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Med formandens øjne
Marinestuen er igen åben, efter at den har været Coronalukket 
i ca. 2 måneder, dog med de regler, som regeringen udstikker.

Vores regnskab bærer tydelig præg af de manglende aktiviteter i 
lukningsperioden. Vi er dog i den heldige situation, at vi bor i eget 
hus, således udgifterne har været til at overskue. Der har været 
pænt fremmøde af vore egne medlemmer, og vi har haft besøg fra 
andre Marineforeninger.

Hen over vinteren har en lille hård kerne kæmpet med flagbastio-
nen. Den er blevet skrabet, slebet og der er lagt ”lus” i de steder, 
hvor træet har været hårdt angrebet og til sidst lakeret adskillige 
gange. Nu står Bastionen igen på sin plads og tager sig pænt ud. 
En stor tak til alle de, som har hjulpet til med arbejdet.

Vores sommertur til Ærøskøbing blev gennemført med Caroline. Da det ikke var muligt at an-
vende Viking, lagde Henning Larsen båd til for 5 gaster. De sidste tilmeldte rejste gratis med 
færgen. Vi havde nogle hyggelige timer i Ærøskøbing Marineforening med socialt samvær og 
god mad. En stor tak til Ærøskøbing Marineforening for deres gæstfrihed.

Torsdag den 13. august kl. 18.00 var der indkaldt til pudseaften. Der var pænt fremmøde, kob-
ber og messing blev gnubbet, således det fremstår pænt til det kommende sendemandsmøde. 
Kabyssen kvitterede med en god gang biksemad. En stor tak til pudse- og kabysgaster. 

Fregatskydningen som blev gennemført den 16. august, blev afviklet i god ro og orden. Den 
svenske fregat fik ikke en chance. Den blev skudt sønder og sammen. Ud af krudtrøgen kom 
den nye fregatkaptajn Steen Molnit, tillykke med titlen.
Ved den efterfølgende skiveskydning for vore damer, blev der opnået fine resultater. Dog 
måtte ledningen til lyset give op for en fuldtræffer, således de sidste skud måtte løsnes uden 
lys på skiven. En lille forbrugeroplysning: skytterne træner hver onsdag i Tåsingehallen, og 
her vil de meget gerne hjælpe til med at forbedre resultatet til næste år.

Fredag, den 21. august fik vi meddelelse om, at vort Æresmedlem Bent Sivertsen var gået fra 
borde. Bent har været medlem af Svendborg Marineforening i over 70 år. Den seneste tid har 
vi ikke set så meget til Bent, da hans sygdom hæmmede ham meget i at komme op og ned af 
trapperne. Jeg skal sent glemme, hvor meget Bent livede op, da Annelise og jeg aflagde Bent 
besøg efter vores generalforsamling, for at overrække 70 års tegnet for trofast medlemskab af 
Svendborg Marineforening. Ved fælles hjælp blev Bent iført sin pæneste jakke, 70-års tegnet 
blev hæftet på brystet, og der blev taget et billede af ham. Billedet blev senere bragt i Marine-
foreningens Tidsskrift ”Under Dannebrog”. Vi kommer til at savne et godt og trofast medlem, 
hans lune og stille gemyt.  Æret være Bent Sivertsens minde. 

Erik Bodal
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Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse Sendemandsmøde 2020
I samråd med vor landsformand er der truffet beslutning om, at udskyde/aflyse dette års Sen-
demandsmøde. Det var en svær beslutning at træffe. Mange timer er brugt på planlægning, og 
arrangementet var på plads, men udviklingen i Corona smittespredningen var en ubønhørlig 
modstander. Vi havde forventet, at vi kunne have gennemført med undtagelse af kammerat-
skabsaftenen. Men sådan skulle det ikke være. 
Bestyrelsen vil drøfte mulighederne for fremtiden, og om vi skal byde ind på et senere tids-
punkt. Det kræver nok at vi skal have nogle yngre kræfter på banen. Det må tiden vise. Her og 
nu får vi en stille og rolig weekend 18. 19. og 20. september.

