunne fejre 25 års jubilæum. Det er fak-
tisk ret stort. 25 år er mange år for en 
lille forening. Vi er stolte og glade og kan 
bl.a. takke Kisser Arvid, som var med til 
at stifte foreningen. Hun kunne desværre 
ikke deltage i festlighederne, men gav os 
en gave i form af en meget fin og stor 
flaske rom. Den glæder vi os til at nyde 
ved en anden lejlighed.
Vi var næsten fuldtallige – 28 deltog i 
den festlige aften. 2 måtte desværre mel-
de afbud – ellers havde vi været 30 – det 
er meget flot!
Formandinden bød velkommen, og for-
talte lidt om foreningens start - ”vi svøm-
mer stadig” - og det er jo meget vigtigt, 
når man er så heldig at være en Havfrue. 
Vi var i vort rette element den aften!
Steen Kok havde lavet den dejligste mad. 
Vin ad libitum stod på bordene og for en 
gang skyld var der portvin til desserten. 
Der manglede ikke noget – og stemning-
en var høj (højlydt).
Til vores ”store overraskelse” kom Slup-
koret syngende ind i lokalet og stem-
ningen steg (hvis det overhovedet var 
muligt). Vi kan efterhånden synge med 
på de fleste sange – og bliver aldrig trætte 
af det!!!!! Slupkoret fik overrakt en dejlig 
flaske whisky, og formandinden takkede 
dem for deres altid store velvilje – som 
betyder SÅ MEGET for os !!!!!!!.
Til kaffen havde Pia Tastum bagt de fin-
este små konditorkager og småkager. 
Hun kunne sagtens deltage i ”Bage-dys-
ten”. Formand Erich Franzen fra Marine-
foreningen overrakte 2 kartoner hvidvin 

på Marineforeningens vegne efterfulgt af 
nogle velmente ord. Tak !
Ingelise Lyager og Tove Nielsen gav Hav-
fruerne en gave i form af 2 flasker Bailey, 
som der straks blev taget hul på til kaf-
fen.
Det var en travl aften – så travl at vi ikke 
nåede at høre Inge-Lise Adamsen synge 
sine dejlige sange. Det havde vi glædet 
os til, og var glade for, at Inge-Lise ville 
bidrage til aftenens underholdning. Men 
så glæder vi os til at høre dem en anden 
gang. Festlige lejligheder skaber vi selv – 
og det er vi gode til i Havfrueklubben.
Ref.: Hanne

Nyheder fra Havfruerne

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 
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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

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44
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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
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Den 5. marts 2020 var der generalfor-
samling hos Havfruerne. 25 medlemmer 
deltog.
Formanden bød velkommen og følgende 
var på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
Følgende var på valg:
Kirsten Olesen, formand (modtager gen-
valg)
Hanne Weissfeld, sekretær (modtager 
genvalg)
Inge Povlsen, supp. (modtager genvalg)
Inger Mikkelsen, supp. (modtager gen-
valg)
Grethe Eppler, revisor (modtager gen-
valg)
Helle Bøjesen, revisor supp. (modtager 
genvalg)
Ad 1) Bente Klemmensen blev foreslået 
som dirigent og takkede for valget – og 
konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet.
Ad 2) Grethe Eppler og Pia Tastum blev 
valgt som stemmetællere.
Ad 3) Bestyrelsens beretning blev læst op 
af formanden og efterfølgende godkendt.
Ad 4) Regnskabet blev fremlagt af kasser-
eren og efterfølgende godkendt.
Ad 5) Kontingentet forblev uforandret.
Ad 6) Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7) Bestyrelsen blev genvalgt.
Efter denne indledende start på general-
forsamlingen fortalte formanden lidt om 
et par tiltag i foråret:
Den 2. april skal vi høre Lasse Bonde 
Mikkelsen fortælle om sin karriere in-
den for den maritime verden. Det bliver 
spændende – også fordi vi jo har hans 
hustru i vore havfruelige rækker.
Vi skal til Skuderne i Grenå den 4. juni, 
og allerede den 11. juni skal vi til Furi-
erne i Grundfør. 2 arrangementer lige 
efter hinanden, valgt af nødvendige år-
sager. Derfor er der ikke noget møde i 
maj.
Og så var det tid til kaffe og kage. Ingelise 
Lyager havde bagt de mest fantastiske 
kager - 3 forskellige slags – stor nydelse. 
Tak til Ingelise......
Derefter var der pakkeleg, som vanligt 
under stor jubel og ståhej. Kunne fortælle 
om Tove Nielsen og hendes pakkeglæde, 
men det vil jeg undlade denne gang.
Tak for en munter og hyggelig aften i 
godt selskab.
Ref.: Hanne

Ingen kommende arrangementer, da vi 
har aflyst alt på grund af corona krisen. 
Vi håber, vi kan genoptage vore møder til 
september, men det vil I høre nærmere 
om pr. mail.
Kan I nu have en rigtig god sommer og 
pas på jer selv.

Pbv Kirsten

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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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
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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...
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