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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
CVR nr. : 15783230
Reg. nr. 9360 – konto nr. 00087 38807

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, 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
Tlf. 20 78 78 49
skarritsoe@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Vakant frem til generalforsamling

Første suppleant:
Martin Kamp
tlf. 28 78 19 74
kamp2404@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

Så er der atter ved at være gået et år, - og 
desværre ikke et år der bød på mange ak-
tiviteter i foreningen. Vi har af flere om-
gange måttet lukke ned i Marinestuen og 
aflyst mange store arrangementer. Men 
Marineforeningen kører videre, også 
selvom vi har lukket. Og der er mange, 
der har savnet deres gang i Marinestuen. 
Men selvom stuen er lukket, er der sta-
dig udgifter, der skal betales. Derfor er vi 
nødt til at bede om indbetaling af kon-
tingent for 2021.
I dette Kabysrygte er der derfor indlagt 
indbetalingskort til brug for indbetaling 
heraf. – Kontingentet kan enten betales 
via det indlagte indbetalingskort eller 
ved bankoverførsel til Sparekassen Kron-
jylland, Ebeltoft afd. – 
Reg. nr. 9360 – konto nr. 00087 38807 
Beløbet er – jvfr. generalforsamlings-
beslutning 2020 – 450,- kr.
Modsat tidligere år kan der ikke ind-
betales kontingent i baren i Marinestuen, 

da denne som følge af nedlukningen er 
lukket. Og vi forventer ikke at kunne 
åbne inden fristen for indbetaling af 
kontingent udløber. 

Uanset hvilken indbetalingsform, du 
vælger, så HUSK at anføre indbetaler-
navn og –adresse! 

Vær også opmærksom på, at du i år 
ikke kan indbetale til Fregatskydningen. 
De, der i 2020 indbetalte til årets fregat-
skydning, som vi jo desværre ikke fik 
mulighed for at afholde, vil blive over-
ført til 2021. Skulle der være nogle nye 
medlemmer eller andre, der ikke har 
betalt for Fregatskydning 2020, men 
gerne vil deltage,  vil der komme mere 
information herom, når vi kan melde 
ud med en dato for 2021. Desværre for-
venter vi ikke, at det kan blive i løbet af 
foråret. Ved indbetaling til Fregatskyd-
ningen betaler man for ”de obligatoriske 

O.B.S. - O.B.S.:
Så er det tid til betaling 
af kontingent for 2021
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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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www.marineforeningen-ebeltoft.dk

3 skud”. Selvom du måske ikke selv øn-
sker at skyde ved Fregatskydningen har 
du stadig mulighed for at vinde ”noget 
sølvtøj”, idet der i såfald vil være en af de 
såkaldt ”tvungne skytter” der vil skyde 
for dig, og dermed give dig chancen for 
at ”blande dig i præmieregnen”.  Og del-
tager man, kommer man også til at skyde 
mere end ”de tre obligatoriske skud”, da 
man efter listen med de ”tvungne skyt-
ter” jo kommer til at skyde for nogle af 
der har tegnet skud, men som ikke selv 
deltager.

For de, der modtager Kabysrygtet via 
Post Nord:
Der vil igen i år være en ekstra linie på 
indbetalingskortet, der medfølger dette 
Kabysrygte, hvorpå der står ”Porto Ka-
bysrygtet”. Her påføres beløbet, 60,-kr, 

og gebyret betales sammen med kon-
tingentet for 2021. Ovenstående er kun 
for de, der modtager Kabysrygtet via 
Post Nord. Er du i tvivl om, hvorvidt du 
modtager det via PostNord, kan du på 
kuverten se, om der er frimærke på. Er 
der ikke frimærke på, ja så har du fået 
Kabysrygtet leveret af en af vores gode 
omdelere.

Sidste frist for indbetaling af kontin-
gentet er den 15. marts 2021!

