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Med formandens øjne
Året 2021 er godt i gang, og første kvartal er næsten overstået.
Ved gennemgang af regnskabet må vi desværre konstatere, at der
er mange, som endnu ikke har betalt kontingentet for 2021. Venligst check om du skulle være imellem dem, som mangler at betale. Husk på, at det er i disse krisetider, vi skal vise sammenhold
og hjælpes ad med at stå igennem.
Under normale forhold skulle vi have afholdt generalforsamling
nr. 107 søndag, den 14. februar 2021, hvilket ikke kunne lade sig
gøre under de givne forhold, set i lyset af COVID 19. D.v.s., at
Erik Bodal
I alle sammen må vente med at høre beretningen og godkende
regnskabet, til vi kan afholde generalforsamling på betryggende
vis. For ca. 1 år siden var vi tvunget til at lukke aktiviteterne i
Marinestuen ned, hvilket har været gældende med undtagelse af et par måneder sidst på sommeren 2020. Her havde vi mulighed for, at afholde nogle af de programsatte arrangementer.
Ved den årlige generalforsamling skulle vi have fejret alle de fremmødte jubilarer bl.a. 14 jubilarer for indmeldelse i marineforeningen, to 40-års jubilarer og tolv 25-års jubilarer. Sidste
år skete der en fejl, hvorved syv jubilarer fik udleveret deres jubilartegn for tidligt.
Afdelingen kan mønstre 30 jubilarer for indkaldelse til søværnet, og her skal lyde et stort tillykke til Hans Harboe-Hansen med sit 80-års jubilæum.
Der er ikke så meget at berette om aktiviteterne på nuværende tidspunkt, bortset fra, at vi
glæder os til, at vi igen kan mødes i Marinestuen til hyggeligt socialt samvær, når myndighederne hæver forsamlingsforbuddet. Det ser vi frem til, og så snart vi kan, vil vi meddele
det på mail, facebook og personlig kontakt, derfor følg med i dagspressen, og hvis du/I er i
tvivl, så kontakt en af os i bestyrelsen. I den forløbende periode har Marinestuen været lukket
med undtagelse af rengøring, vedligeholdelse og bestyrelsesmøder inden for rammerne af
forsamlingsforbuddet. Da der kom krav om, at vi kun måtte mødes 5 personer, oprettede vi et
lille forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær, som skulle
sørge for foreningens drift under de givne omstændigheder.
Generalforsamling nr. 107 skulle være den femtende gang med undertegnede som formand.
Det vil derfor være et passende tidspunkt, at gøre status for den mellemliggende tid.
I 2006 havde Kurt Kaysen gennem længere tid ønsket at blive afløst som formand, hvilket vi
i bestyrelsen forgæves og uden held havde arbejdet med. Jeg var kasserer på det tidspunkt og
havde absolut ingen ambitioner om at overtage formandsposten. Det skulle dog vise sig, at det
var lettere et finde en afløser for kassereren end et egnet formandsemne. Resultatet blev, at der
blev valgt en ny kasserer, og jeg overtog posten som formand midlertidigt i en kort periode,
indtil vi kunne finde den rigtige person til formandsposten. Som tiden gik og samarbejdet i
bestyrelsen fungerede rigtig godt, blev der taget hul på nye opgaver.
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Efter sendemandsmødet i 2004 kunne vi konstatere en meget positiv medlemsfremgang i en
størrelsesorden, at pladsforholdene i kælderen i Havnegade blev meget trange. Vi havde drøftet ønsket om at undersøge mulighederne for at få plads på Honnørkajen i Maritimt Center.
Der blev forhandlet en aftale på plads med Svendborg Kommune og med økonomisk hjælp
fra vore medlemmer samt en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, kunne vi lørdag, den 30. januar 2010 indvie vore nye lokaler
på Honnørkajen på havnen i Svendborg. En flot dag med solskin, sne i 10 gr. frost, vi modtog
mange afbud fra deltagere, som ikke kunne komme frem, bl.a. Søværnets Tamburkorps. Vi
marcherede med flagborg i spidsen fra Havnegade til Havnepladsen. Svendborg Kommune
havde lige fået ny borgmester, Curt Sørensen, og da den tidligere borgmester Lars Erik Hornemann havde været en væsentlig hjælper for at få aftalen med kommunen på plads, så var de