Her i disse ustabile tider vil jeg opfordre jer alle til, at holde Jer ajour med arrangementerne på 
opslagstavlen, på hjemmesiden og på facebook. Der kan hurtig ske ændringer ifb.m. bestem-
melser fra regeringen. Vi håber, at alle er kommet vel igennem isolationen her det sidste halve 
år og igen vil nyde samvær og fællesskab i Marinestuen.

Som afslutning på dette indlæg, vil jeg igen opfordre Jer alle til at tænke på, hvor meget glæde 
et medlemsskab af Svendborg Marineforening kan give, og hvilket fællesskab I er en del af. 

Med venlig hilsen
Erik Bodal

Lørdag den 5. september. Flagdag for Danmarks udsendte:

Svendborg kommune var sammen med Svendborg Kirkegårde og Svendborg Marine-
forening, arrangør af en højtidelighed af en højtidelighed ved skulpturen ”Fønixreden” 
på Assistens kirkegård.

Der blev lagt blomster og kranse fra de deltagende soldaterforeninger.  Overlæge Kristian 
Aagaard Poulsen, OUH, talte, han har været udsendt som læge af forsvaret 12 gange.

En kornettist fra Peder Most Garden spillede ”Last Post”, og højtideligheden sluttede 
med fællessang ”Jeg elsker de grønne lunde”.
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Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg
tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185
info@svendborg-motor.dk 
www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS

• Dørtelefon
• Adgangskontrol
• Videoovervågning
• Låsesystemer
• Tyverisikring
• Dørautomatik

Karl-Johann Nadolny
 Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk

En del af Odense Låseservice

Formanden vil gerne  
have a jour ført  

medlemskartoteket.

- og sikre at det er den 
rigtige mailadresse og  

telefonnr. der står.

Så det vil være en god ide at 
sende en mail til formanden 

erik@bodalenergi.dk

- også selv om du ikke har 
fået ny mailadresse.

Vikarkokken •  Krebsen 21 •  Rantzausminde, 5700 Svendborg •  vikarkokken@mail.dk

HOLD ALDRIG FEST,  
- uden go' ma', og go'e priser.
FAST TIMELØNN, LAVER DIN FESTMA', OG KØBER IND!
Jeg anbefaler mine kvikke piger til at hjælper dig med borddækning, opvasken og alt det andet, til timeløn 
Walther Storm Hovmester i Svendborg Marineforening - STORMS Køkken

Ring og få en snak på: Tlf. 23 60 13 58
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Søndag den 12. juli: 

Det første større arrangement, efter at alle aktiviteter har været lukket ned siden marts, 
skulle være den årlige sejltur med ”Caroline S” og museumsskibet ”Viking”. Målet var 
at besøge kollegerne i Ærøskøbing Marineforening. 

Desværre var ”Viking” ikke til rådighed i år, så dem der var plads til, kom med ”Caroline 
S”, nogle sejlede selv til Ærøskøbing, og de sidste måtte tage med færgen, der dog var 
gratis for gående.  Vi blev godt modtaget i Ærøskøbing Marineforening, og blev beværtet 
med en lækker frokost, efter nogle hyggelige timer gik turen igen tilbage til Svendborg.

Aktiviteter  
siden sidste bladudgivelse

Søndag den 16. august: 
Fregatskydning i Christiansminde.

Skytterne mødte i skyttehuset kl. 09.00 til flaghejsning 
og morgenkaffe. Den afgående fregatkaptajn, Niels 
Marcussen, affyrede signalkanonen, og åbnede 
skydningen. Efter en lang kamp blev fregatten 
nedkæmpet, og resultatet kunne gøres op. 

Et fyldigt referat fra begivenheden står andet sted i 
bladet.

Søndag den 30. august: Jubilarstævne for Svendborg Marineforenings jubilarer. 

