
EBELTOFT MARINEFORENING
....... .

      NR. 3                                                                         SEPTEMBER | OKTOBER 2020

Officiel flagdag..................1

Travaljen er i vandet.........8

Skyttelauget.....................10

1. kammeratskabsaften.....5



1

Officiel flagdag....................................1

Lørdagsfrokosterne lægges op..........3

Første kammeratskabsaften..............5

Nyt fra Tirsdagstræffet......................7

Travaljen er i vandet..........................8

Skyttelauget.......................................10

Slupkorets meriter............................14

Kommende arrangementer.............17

Faste programpunkter.................... .17

Gaver til foreningen.........................19

Nyt fra Havfruerne........................ ..21

KABYSRYGTET SEPTEMBER | OKTOBER 2020 

4

2

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
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erich.heiner@gmail.com

Næstformand:
Frank Heede
Tlf. 23 46 57 22
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Kasserer
Hans Hvitved
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hanshvitved@gmail.com

Sekretær, leder af skydeudvalget:
Peter Brøgger
Tlf. 40 71 95 09
peterbrogger@hotmail.com

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

Bestyrelsesmedlem, 
Pia Skovsen Skarritsø
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Knud Erik Overgaard
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overgaardknuderik@gmail.com

Første suppleant:
Martin Kamp
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Anden suppleant:
Mark Bjerg
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mb211282@hotmail.com

Flaggaster:
Nils Jørgen Tastum 
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Per Snejbjerg (2. reserve)
Tlf. 87 52 20 90

Interne revisorer:
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hansskov@post10.tele.dk
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fia@nybolig.dk
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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

Regeringen og Folketinget lancerede 
som bekendt i 2009 den 5. september 
som ny, officiel flagdag for danske sol-
dater, orlogsgaster, politifolk, læger, 
sygeplejersker og andet personel i in-
ternational tjeneste. Som bekendt tog 
Vaabenbrødreforeningen og Marine-
foreningen opfordringen op og har 
siden arrangeret en lille højtidelighed 
hvert år ved Det Gamle Rådhus.
Arrangementet i år bliver dog gennem-
ført med restruktioner/reduktioner. 
Der vil ikke være parade med musik 
gennem byen og faneborgen vil møde 
på Torvet, hvorfra den vil marchere til 
Det Gamle Rådhus og tage opstilling. 
Der vil i år ikke være musik i spidsen 

af paraden ligesom antallet af faner og 
deltagere vil være reduceret til alene at 
omfatte soldaterforeninger og hjem-
meværn. Ved Det Gamle Rådhus vil der 
være tale af borgmester Ole Bollesen og 
fællessang kl. 12.30
Skulle nogle af vore medlemmer have 
lyst at kigge forbi Torvet denne dag, er 
man selvfølgelig velkommen til dette, 
men såfremt der er mange deltagere, 
vil vi gerne bede om man respekterer 
begrænsningerne – max. 100 personer 
forsamlet på Torvet, incl. paraden – og 
ikke deltager, således at der er plads til 
de veteraner vi hylder, og som alle har 
fået en personlig indbydelse. 
Der er på ingen måde tale om en sørge-

Officiel flagdag for personel i international tjeneste
lørdag den 5. september, kl. 12.15 
ved Det Gamle Rådhus
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højtidelighed, men derimod en hyldest 
og tak til de udsendte, der langt fra hjem 
og familie løser – og gennem årene har 
løst – de opgaver, der er eller har været 
pålagt dem af Regering og Folketing til 
sikring af fred og sameksistens forskel-
lige steder på kloden. Og dette drejer 
sig altså ikke kun om det personel, der 
p.t. befinder sig i forskellige af verdens 
brændpunkter, men alle danske, der 
siden 1948 har ydet en indsats i interna-
tional tjeneste. 