begge bedt om at foretage åbningen af stuen.
Næste store arrangement var vort 100-års jubilæum, den 07. marts 2014.
Her havde medlemmerne givet bestyrelsen mandat til at kunne fejre jubilæet over det meste
af året, som startede med en husstandsomdelt jubilæumsavis kort før selve jubilæet, som var
den 07. marts og på selve jubilæumsdagen var der reception i Marinestuen, march gennem
byen fra Marinestuen til Svendborg Bibliotek med flagborg og Søværnets Tamburkorps i front
for åbning af særudstilling om Svendborg Marineforening gennem 100 år, som blev åbnet af
byens borgmester Lars Erik Hornemann, Besøg af Søværnets bevogtningsfartøj ROTA. indvielse af flagbastion på ”Nokken”. TV2 sendte direkte fra havnen i ca. 45 min. En stor dag med
mange besøgende og fine gaver til foreningen.
Lørdag, den 08. marts 2014 var der arrangeret gallamiddag på Svendborg Erhvervsskole for
særligt indbudte samt medlemmer med ledsagere. Et brag af en jubilæumsfest med Flemming
Krøll som toastmaster: Dittes venner spillede op til dans. Der var festlige indslag bl.a. Lancier
af nogle af foreningens medlemmer, der havde øvet sig et par sæsoner i kantinen hos Simac.
Næste arrangement var en forestilling i Rottefælden. Her havde vi købt en særforestilling for
foreningens medlemmer med familie og venner den 03. juni. Aftenen startede med en fællesspisning, som grundet antal tilmeldte, måtte flyttes fra Maritimt Center til Krøyers Pakhus.
Efter spisningen fulgtes vi ad til Rottefælden og overværede revyen.
Næste arrangement var bustur 2. – 4. september til ”Det maritime Nordsjælland” hvor vi besøgte Gniben på Sjælland Odde, Nykøbing Sjælland Marineforening, besøg på M/S Museet
for Søfart og Kronborg. Frokosten blev indtaget i den velkendte Naverhule i Helsingør. Den
sidste dag blev der aflagt besøg på Den Blå Planet på Amager, frokosten i Københavns Marineforenings lokaler på Holmen, her var der mulighed for at besøge Mastekranen og komme
ombord på ”PEDER SKRAM”, som har fast ophold på Holmen.
Sidste arrangement i jubilæumsåret var en julekoncert med Jesper Lundgaard på Svendborg
Teater, lørdag den 13. december 2014. Herefter kunne en træt bestyrelse læne sig tilbage og
glæde sig over, et aktivt og frugtbart jubilæumsår var overstået.
Alle de aktiviteter, som afdelingen har gennemgået samt den presseomtale, havde en positiv
indflydelse på medlemstallet, som nåede op omkring 390 medlemmer.
Svendborg Marineforening fik ”Fremdriftsskruen” seks gange i træk – 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 og 2016. En stor hæder til afdelingen.
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Den store medlemstilgang bevirkede endnu engang, at pladsen blev lidt trangt i vor Marinestue, og da muligheden for at få eget hus åbnede sig, og ”A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” igen var så generøs at hjælpe os med midler til
at blive husejer, blev der igen sat arbejde i gang med at indrette vort nye hus, således vi kunne
flytte ind fredag, den 25. september 2015.
Vejret viste sig fra sin bedste side med solskin og behagelig temperatur. Mange af vore medlemmer og medlemmer fra andre afdelinger, Landsformand og flere repræsentanter fra landsbestyrelsen mødte talstærkt op på Honnørkajen til en afskedsdrink. Der blev afgivet en vellykket salut, vimplen blev halet ned for sidste gang, og der blev stillet op på kajen for march
til den nye Marinestue, Da Søværnets Tamburkorps var optaget på dagen, fik vi vor trofaste
sækkepibespiller Lars Foldager Larsen til at føre marchen sikkert frem til vort nye domicil.
Her blev indvielsen gennemført på behørig vis med mange taler og gaver til foreningen. En
særdeles værdsat gave fik vi overbragt af vor landsformand Ole Løje Jensen – Et kongeflag –
som nu pryder væggen i marinestuen. En god dag som vi sent vil glemme.
Vi har nu fået den fornødne plads, således vi kan honorere medlemmernes ønsker til aktiviteter, og vi nu har et sted, hvor vi kan blive i mange år ud i fremtiden.