O,B.S.: Ved evt. nødvendig udsendelse 
af 1. rykkerskrivelse tillægges et ekspe-
ditions- og rykkergebyr på 50,- kr. Ved 
udsendelse af evt. nødvendig 2. rykker-
skrivelse tillægges et ekspeditions- og 
rykkergebyr på 100,- kr.

Renovering af kabyssen
Her under den anden nedlukning 
er der påbegyndt renovering af 
kabyssen med ny dørk og indret-
ningen. Renoveringen har været 
på budgettet af flere omgange, men 
nu lykkedes det at få projektet sat 
i gang. 

Årets sendemands-
møde udsat
Årets sendemandsmøde, der skulle 
være afholdt i Skagen, er udsat til 
september. Det er som så mange 
andre ting grundet den nuværende 
corona situation. 

Støt vore annoncører - de støtter os!

Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8633 7333

Café & Restaurant
Nytorv 7 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 5389 8080 · www.kjoebstaden.dk

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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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

med dagsorden ifølge foreningens 
vedtægter
Normalt skal generalforsamlingerne i 
Danmarks Marneforeninger afholdes 
inden udgangen af februar jævnfør fore-
ningens vedtægter. Men dansk lov har 
forret over foreningsvedtægter, og hele 
landet er jo lukket ned. Landsbestyrelsen 
i Danmarks Marineforening har derfor 
meldt, at i 2021 skal generalforsamling-
en i de lokale foreninger afholdes inden 
udgangen af april. 
Så håber vi, at dette kan lade sig gøre, 
selvom mange nok har sine tvivl. Hvis det 
i så fald ikke kan lade sig gøre, melder vi 
selvfølgelig hvornår generalforsamling-

en så forventes at kunne afholdes.
Vi kan desværre heller ikke endnu op-
lyse, om det vil være muligt at afholde 
den traditionsrige torskespisning forud 
for generalforsamlingen. 
Der gøres opmærksom på, at eventuelle 
forslag, der ønskes fremsat under dagsor-
denens pkt. 4, ”Indkomne forslag”, skal 
være formanden, Erich Heiner Franzen, 
Lyngsbækvej 41. 8400 Ebeltoft i hænde 
– skriftligt – senest den 22. marts 2021!

Nærmere oplysninger med angivelse af 
dagsordenens punkter m.v. vil komme i 
næste ”Kabysrygte”, - men

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til årlig, ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. april 2021
Kl. 19.00 i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen er hermed lovligt indvarslet!

Bestyrelsesmedlem Knud Erik Over-
gaard har af personlige årsager set sig 
nødsaget til at udtræde af bestyrelsen pr. 
25. januar 2021.
Da alle foreningsaktiviteter er lukket 
som følge af den aktuelle Corona-situa-
tuion, vil bestyrelsesposten forblive va-
kant indtil det bliver muligt at afholde 
generalforsamling, hvor der skal vælges 

nyt bestyrelsesmedlem for resten af 
Knud Eriks periode, d.v.s. frem til gener-
alforsamlingen 2022
Bestyrelsen er kede af Knud Eriks af-
gang, men har selvfølgelig forståelse 
for situationen og ønsker Knud Erik al 
mulig ”god vind” med tak for indsatsen 
i bestyrelsesarbejdet i de forgangne år.

Vakant bestyrelsespost frem til generalforsamlingen



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

6

Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på 

Stockflethsvej 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

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

   DØDSFALD

Vi har mistet vort gode medlem tidligere 
orlogskaptajn Paul Erik Christensen 
efter længere tids sygdom. Paul Erik var 
meget involveret i det maritime i Ebelt-
oft og på landsplan. Ikke mindst med det 
store arbejde, han lagde på Fregatten Jyl-
land og med hans mangeårige virke som 
formand for Dykkehistorisk Selskab, 
såvel som bestyrelsesmedlem i Ebeltoft 
Marineforening. Især i forbindelse med 
hans formandsskab for Dykkehistorisk 
Selskab har vi haft mange gode samar-
bej-der og hyggelige stunder med Paul 
Erik. 
Paul Erik var søofficer og endda med 
lokal tilknytning til Ebeltoft, idet han var 
chef for Minedepot Dråby. Han var des-
værre også den sidste chef på Minedepo-
tet, inden det lukkede som aktiv enhed. 
Efterfølgende gjorde Paul Erik tjeneste 
på Flådestation Frederikshavn. 
Paul Erik blev født den 26. marts 1948 
og er i vores medlemssystem registreret 
som startet sin tjeneste i Søværnet i 
1969. Han blev indmeldt i Marinefore-
ningen 12. januar 1981. 