18 af afdelingens medlemmer, der kunne markere jubilæum for indkaldelse til Søværnet, 
var mødt op til en hyggelig dag i Marinestuen. Formand Erik Bodal overrakte medaljer 
til:  1 der kunne markere 70 år for indkaldelsen, 3 med 65 år, 8 med 60 år og 6 der kunne 
markere 50 års jubilæum. Derefter var der tid til skafning, biksemad med spejlæg og 
tilbehør, og kammeratligt samvær.
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Maritime Foredrag:
Årets første maritime foredrag finder sted torsdag den 29. oktober, kl. 19.00 i Marinestuen. Rasmus 
Nygaard kommer og fortæller om ”Nella Dan”, et af Lauritzens berømte polarskibe. Skibet forliste 
ved Macquarie Island, tæt ved Antarktis i 1987, Rasmus Nygaard har selv sejlet med ”Nella Dan”.
De følgende foredrag er endnu ikke fastsat, men tidspunktet er altid torsdag, på følgende datoer: 
25. november 2020, samt 28. januar, 25. februar, 25. marts og 29. april 2021.  
Vi kan igen i år glæde os til en række spændende arrangementer.
 
Torsdag den 15. oktober kl. 13.00:
Kammeratskabsaften. Spisning, Stegte ål. Påklædning fri. Deltagerpris 175,00 kr. Tilmelding og 
betaling senest 3. oktober. Betaling kan ske lørdage ved det runde bord, til Bjarne, eller ved at 
indsætte beløbet på foreningens konto: reg. No. 1551 konto nr. 3224636393.
 
Søndag den 8. november kl. 14.00:
Bankospil med mange fine sponsorgevinster, ænder og stege. For medlemmer og ledsagere. Dørene 
åbnes kl. 13.00. Skriv Jer på listen, så vi ved hvor mange der kommer. Husk brikker til at lægge 
på numrene.
 
Torsdag den 19. november kl. 18.00: Pudseaften.
 
Lørdag den 28. november kl. 13.00:
Julefrokost for medlemmer. Påklædning helst uniform. Deltagerpris 125,00 kr. Sidste tilmelding og 
betaling lørdag den 14. november. Betaling kan ske lørdage ved det runde bord, til Bjarne, eller ved 
at indsætte beløbet på foreningens konto: reg.nr. 1551 konto nr. 3224636393.
 
Lørdag den 19. december kl. 11.00:
Julegløgg og æbleskiver i Marinestuen. 3 æbleskiver og et glas gløgg, 25,00 kr.
 
Torsdag den 31. december kl. 11.00:
Godt nytår i Marinestuen. Vi ønsker hinanden godt nytår med en Riga.
 
Lørdag den 2. januar 2021. Kl. 11.00 Nytårsmønstring i Marinestuen.
I disse tider er det nødvendigt at tage forbehold for om de enkelte af aktivitetsudvalgets arrangementer 
kan gennemføres. Nærmere oplysninger kan altid fås hos Formand for aktivitetsudvalget Bjarne 
Jensen, der træffes på Telefon 62251794 / Mobil 23345158. Mail: gudbjerg-auto@mail.tele.dk 

Kommende aktiviteter 

Regler for tilmelding til arrangementer, arrangeret af aktivitetsudvalget:
Først tilmelding i Marinestuen eller på hjemmesiden, derefter betales i Marinestuen eller 
på nettet, og før sidste frist for tilmelding. Når man har skrevet sig på listen til et arrange-

ment, og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.
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15. oktober Ejgil Larsen 85 år.
27. oktober Annie Holst Harboe-Hansen 75 år.
28. oktober Bill Larsen 80 år.
30. oktober Vagn Juel Jensen 75 år.
11. november Frede Kristiansen 80 år.
19. november Peer Ellehauge Modal 65 år.
20. november Mogens Rosenlund Kristensen 85 år.
23. november Kim Lorentz Jacobsen 75 år.
23. november Ove Erik Petersen 70 år.
3.december Finn Holst Nielsen 80 år.
3. december Jan Siiger Frahm 70 år.
4. december Hans Christian Hansen 90 år.
9. december Niels Kortermand 80 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
OKTOBER KVARTAL 2020:

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Frederik Hansen Eriksen, Bent W. Sivertsen  
og Jørgen Torben Fredeløkke.

gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

Peter Zorning Nissen Ole Rousing Kjeldmann  Birthe Egholm Hansen
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Mindesammenkomst
Ved begravelser eller bisættelser

Når et medlem af Svendborg Marineforening er gået fra borde,  
kan Marinestuen lånes gratis til en mindesammenkomst. 