Det skal lige siges, at den kreds af medlemmer, som var grundstammen i arbejdet med at indrette marinestuen, også var dem der blev trukket hårdt på ved flytningen til Honnørkajen har
sagt, at det var så sidste gang, de påtager sig opgaven ved en evt. flytning – Det bliver heller
ikke nødvendigt.
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.
Når I kigger rundt i bygningen ude og inde, så kan I glæde Jer over hvilken dejlig ejendom,
som I er medejere af.
Nu skal vi bare igen have normale tilstande, så vi kan få gang i alle vore arrangementer,
således vi kan mødes uden at smitte hinanden. Pas godt på Jer selv, indtil vi igen kan ses I
Marinestuen.
Med venlig hilsen
Erik Bodal - Den “midlertidige” formand.
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Marinestuen er lukket, det kan måske forlede medlemmerne til at tro, at der slet ikke sker
noget i og omkring vores hus i denne nedlukningstid.
Men banjemesteren sørger for, at der bliver fejet og saltet omkring ejendommen, når det
er nødvendigt. Og indendørs er der sat hylder op i nogle skabe og flyttet lidt rundt på
inventaret. Desuden er der blevet ryddet op i garage og kælderrum.
Så når marinestuen kan genåbnes, er der, som altid, rent og pænt overalt.
3 mand kørte til Nyborg den 29. januar og deltog ved fhv. distriktsformand Børge
Fernings bisættelse.
Formanden sørger for, at medlemmer som fylder rundt, får en hilsen.
Nogle roere fra travaljelauget lænser båden, når bundbrædderne begynder at flyde.
Som konsekvens af COVID 19 med forsamlingsforbud har bestyrelsesmøderne ikke
kunnet afvikles på normal vis. Formand, næstformand og kasserer mødes én gang om
måneden, for at tage hånd om den nødvendige drift og opgaver, som der skal tages
stilling til.
Kurt Kaysen / Erik Bodal.