Paul Erik døde efter længere tids sygdom 
d. 14. december 2020. 
Vi håber, at et af vore medlemmer der 
bedre kendte Paul Erik, vil indsende 
mindeord til næste Kabysrygte.
Æret være Paul Eriks minde. 
p.b.

Orlogskaptajn (p) Paul Erik Christensen er gået fra borde.

Som så meget andet bliver det heller 
ikke til den traditionsrige slupsejlads i 
år. Man kunne ønske sig, at det skyld-
tes at Sluppen var frosset inde, med det 
vintervejr vi har fået, men sådan er det 
desværre ikke. Der er så vidt vides kun 
en gang tidligere, at Sluppen ikke er lagt 
fra land pga. af vejret, og det skyldtes en 
snestorm. Vi kan håbe at vi måske kan 
gennemføre et sommertogt. 

Sluppen sejler ikke i år
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Marineforeningens landsbestyrelse 
har godkendt, at der via Landsskyt-
teudvalget er indstiftet en ny, lands-
dækkende Fregatkaptajns”medalje”. Vi 
skriver medalje i anførselstegn, fordi 
Marineforeningen som bekendt ikke 
har medaljer, men tegn, og den officielle 
betegnelse er derfor også ”tegn for Fre-
gatkaptajner”, hvor lidt dette end er mun-
dret. Men skidt med navnet, vigtigere er 
det, at der nu er kommet et landsdæk-
kende, officielt tegn for Fregatkaptajner 

i stedet for de mange forskellige ”hjem-
mestrikkede” Fregatkaptajnsmedaljer, 
der har floreret rundt i mange afdelinger.
Tegnet er i mat sølv, båret i et blåt kryds-
bånd. På aversen er motivet af en fregat 
under to korslagte geværer og under fre-
gatmotivet teksten ”Fregatkaptajn”. På 
reversen er Marineforeningens kending-
stegn. 
Tegnet kan tildeles alle tidligere og frem-
tidige Fregatkaptajner. Modtagere kan 
evt. på reversen selv lade indgravere 

Årets Fregatskydning
Det lykkedes som bekendt ikke at 
gennemføre Fregatskydning i 2020 og 
de, der har indbetalt hertil vil blive over-
ført til 2021’s Fregatskydning. Denne 
skulle være holdt den 27. marts. Men 
hvor positiv man end måtte være, regner 

vi ikke med, at dette bliver muligt. Der 
er mange andre og vigtigere områder 
i samfundet, der skal åbnes, inden vi 
som forening kan gennemføre større ar-
rangementer. Vi melder selvfølgelig ud 
når det bliver aktuelt. 