Banjermester 
Finn Nielsen, Tlf. 28 34 99 21, 

f.u.nielsen@gmail.com 

Leje afMarineforenings lokaler
Leje eller lån af Marineforeningens lokaler, til medlemmernes egne arrangementer, skal altid 

først aftales med banjermester Finn Nielsen, som også oplyser om priser og betingelser.

Finn træffes på Tlf. 28 34 99 21.

Ønsker om andre arrangementer skal forelægges for bestyrelsen.

Svendborg Marineforening - Bestyrelsen.

Du må være derude: Kabysgasterne mangler nye kollegaer når de tryller med pot-
ter og pander i hyggelige timer i kabyssen. (måske det bedste sted i Marineforenin-
gen.) Kan du bare lidt med kogekunsten, hjælper vi dig gerne i gang med resten. Der 
vil være vagtlister der passer med dit liv.

Kig ind og få en go’ ma’ snak med en af kabysgasterne eller ring eller mail til 
Hovmester Walter Storm: Tlf. 23 60 13 58 vikarkokken@mail.dk 

ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 
Afholdes lørdag den 13. februar 2021 kl. 16.00

i Marinestuen, Færgevej 5. Svendborg.

Dagsorden følger i næste nummer af bladet.
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Statsautoriserede revisorer
Torben Tranberg Jensen, 

Morten Heitmann og Thomas Kaysen

Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu

Valdemarsgade 50, Svendborg    Tlf. 6221 9909    dlbg.dk

Anita Grundahl og Morten Bytoft

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

Den lokale bedemand® 
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Troen på, at besættelsens tyskerhåndlangere 
desperat ville kæmpevidere som varulve 
efter tysk kapitulation var ved befrielsen 
udbredt. Uheldigvis medførte dette flere 
tilfælde, hvor mobiliserede frihedskæmpere 
beskød hinanden i den fejlagtige tro, at de 
stod over for varulve. Beslægtede tilfælde 
opstod også ved Den Danske Brigades an-
komst til Helsingør og derpå til København.

Varulvetroen omfattede også frygt for fort-
sættelse af besættelsestidens clearings mord 
på fremtrædende danskere. Derfor blev flere, 
som formodedes at være mål tildelt bevæb-
net døgnvagt. Blandt disse personer var Kon-
gens fætter Prins Axel, og det faldt i mit lod 
umiddelbart efter, at jeg med det maritime 
Havnekompagni var rykket ind i Frihavnen, 
at blive sendt som sådan vagt til prinsens bo-
lig Bernstorffhøj i Gentofte. Selv om Prins 
Axel ikke tog den formodede trussel særligt 
højtideligt, blev jeg dog installeret i et væ-
relse tæt ved hoveddøren. 

Der kunne jeg og en yngre kadet, som kort 
efter også blev til kommanderet, om natten 
på skift ”slange” on natten, som det hedder i 
Søværnet, når man slumrer fuldt påklædt, så 
vi straks kunne imødegå eventuelle ubudne 
gæster. I øvrigt blev jeg betragtet som gæst 
af huset, måske til dels fordi jeg var kadet-
kammerat med sønnen Prins Flemming. 
Da Prins Axel og hans gemalinde Prinsesse 
Margaretha førte et særdeles gæstfrit hus 
med hyppige middagsgæster, fik jeg således 
lejlighed til at møde og spise middag med 
andre medlemmer af Kongehuset, bl. a. 
Dronning Alexandrine og Prinsessens moder 
den dansk/svenske Prinsesse Ingeborg og 
med spidserne for de engelske styrker, der 
var kommet til Danmark, General Dewing 
og Rear Admiral Holt.

12. maj kom selveste Feltmarskal Montgo-
mery til København, og et sandt triumftog 
var planlagt. Kongen havde stillet en åben 
bil fra sin vognpark til rådighed. Turen gik 
fra Lufthavnen over Rådhuspladsen, gen-
nem Strøget til Kongens Nytorv og ad Bred-
gade til Amalienborg. 