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

Karl-Johann Nadolny
Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk
En del af Odense Låseservice
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For at sikre at
medlemskartoteket
altid er a jour, er det
vigtigt at du med
deler formanden, hvis
du har fået ny post
adresse, mailadresse
eller telefonnummer.

Send en mail til:
erik@bodalenergi.dk
eller tlf. 40 45 30 11.

Kommende aktiviteter
Lørdag den 10. april 2021, Kl. 10.00 – 13.00:
Her vil der være åbent i Marinestuen, alene for kontant indbetaling af kontingent, ligesom
det reviderede årsregnskab for 2020, vil ligge til gennemsyn.
I Svendborg har man en lang tradition for nogle arrangementer omkring 4 & 5 maj, og
Kristi Himmelfartsdag, den 13. maj. Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over om
disse arrangementer kan gennemføres, og hvordan.
Vi nævner dem alligevel, og må opfordre til at følge med i dagspressen herom:
Tirsdag den 4. maj Kl. 19.30: Mindegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke.
Onsdag den 5. maj Kl. 15.00: Mindehøjtidelighed i Sct. Jørgens park.
Torsdag den 13. maj Kl. 15.00: March til krigergravene på Assistens kirkegård. Start
fra Torvet.

Onsdag den 23. juni, Sct. Hans aften.
Hvis det til den tid er muligt vil der blive et arrangement for medlemmer og ledsagere i
Marinestuen.
Oplysninger herom vil ligge på hjemmesiden, på facebook, og på opslagstavlen når
Marinestuen åbner, samt ved Bjarne Jensen.
I disse tider er det nødvendigt at tage forbehold for om de enkelte 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
Regler for tilmelding til arrangementer, arrangeret af aktivitetsudvalget:
Først tilmelding i Marinestuen eller på hjemmesiden, derefter betales i Marinestuen eller
på nettet, og før sidste frist for tilmelding. Når man har skrevet sig på listen til et arrangement, og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.
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Jubilæum for indmeldelse
13 medlemmer kan i 2021 markere jubilæum for indmeldelse i Svendborg Marineforening. Ved en fejl fik 6 af disse allerede i 2020 uddelt deres jubilartegn. *
De øvrige vil få deres tegn udleveret ved først givne lejlighed.
De 13 jubilarer er: Kaj Erik Sørensen Jørgen Kaj Hansen der har været medlem i 40 år.
Niels Højlund Hansen *
Steen Bloch Sørensen
Jørgen Skovgård Hansen *
Eigil Larsen
Søren H. Hansen *
Arne Torbjørn Aarøe

25 år
25 år.
25 år
25 år
25 år
25 år

Peter Garde
Jan Siiger Frahm *
Jørgen Anders Peter Simonsen *
Erik Baagøe Larsen *
Morten Dyhr Arildsen.

25 år
25 år
25 år
25 år
25 år

Jubilarstævnet 2021
FINDER STED PÅ HOLMEN
SØNDAG DEN 29. AUGUST 2021.
Svendborg Marineforening har også i år et stort antal medlemmer
der kan markere jubilæum for deres indkaldelse til søværnet:
Hans Harboe Hansen
Frede Rasmussen
Kurt B. Kaysen
Jørgen Anders Peter Simonsen
Rholf Boserup
Henning Pehrson
Christian Andersen Madsen
Børge Jørgen Madsen
Egon B. Sørensen
Tage Bech
German F. Gaardholm
Jørn Poulsen
Erling Huusfeldt
Jørgen Kaj Hansen
Leif Nielsen

80 år
65 år
65 år
65 år
65 år
65 år
65 år
60 år
60 år
60 år
60 år
60 år
60 år
50 år
50 år

Jan Siiger Frahm
Hans Henning Villadsen
Jørgen Damgaard Nielsen
Jens Erik Holm Larsen
Svend Kragesand Hansen
Sven-Erik Ryborg
Peter Vigerø Larsen
Frank Neergaard Bjerg
Torleif Oxholm Poulsen
Jens Erik Hvergel
Søren Bay Hansen
Finn Axel Fabricius
Steen Bloch Sørensen
Jimmy Nielsen
Jesper Lock

Der vil blive sørget for transport til Holmen,
kontakt formanden eller kassereren for tilmelding.
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50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
40 år
40 år
25 år

RUNDE FØDSELSDAGE I
APRIL KVARTAL 2021:
8. april
9. april
18. april
19. april
5. maj
12. maj
24. maj
10. juni
20. juni
23. juni

Willi Horstmann
Finn Liisborg
Leif Kurt L. Olsen
Svend Kragesand Hansen
Harry Lunde Pedersen
Henning Larsen
Annelie Julie Joensen
Søren Filip Hoppe
Poul Kolbæk Laursen
Hans Henning Villadsen

70 år
75 år
90 år
70 år
80 år
85 år
75 år
70 år
75 år
75 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til et nyt medlem,
som er indmeldt siden sidste bladudgivelse:
Anders Retz Johansson.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det er fortsat ikke muligt at sætte dato på hvornår det bliver tilladt at
afholde generalforsamlingen. Der vil komme en indkaldelse 1 måned før,
ved annoncer i dagspressen.

Vigtigt:
Kassereren har bemærket at der er en hel del medlemmer
som endnu ikke har fået betalt kontingentet for 2021.
Er du en af dem, så få betalt 350,00 kr. snarest muligt til Reg. Nr. 1551
Konto nr. 3224636393. - Eller kom i Marinestuen, den 10. april.
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Statsautoriserede revisorer
Torben Tranberg Jensen,
Morten Heitmann og Thomas Kaysen
Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu

Det er dine
og afdødes ønsker,
der er det vigtigste
for os
Morten Bytoft
Indehaver

Helle Lynge
Rolf Schat-Holm

Den lokale bedemand

®

Valdemarsgade 50, Svendborg Tlf. 6221 9909
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Fra land til vand
Gode maritime historier