Siden vi efter Cornoa-genåbningen 
startede og Marinestuen genåbnede, 
har der været mulighed for at købe en 
let frokost i Marinestuen. Ikke den tra-
ditionelle buffet, men en tallerkenret el. 
lign. hvor det har været nemmere at ad-
ministrere restriktionerne, vi skal over-
holde. Men vi må desværre erkende, at 
der har været en meget begrænset tilslut-
ning til frokosterne. En enkelt gang har 
der været 17, men de fleste gange har vi 
ligget på 4-8 spisende gæster. Dette til 
trods for at adskillige medlemmer inden 
åbning spurgte til, hvornår frokosterne 
gik i gang igen. Vi har set flere af Jer, og 
tak for det, men det er desværre ikke 
nok. Det er ikke økonomisk rentabelt og 
noget helt andet er, at de gæve gaster, der 
har brugt timer på at forberede maden, 

føler , at det er spildt arbejde. 
Derfor lægges lørdagsfrokosterne nu 
op fra den 29. august, indtil der igen 
er grundlag for at genoptage dem. Der 
vil derfor for ikke kunne købes frokost 
ved lørdagsåbent. 
Men baren vil selvfølgelig stadig 
være åben!

Der har været mange meninger om. 
hvordan lørdagsfrokosterne skal ud-
formes, og om der skal være tilmelding 
eller ej. Men med den lave tilslutning er 
det en enig bestyrelse, der nu tager kon-
sekvensen. Når vi engang er ovre disse 
Coronatider, håber vi igen, der vil være 
mulighed for at genoptage frokosterne, 
såfremt der kan findes hjælpere til Ka-
byssen. 

Lørdagsfrokosterne lægges op
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Så er vi ved at komme ind i efteråret, og 
derfor skal vi have gang i sæsonen for 
kammeratskabsaftner.  Og traditionen 
tro er den første aften med ledsager. 
Denne aften starter vi med noget let at 
spise. Kabyssen serverer 

Hjemmelavet, ungarsk gullasch suppe
til en pris af 

70,- kr. pr. person. 

Efter skafningen giver vi kl. 19.30 ordet 
til

Morten Bach, der holder 
foredrag om De Danske 
Allierede Krigssejlere
1940-1945

Morten Bach, inspektør i Det Interna-
tionale Transportarbejderforbund
(ITF), fortæller om disse søfolk og deres 
liv og hverdag i disse år og viser Maj
Wechselmann`s film ”Rapport fra de 
druknede og de glemte”.
En stærk, rørende og barsk film, der 
fortæller om de danske, svenske. norske,
islandske og færøske søfolk, der sejlede 
i allieret tjeneste under anden verden-

skrig.
Og så skal vi også huske at sige, at som 
altid, når vi har arrangementer ”med 
ægtefælle/ledsager”, er enker efter 
afdøde medlemmer naturligvis meget 
velkomne til at deltage.
Efter foredraget er der som sædvanlig 
mulighed for almindeligt kammeratligt 
samvær med en hyggesnak eller et kig i 
bibliotekets righoldige samling af mar-
itim litteratur m.m..
HUSK: Emblem skal bæres.  Uden em-
blem skal betales bod på 10,- kr. – Nye 
medlemmer, der endnu ikke har fået 
overrakt emblem, vil få dette overrakt i 
forbindelse med aftenens velkomst.
Tilmelding til spisningen er nødvendig 
! – Denne bedes givet på den fremlagte 
tilmeldingsliste i Marinestuen SENEST 
lørdag den 19. september. O.B.S.: Efter 
sidste tilmeldingsfrist, er tilmeldinger 
bindende. – Det vil sige, at hvis man har 
tilmeldt sig, men ikke deltager, vil man 
blive opkrævet kuvertprisen.