Prinsesserne Margaretha og Ingeborg øn-
skede at få et kik på lidt af denne begivenhed 
og havde aftalt, at komme ind på det svenske 
gesandtskab først i Bredgade, hvorfra der 
var vidt udsyn mod Kongens Nytorv. Det 
blev bestemt, at jeg skulle ledsage dem. Jeg 
tror, at Prins Axel også den dag var optaget 
af sit hverv som direktør for Ø.K. I god tid 
var prinsesserne og gesandtskabets perso-
nale posteret ved vinduer vendt mod torvet, 
Prinsesse Margaretha så yderligt i en vin-
dueskarm, at jeg måtte stå bagved og holde 
hende. Vel anbragt, så vi så, hvordan et æres-
kompagni fra Den Danske Brigade på denne 
strækning marcherede foran bilen med den 
til alle sider hilsende og smilende Montgo-
mery, før kortegen forsvandt ad Bredgade 
omtrent for vores fødder.
Mit job med at sikre, at prinsessen ikke faldt 
ned foran Montgomerys fødder, blev min 
eneste, aktive indsats under mit ophold på 
Bernstorffhøj. Varulve så jeg ingen af, og 
det gjorde ej heller nogen af de andre, tilsva-
rende udstationerede vagter, så efter endnu 
en uges tid blev vagtaktionen afblæst, og vi 
fik andre opgaver. Varulvebevægelsen var 
opstået i Tyskland mod krigens slutning: 
men kun en anelse af dette ”ugræs føg over 
hegnet” til Danmark. Alt, hvad historikere 
har kunnet opspore, er dannelsen af tre små 
grupper i Sønderjylland. To af disse blev ar-
resteret, inden de fik gjort nogen skade, den 
tredje først efter et amatøragtigt angreb på 
politistationen i Tinglev.

Var der Varulve?
75års minder af Hans Harboe-Hansen 

(fortsat fra sidste nummer)

Dette var 3. og sidste afsnit af Hans Harboe-Hansens minder fra 1944-45.
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Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

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

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

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

Åbent alle dage fra kl. 11.00 
Tlf. 62 54 18 68 - www.lundbykiosken.dk
• Pølser / Hotdog
• Burger /Sandwich

• Gammeldags isvafler
• Gigantkugler

•  Kylling  
m. pommes frites

Lækkert tøj til den lækre kvinde 
					Gerritsgade 10 5700 Svendborg  tel. 21860813	
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Kabys nyt:  
Oktober – november – december, 2020:

Kabys gasterne bimler og bamler med gryder og potter for din skyld.

Lørdage, fra 11.30 til 12.30:  
Varm ret, 35.00 kr. Silde og håndmadder, 15.00 kr.

Lørdag  3/10:  Silde tallerken m. 2 x ½ skiver rugbrød m. marineret sild, karrysalat og 
smør.

Lørdag 10/10:  Silde tallerken som 3/10.

Lørdag 17/10:  2 pålægs håndmadder på rugbrød.

Lørdag 24/10:  Silde tallerken som 3/10.

Lørdag 31/10:  Hakkebøf m. spejlæg, rødbede, 2 x½ skive rugbrød og smør.

Lørdag  7/11:  Silde tallerken som 3/10.

Lørdag 14/11:  Silde tallerken som 3/10.

Lørdag 21/11:  2 pålægs håndmadder på rugbrød.

Lørdag 28/11:  Julefrokost for medlemmer, lørdagens lune ret udgår.

Lørdag  5/12: Silde tallerken som 3/10.

Lørdag 12/12:  2 pålægs håndmadder på rugbrød.

Lørdag 19/12:  3 æbleskiver m. sukker & syltetøj, 1 krus gløgg, 

Ret til ændringer forbeholdes.

Ekstra ma’dage:
Torsdag 15 /10: Kammeratskabs aften, kl. 13.00. Stegte ål med tilbehør og ostefad.

Lørdag 28/11: Julefrokst for medlemmer, kl. 13.00.

2 slags sild, karrysalat, fiskefilet med. remoulade, gravad laks med rævesovs, tarteletter 
med hønsefyld, ribbensteg med rødkål. 
Gl.ost med tilbehør og 45% skive ost med tilbehør. Ris a la mande med kirsebærsovs og 
mandelgave, brød, smør og fedt. 