Invitation til dig, der sidder med den gode, sjove, spændende historie fra
den maritime verden og de 7 verdenshave i øvrigt:
Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for at
høre fra alle såvel tidligere som nuværende søfarende, rederiansatte, marinere mv. om nogen
ville være interesserede i at fortælle netop din
historie fra dengang som nu.
Det kunne eksempelvis, men ikke begrænset
til, være en spændende, sjov, måske dramatisk oplevelse, en udfordrende opgave til søs,
kort sagt, noget der kunne være interessant for
andre at høre om. Med de historier og beretninger, som kommer ind, vil vi gerne tage en
opfølgende snak med nede i stuen og ad den
vej se, om der kunne være grundlag for at udarbejde et lille 'særtillæg' til vores blad.

Kan en historie krydres med billeder er det kun
et endnu større plus.
I opfordres hermed alle til at give det en tanke,
husk: der er hverken rigtigt eller forkert, blot
at det kan være til almen interesse og sjov læsning for vore medlemmer mv.
Håber at høre fra jer, og I er meget velkomne
til at kontakte Henning Ibsen forlods på telefon
20 60 01 70 eller henningibsen@hotmail.com
Denne opfordring blev bragt i sidste nummer
af bladet, men gentages her, da der sikkert
gemmer sig mange spændende oplevelser hos
medlemmerne som vi gerne vil høre om.

Vi har modtaget en beretning fra Kurt Kaysen, som bringes her.
Minelæggeren VINDHUNDEN.
(Foto: Søværnet)

For ikke så længe siden gik min gamle kollega og medlem af Brøndby Marineforening,
Thyge Nielsen, bort. I sommeren 1958 deltog
vi begge i en NATO-minestrygningsøvelse i
Farvandet Nord for Fyn, Thyge som fører af
kutteren ERTHOLM og jeg som signalofficer i
minelæggeren VINDHUNDEN, som var kommandoskib.

Om formiddagen den 28. maj kom der pludselig på VHF-radioen fra ERTHOLM et råb om
hjælp. Jeg kunne høre på Thyge, at det var meget alvorligt, så VINDHUNDEN sejlede mod
deres position med højst mulige fart.
Da vi efter kort tid ankom, kunne ERTHOLM
ikke manøvrere, så vi gik på siden af kutteren.
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Vindhunden (1954-1964).
Besætning: 75 mand, 7 officerer og 68 befalingsmænd og menige

Der var sket en eksplosion om bord. Det var
et forfærdeligt syn, som mødte os, og jeg vil
undlade at beskrive det. Vores læge og en sanitetsmath kravlede ned på kutterens dæk og
gjorde, hvad de kunne. 3 mand var lemlæstede.
Thyge Nielsen var lettere såret af glassplinter,
men kunne kravle op på vores dæk. Motormanden var uskadt.
Min opgave var at rekvirere en helikopter fra
Forsvaret. Desværre var det tåget i området, og
helikopteren havde ikke selv radar på daværende tid, så den kunne ikke navigere uden hjælp
fra en maskine udstyret med radar, så det tog en
times tid inden en svært tilskadekommen gast
blev fløjet til Odense sygehus. Han overlevede,
men der var 2 døde.
ERTHOLM havde fået ordre til at opsamle en
flydende genstand. Det viste sig at være en lille
mine med 1 kg trotyl beregnet til at være ankret
et stykke over havbunden og ødelægge minestrygerens grej, når den blev strøget. Denne var
af en eller anden grund flydt op til overfladen.
Besætningen havde ikke set en sådan tingest
før.
Thyge Nielsen stod alene i styrehuset, motormanden var i maskinrummet, og de 3 besætningsmedlemmer var på dækket og havde samlet minen op.
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De stod med den imellem sig, da Thyge fra styrehuset så, at der stod ’detonator installed’ og
råbte ’pas på’. Men for sent. En gast trak i en
udløserline, og minen eksploderede.
Efter helikopterens afgang med den ene mand,
blev der lagt en presenning over dækket, og
vores navigationsofficer sejlede ERTHOLM til
Kalundborg. Thyge var naturligvis stærkt chokeret. Og det var vi i øvrigt alle sammen. Der
var ikke noget, der hed psykologbehandling
dengang. Problemerne måtte klares med intern
samtale og whisky. Hele skylden for ulykken
blev lagt på øvelseslederen.
Thyge Nielsen og jeg blev kolleger i ØK og
mødtes ofte ude i verden. Bl.a. lå vi en gang
med hver sin bulkcarrier i Karachi i en måned
for at losse. Vi kom en aften til at snakke om
ulykken, og Thyge gav udtryk for, at han følte,
at han havde et medansvar. Det plagede ham
vist resten af livet.
Efter vores pensionering fortalte jeg Thyge
om Marineforeningen og fik ham overtalt til at
melde sig ind i Brøndby, hvor han i mange år
var et skattet medlem, bl.a. som kasserer i deres
skyttelav.
26/1/2021/KK