Officiel landsdækkende Fregatkaptajnsmedalje indstiftet

årstallet for hvornår, man blev Fregat-
kaptajn. Hvis man er blevet det to eller 
flere gange kan man, ligeledes mod egen-
betaling, købe et 2- eller 3-tal (eller hvor 
mange gange, man har været Fregatkap-
tajn), som kan sættes på krydsbåndet. 
Der kan ligeledes, mod egenbetaling, 
købes et ordensbånd til anvendelse i 
situationer, hvor der kun bæres ordens-
bånd og ikke medaljer.
Her i Ebeltoft Marineforening har vi 
hjemkøbt et antal, således at alle nule-
vende, tidligere Fregatkaptajner vil blive 
inviteret til at deltage i årets Fregatskyd-
ning (når det bliver muligt at afholde 
den), hvor de så alle vil få overdraget 
tegnet/”medaljen” ved en lille højtide-
lighed som start på Fregatskydningen.
Historik:
Spørgsmålet om indstiftelse af en sådan 
Fregatkaptajns”medalje” blev første gang 
drøftet ved landsmødet i forbindelse med 
landsskyttestævnet i Skive i 2017, hvor 
det blev rejst af Esbjerg Marineforenings 
skyttelaug. Ved en efterfølgende  samtale 
mellem daværende landsformand, 
Jens Ole Løje Jensen, Landsskytteud-
valgsformand Pierre Jensen, Esbjergs 
repræsentant Knud Erik Høeg og Ebel-
tofts to deltagere i landsmødet, Peter og 
Jørgen Brøgger, fik Ebeltoft i opdrag at 
fremkomme med et oplæg til en sådan 
”medalje”/tegn til fremlæggelse ved 
landsmødet/landsskyttestævnet 2018 i 
Nyborg, hvor det blev principielt vedtaget 
at forelægge spørgsmålet for Marinefore-
ningens landsbestyrelse. Ved behand- 
lingen heraf i landsbestyrelsen blev til-
kendegivet, at man var positiv overfor 

idéen, men fandt, at der i såfald burde 
 udarbejdes ensartede regler for afviklin-
gen af Fregatskydninger. Dette blev igen 
overdraget Ebeltofts repræsentanter, der 
så ved landsmødet/landsskyttestævnet 
i 2019 kunne fremlægge forslag hertil, 
hvilket med enkelte ændringer blev en-
stemmigt vedtaget og derefter fremsendt 
til landsbestyrelsen, der efterfølgende på 
dette grundlag godkendte indstiftelsen af 
tegnet, der således nu er en realitet.
Vi glæder os til at kunne overdrage 
tegnet/”medaljen” til alle nulevende, 
tidligere Fregatkaptajner ved dette års 
Fregatskydning, - hvornår vi så end 
bliver i stand til at afvikle den.

Støt vore annoncører - de støtter os!
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www.marineforeningen-ebeltoft.dk

Skyttelauget

Vi har fra Landsskytteudvalget fået 
oplyst at Hjemmebaneskydningen for 
vinteren 20/21 kan skydes frem til 31. 
maj. Dette gælder begge serier. Dog er 
Marinestuen og skydebanen ikke åbnet 
endnu, men vi håber det lykkes at åbne 
inden det. 

De, der ønsker at skyde 
hjemmebaneskydning når vi åbner igen, 
kan kontakte Peter Brøgger på mail: 
peterbrogger@hotmail.com eller telefon 
40719509 for tilmelding.

Som bekendt skulle vi den 20.-21. marts 
have haft Landsskyttestævne i Ebelt-
oft. Det bliver ikke muligt disse dage, 
men i samråd med Landsskytteudval-
get er det besluttet at flytte stævnet til 

den 2.-3. oktober. Her regner vi med at 
kunne gennemføre arrangementet som 
planlagt, dog muligvis med mindre æn-
dringer

Årets Landsskyttestævne i Ebeltoft

Den Landsdækkende Hjemmebaneskydning

I 2020 var det som bekendt 75 året for 
befrielsen af Danmark i 1945 og vi havde 
her i samarbejde med Vaabenbrødrene 
og Ebeltoft kirke et stort planlagt ar-
rangement. Vi håber at dette vil kunne 
gennemføres i år, men det er selvfølgelig 
med forbehold for situationen. 

4.-5. maj markeringen af 
75-året for Befrielsen
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Grønland har en særlig ”stjerne” for 
mange danskere, ikke mindst søfolk, 
der har sejlet i de grønlandske farvande, 
såvel i Søværnet som i Handelsflåden, 
samt mange andre, der på den ene el-
ler anden måde har virket i Grønland, - 
som håndværkere, i is- & vejrtjenesten, i 
Flyvevåbenet og alle mulige andre hen-
séender.