Første kammeratskabsaften i sæsonen
Torsdag den 24. september kl. 18.00
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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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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

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
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Tirsdagstræffet er i fuld sving igen efter 
coronalukningen med de tilpasninger, 
som foreskrives ! Vi er knap så mange 
deltagere som før, men det skal nok 
komme ! Et lille suk og reminder: Husk 
at spritte af. Det er stadig nødvendigt! 
Vi var en lille flok, som fik lagt de sidste 
fliser, og andre er gået i gang med reno-

vering af den røde lavet til kanonen!
Og så glæder vi os til at afholde vor høst-
frokost tirsdag d. 15. sept. på næsten 
sædvanlig vis. tilmelding (bindende) på 
liste i baren. vi ses... 

vh tovholderen

Nyt fra Tirsdagstræffet
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- de ugentlige travaljeroninger ”er godt i 
gang”
Christian Koudal har sendt os neden-
stående indlæg til Kabysrygtet fra de 
ugentlige travaljeroninger:
I fremragende vejr mødte vi vores roven-
ner fra Randers Travaljelaug “Buur”midt 
ude på Vigen. Efter indtagelse af en 
velfortjent øl, roede vi sammen ind til 
Ebeltoft, hvor Randersfolkene satte deres 
Travalje på trailer. Derefter var der Skaf-
ning i Marine-stuen, hvor Poul Bojesen 
og hans kone Helle havde frembragt en 

herlig menu, bestående af sesamstegt 
mørbrad med salat og ris, dessert gam-
meldags æblegrød med flødeskum. Stor 
tak til Poul og Helle for det. Derefter var 
der hyggeligt samvær, og undertegnede 
overrakte ved denne lejlighed, en høj-
poleret åregaffel sat på plade, poleret af  
vores gode medlem Erik Lange, til Tra-
valjelaugets formand Keld Juul Sørensen.
En rigtig god dag i Marineforeningens 
regi.

Christian Koudal

Travaljen er i vandet
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Det er i år os i Ebeltoft Marinefore- 
ning, der skal være arrangør af ”4-kant-
skydningen”, der omfatter Marinefore-
ningerne i Århus, Randers, Grenaa og 
Ebeltoft. Skydningen afvikles på vores 
egne skydebanerne i Marinestuen. Her 
vil der vil være mulighed for at købe et 
rundstykke/franskbrød og kaffe. Efter 
skydningen er der frokost og præmieud-
deling, hvor vi selvfølgelig tager hensyn 
til gældende restriktioner. 
Vedr. Covid-19: Alle skytter vil få udle-
veret engangshandsker og mundbind, 
der skal bæres under skydningen. Efter 
endt skydning skal skytten afspritte rif- 
len (kolbe, aftrækkermekanisme og 
sigtemidler). Banekommandørerne har 
håndsprit på banen hertil. Frokosten 
vil – som morgenkaffen – blive indivi-
duel tallerkenservering (platte). Der vil 
være rigeligt med håndsprit flere steder, 
ligesom vi beder alle om selv at være op-
mærksom på gældende afstandskrav.
Foreningen leverer handsker og mund-
bind. 

Deltagerprisen er 150,- kr. per deltager 
og dækker både skydning og frokost 
m.v.. Som altid kan vi deltage med lige så 
mange 3-mands hold, som vi kan stille, 
- og det håber vi, bliver mange. Vi har 
jo rimeligt gode traditioner at forsvare 
(indtil nu har Ebeltoft vundet samtlige 
afholdte 4-kantskydninger), så det bliv-
er spændende at se, hvad det kan blive 
til i år. Der skydes med de på banerne 
fremlagte rifler. Skydningen er med 5 
prøveskud og 15 gældende. Fast anlæg 
med gaffel og albuestøtte. Tilmel-ding-
sliste er fremlagt i Marinestuen, - tøv 
derfor ikke med at melde dig til. Det er 
altid en rigtig hyggelig dag i godt selskab 
med de andre Marineforeninger. Det gør 
det jo heller ikke ringere, at det plejer at 
være krydret med en kulinarisk ople- 
velse. Det bliver det også i år.
Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 2. 
september. Tilmelding sker ved at skrive 
sig på den fremlagte liste i Marinestuen, 
eller ved henvendelse til Peter Brøgger 
på mail: peterbrogger@hotmail.com