God jul og godt nytår fra Kabys-nisserne. Vi ses i 2021.
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Vedligeholds- og rengøringsfolkene: 
Rengøringsholdet er i gang igen hver tirsdag formiddag fra ca, kl. 9 til kl. 11, Efter arbej-
det er der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljeroerne: 
Travaljeroerne har trofast sejlet ud i Sundet hver tirsdag eftermiddag for at hilse på delfi-
nen. Generelt har det været en dejlig sommer med mange rigtig gode ture.
En enkelt gang var vi kommet for langt væk, med for få kræfter til at komme hjem mod 
kraftig vind og strøm. Så der måtte vi have bugserassistance.
Roningen fortsætter ind i efteråret, så længe vejret er nogenlunde godt.
Efter overgang til vintertid den 25. oktober begynder vi kl. 1500.

Slopkisten:
Jørgen Nielsen har overtaget styringen af Svendborg Marineforenings slopkiste. Har du brug 
for effekter fra slopkisten, må du fremover kontakte Jørgen Nielsen, Stængelvænget 11.
5700 Svendborg, i Marinestuen, på tlf. 21 86 15 20, eller på mail: amliepkejn@gmail.com.

Rejseudvalget: 
Der er ingen planer om rejser i resten af 2020.  
Udvalget mødes igen sidst på året, 
for at se på muligheder i 2021.

L´hombrespillerne: 
Sommer l`hombren er ved at være 
ovre. Vi startede igen den 9. sep-
tember kl. 14.00 i Marinestuen. 

Vi kan sagtens være flere medlem-
mer, så hvis du har lyst til at være 
med til dette ”herre-spil”, er du 
velkommen. Kontakt Frede Kri-
stiansen på tlf. 40 13 11 14.

Fregatkaptajn 2020 Steen Molnit



Billedet forestiller den 
stolte fregat kaptajn  

Steen Molnit i midten, 
flankeret af henholdsvis 
Marine foreningens for-

mand Erik Bodal til 
venstre og Skytte-

lavets formand 
Niels Marcussen  

til højre.

Skyttelavet:
Søndag d. 16. august blev der i Skyttehuset i Christiansminde afholdt den årlige 
Fregatskydning. Der var tilmeldt 24 skytter til den ordinære skydning, samt 9 skytter til 
dameskydningen. På trods af Corona krisen med alle dens restriktioner og forbehold, samt 
en lidt mindre tilmelding i år blev det som vanligt et særdeles vellykket arrangement, der 
med fast hånd blev ledet af marineforeningens næstformand Bjarne Jensen.

Da røgen efter sænkningen af den Svenske fregat havde lagt sig, og skaderne blev gjort 
op, så resultatet ud som følger. Efter 149 skud blev alle 9 sejl nedskudt af mere eller min-
dre heldige skytter, og endelig på skud nr. 150 lød det forløsende brag fra krudtkammeret.
Denne bedrift blev med sikker hånd udført af Steen Molnit, der hermed blev dette års 
fregatkaptajn og samtidig reddede skyttelavets ære.

Ved den efterfølgende middag i Marinestuen blev der uddelt præmier og titler til de 
9 der havde nedskudt sejlene:
Kanonkommandør Fritz Kyhn. Topgast Henning Pehrson
Kanoner Arne Lund Sejlkvartermester Erik Baagø
Signalgast Niels Rasmussen Krudtlanger Niels Marcussen
Bådsmand Steen Molnit Lanternegast Henning Ibsen
Kadet Finn Nielsen

Med hensyn til dameskydningen vil jeg af respekt for damerne, og for at undgå vrøvl og 
repressalier, fremhæve damernes indsats med navns nævnelse.

De tre bedste skytter:
Nr. 1 Ellen Baagøe
Nr. 2 Doris Lindegård
Nr. 3 Karin Ibsen

Skyttelavets bestyrelse vil her benytte lejligheden til at takke marineforeningen for et godt 
tilrettelagt arrangement.

Niels Marcussen Formand
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Vi kan løse mange  
transport-opgaver med 

vores lastbiler
Vi tilbyder transport af materialer som 

sten og grus mm. i vores tip-sættevogne 
samt containerkørsel, ligesom vi råder 
over to kran-grab-biler, og vi kan løse 
opgaver med specialtransporter ved 

hjælp af vores blokvogn.

62 22 14 14
www.tonny-madsen.dk

e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk
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Støt vores  
annoncører

- De støtter os!