Ved begravelser eller bisættelser
Når et medlem af Svendborg Marineforening er gået fra borde,
kan Marinestuen lånes gratis til en mindesammenkomst.
Bestilling hos banjemester Finn Nielsen, Tlf. 28 34 99 21. f.u.nielsen@gmail.com

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

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

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

•18
Kylling
m. pommes frites
Åbent62
alle 54
dage
fra
kl.68
11.00
Tlf.

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

13

Kabys nyt: April kvartal 2021.
Der er lukket i kabyssen p.g.a. corona, indtil loven siger vi må åbne igen.
Se på tavlen bag baren, hvornår kabyssen er oppe på grydelapperne igen med et godt
ma`tilbud.
Men der er andre nyheder på vej: Når kabyssen åbner igen, sker der noget nyt. Den første lørdag i måneden, fra kl. 12.15, efter formandens tale, fremtryller kabyssen en lækker
Marine platte med diverse pålæg og tilbehør, eller varm ret med dessert, til en pris af 40 –
50 kroner. Der vil også hertil blive dækket festligt op i Marinestuen. Dette er et forsøg, og
kræver derfor tilmelding. En tilmeldingsliste bliver opsat på opslagstavlen.
Øvrige lørdage, med servering kl. 12.15, vil Marineforeningen være vært ved en ”tag selv
sild” som arrangeres på anretterbordet ved kabyssen.

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

Boghjørnet:
Danmark som søfartsnation
Anders Ravn Sørensen har sammen med M/S Museet for Søfart udgivet flot bog, der i tekst og mange
billeder beskriver søfartens rolle i Danmarks udvikling, geografisk, økonomisk og kulturelt, gennem
250 år.
Udgivet på Gads Forlag, i samarbejde med M/S
Museet for Søfart. 304 sider.
Kan erhverves i boghandelen for kr. 349,95.
JM.
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Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Rengøringsholdet går i gang igen hver tirsdag formiddag fra kl. 9 til kl. 11. Når forsamlingsforbuddet hæves. Efter arbejdet er der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljeroerne:
Der vil blive kaldt ind til forårsklargøring af fartøjet når vejret er til det, omkring påske.

Slopkisten:

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

Rejseudvalget:
Hvis det bliver muligt at mødes igen, kan der måske arrangeres en dagstur på grundlovsdagen, den 5. juni.

L´hombrespillerne:
Vi startede igen hver onsdag kl. 14.00 i marinestuen, når vi igen må mødes, og når alle
er vaccineret. Vi kan sagtens være flere medlemmer, så hvis du har lyst til at være med til
dette ”herre-spil”, er du velkommen.
Kontakt Frede Kristiansen på tlf. 40 13 11 14.

Skyttelavet:
Landsskytteudvalget oplyser at det er planen at afholde landsskyttestævnet 2021, i Ebeltoft, den 2 – 3 oktober 2021.

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.

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe
Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

MADSEN

A/S

TONNY

Vi kan løse mange
transport-opgaver
med vores lastbiler
Vi tilbyder transport af materialer
som sten og grus mm. i vores tipsættevogne samt containerkørsel,
ligesom vi råder over to kran-grabbiler, 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

Støt vores
annoncører
- De støtter os!