Den traditionelle hyggelige dag med 
konkurrence mellem alle soldaterfore-
ningerne på Djursland. Skydningen 
starter med morgenkaffe i Marinestuen, 
som vil være åben fra kl. 08.30. Den of-
ficielle del starter kl. 09.00 med velkomst 
og flaghejsning. Kl. 09.15 starter selve 
skydningen, som tæller 5 prøveskud og 
15 gældende. Skydestilling er med fast 
anlæg og albuestøtte, og der skal skydes 
med de på banerene fremlagte rifler. 
Skydningen forventes afsluttet omkring 
kl. 13.00 og der vil efterfølgende være 

frokost, som er inkluderet i deltagerpris-
en. Prisen for morgenkaffe, skydning og 
frokost er 160 kr,-. 
Vedr. Covid-19: Alle skytter vil få udle-
veret engangshandsker og mundbind, 
der skal bæres under skydningen. Efter 
endt skydning skal skytten afspritte rif- 
len (kolbe, aftrækkermekanisme og 
sigtemidler). Banekommandørerne har 
håndsprit på banen hertil. Frokosten 
vil – som morgenkaffen – blive indivi-
duel tallerken-servering (platte). Der vil 
være rigeligt med håndsprit flere steder, 

Skyttelauget

Den årlige ”4-kantskydning” 
Søndag den 6. september Kl. 09.30 i Ebeltoft-

Soldaterforenings-skydning Djursland 
Søndag den 13. september kl. 09.00 på vore baner ved 
Marinestuen
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Årets Fregatskydning, der ligesom så 
meget andet blev forpurret af Corona-
situationen, har længe været efterspurgt 
af mange, og er nu af bestyrelsen fastlagt 

til lørdag den 10. oktober. – Nærmere 
herom i næste Kabysrygte, men reservér 
allerede nu dagen til hyggeligt samvær i 
Marinestuen.

ligesom vi beder alle om selv at være op-
mærksom på gældende afstandskrav.
Foreningen leverer  handsker og mund-
bind. 
Vi kan deltage med lige så mange 3- 
mandshold, som vi kan stille. Og vi håber 

at det bliver mange hold. Udover skyd-
ningen og det kulinariske, byder dagen 
også på hyggeligt samvær på tværs af de 
deltagende foreninger. Så vi kan kun op-
fordre alle til at tilmelde sig. HUSK: Det 
vigtigste er ikke at vinde, men at deltage.

Årets fregatskydning
10. oktober
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med anden afdeling, der blev afsunget 
med højt humør. Forhåbentlig til glæde 
for de omkringliggende sommerhuse. 

Vi havde en dejlig og hyggelig aften i 
kammeratligt samvær. En kæmpe tak til 
værtsparret fra hele slupkoret.

Slupkorets meriter siden sidst:

Knud Erik Overgaard og Benny Mag-
nussen har sendt følgende indlæg om 
koret til Kabysrygtet. 

Slupkorets optræden lørdag den 
30.07.2020
Vi mødtes som sædvanligt i Marine-
stuen, hvor vi for en sikkerheds skyld 
smurte vores stemmer, så de ikke skulle 
lyde alt for rustne ved starten af vores 
optræden.
Kl. 12.00 skulle vi sætte i gang foran Det 
Gamle Rådhus, men blev en smule for-
sinket, da vores optræden konfliktede 
med syv brudepar som havde ”bestilt” 
tid samtidig med, at vi skulle begynde.
Efter lidt snakken frem og tilbage blev vi 
i fællesskab enige om at en bedre og mere 
underholdende start på deres forhåben-
tlig lykkelige fremtid, kunne de ikke øn-
ske sig. Og underholdende blev det.
Derefter gik turen gennem Adelgade 
med første stop, som vanligt, hos Hanne 
Sloth. Det skal her nævnes at vejret var 
særdeles smukt – og særdeles varmt, 
hvilket vakte en del ”bekymring” for 
dehydrering undervejs. Det første tegn 
herpå sås under vores optræden ved 
Matasbutikken hvor Hans måtte give op.
K.E. ringede hjem til fru Grethe som 
straks viste beredvillighed og hentede 
Hans ned til Marinestuen, hvor han 
efter indtagelse af forskellige alkoholfrie 
væsker igen vandt sin vanlige kulør og 
gode humør.
Vi andre fortsatte vores videre tur til 
Maltfabrikken hvor vi optrådte på 
balkonen på 1. sal ud mod den store 
åbne plads, godt svedte og knastørre i 

halsene. Vi ventede således os den altid 
tilbudte forfriskning, men den ude-
blev, så vi måtte gribe dybt i egen buk-
selomme så vi kunne nå trygt og sikkert 
”i havn” og således sluttede vores tur på 
denne varme sommerdag.
Den 18.08.2020
Så oprandt dagen, vi havde set hen til. 
Grethe og Knud Erik Overgaard invitere-
de os til udendørs øveaften for Slupkoret 
i deres dejlige hjem i Boeslum strand. 
Vi mødtes kl 18.00 i Marinestuen, hvor 
pladserne i bilerne blev fordelt. Præcis kl 
18.15 blev kursen sat østpå og kortegen 
startede. Da de sidste 2 biler var ved at 
forlade pladsen opdagede vi 2 agterud-
sejlede gaster – en bas og en brummer, 
der med store fagter gjorde opmærk-
som på at de følte sig ensomme. Vi fandt 
naturligvis plads til dem. Ved ankomsten 
blev vi mødt af det smilende værtspar. 
Efter at have prøvet diverse underhold-
ningsudstyr, der fik Erik Lange til at 
savle og erklære, at dem ville han ko- 
piere, gik vi til bords. Da Karl tilsynelad-
ende havde glemt at tale om hans tidlige 
laugskor, kunne vi gå rettidigt i gang. 
Vi fandt hurtigt ud af at stemmerne var 
blevet lidt rustne i det tørre sommervejr, 
så værten fremtryllede forskellige sort-
er øl. Stemmerne blev klare og vi gik i 
gang. Ved pausen forsøgte vor korleder 
Uwe forgæves at skabe ro med sin lille 
pivklokke. Det blev klaret af Knud Erik 
med sin store skibsklokke på terrassen. 
Der blev kaldt til skafning. Grethe havde 
lavet dejlig kartoffelsalat og pragtfulde 
frikadeller, garneret med grillpølser af 
den tykke slags. Så tunge gik vi i gang 
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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
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Café • Restaurant • Grill/Is-Café

HYTTEFADET
Havnevej 11A • Ebeltoft

86 34 66 86
hyttefadet.nu

Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs

Hver onsdag 
Spis hvad du kan

99,-
-også som Take away

Bordbestilling anbefales

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

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. 19.00-21.00 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

05. september: Den Nationale flagdag, jvfr. side 1

06. september: Firkantskydning, - jvfr. side 10

13. september: Soldaterforeningsskydning, - jvfr. side 11

24. september: Første kammeratskabsaften i sæsonen, - jvfr. Side 5

10. oktober: Årets Fregatskydning. – Jvfr. side 13

29. oktober: Kammeratskabsaften. Mere herom i næste rygte. 

Kommende arrangementer
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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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Vi har fra Torben Gregersen modtaget 
en bog, Danske Orlogsskibe, som vil 
være at finde i biblioteket. 
Fra en anonym giver har vi modtaget 
en eskadrechef-stander fra motortorpe-
dobådene. Standeren har endnu ikke fået 

en plads men vil komme op at hænge. 
NP Grafisk har sponsoreret program-/
sanghæfterne til arrangementet den 5. 
september ved Det Gamle Rådhus.
Stor TAK til de tre givere!

Gaver til foreningen
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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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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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Side 13 

TIRPITZ Museum 

Med venlig hilsen
Den Blå Brille
Line og Diana

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. 
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Annis Blomster - ingen ændringer 
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Side 13 

TIRPITZ Museum 

Med venlig hilsen
Den Blå Brille
Line og Diana

Nyheder fra Havfruerne

Ikke noget fra havfruerne på grund af en corona sommer.
Kirsten

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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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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