Som de fleste vel hørte i HM Dronning-
ens nytårstale, er 2021 et særligt år for 
forholdet mellem Grønland og Dan-
mark. Det er 300-året for Hans Egedes 
ankomst til Grønland og det er 100-året 
for det første danske kongebesøg  i Grøn-
land. I 1921 besøgte Kong Christian den 
X og Dronning Alexandrine som det 
første danske regentpar Grønland, der 
dengang var en dansk koloni, men som 
siden selvsagt er blevet en selvstændig 
nation i rigsfællesskab med Danmark.
Bestyrelsen overvejer p.t. om vi i anled-
ning af dette særlige ”dobbeltjubilæum” 
kan afholde en af efterårets kammerat-
skabsaftener som en særlig Grønland-
saften. Hvis der er nogen, der har gode 
idéer hertil, hører vi det meget gerne. Vi 
har jo mange medlemmer, der har haft 
tilknytning til Grønland. Evt. henvendel-
ser og gode idéer herom bedes givet til 
sekretær Peter Brøgger

2021 er et mærkeår for Grønland og rigsfællesskabet med 
Danmark

Den 23. januar i år var det 70-årsdagen 
for afsejlingen fra Langelinie af det dan-
ske FN-bidrag til Koreakrigen, hospi-
talsskibet ”Jutlandia”. ØK’s skib, der var 
blevet ombygget til et flydende hospital 
med  fire hospitalsafdelinger med 356 
senge, fire operationsstuer, røntgen-, 
øjen- og tandklinikker, apotek, laborato-
rier og specialafdelinger.– og bemandet 
med frivillige danske læger og sygeple-
jersker m.fl. OG SØFOLK ! Sidstnævnte 
nok de glemte i historien om skibets hu-
manitære indsats. 
Besætningen var på 97 søfolk samt et 
hospitalspersonale på 91 personer.
”Jutlandia” foretog i alt 3 togter til det 
krigshærgede Korea på tilsammen 999 
dage og ydede en verdenskendt og –re-
spekteret, uafhængig og upartisk hu-
manitær indsats for begge sider i den 
krig, der endnu ikke er officielt afsluttet.
På 70-årsdagen afholdt Republikken Ko-
reas (Sydkoreas) ambassade i Danmark 
en enkel, Coronasikret  mindehøjtide-
lighed ved ”Jutlandia-mindestenen ” på 
Langelinie, der var flankeret af flag og 
faner fra Danmarks Marineforening, 

Jutlandia-veteranerne, Danmarks Veter-
aner og ØK-Klubben.
Der blev foretaget kranselægninger af 
Sydkoreas ambassadør (billedet) Sang 
Jin Park, Henrik Jagd fra Jutlandia-
Veteranerne, Erik Ljunggren fra ØK-
Klubben, landsformand Niels Hartvig 
Andersen, Danmarks Veteraner, og 
landsnæstformand i Danmarks Marine-
forening, Søren Konradsen.
Er der mon nogen, der har kendskab til 
personer fra Ebeltoft/Djursland, der del-
tog i et eller flere af ”Jutlandia”s togter 
? – Det være sig enten som læger, syge-
plejersker, søfolk eller andet personel. I 
såfald vil vi gerne vide det. Send i såfald 
gerne en mail med oplysninger herom 
til: marineforeningen-ebeltoft@mail.dk

Hans Egede-statuen i Nuuk

Kong Christian d. X’s og Dronning Alexandrines besøg i Grønland 1921

70-året for Hospitalsskibet ”Jutlandia”s indsats 
i Koreakrigen
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Slupkorets meriter siden sidst:

Ligesom resten af foreningen har der 
heller ikke været aktivitet i Slupkoret, 
da de selvfølgelig også har været ramt af 
nedlukningen. Men vi må sige, vi glæder 

os til de igen kan komme i gang så vi kan 
få noget feststemning. Det trænger vi 
vist alle til.  
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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
Tlf. 8634 6162

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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Ny Lufthavnsvej 2
Aarhus Lufthavn

8560 Kolind
Tlf. 8637 3100  

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.dk 

Otodan-European Hearing

Otodan-European Hearing

Ny Lufthavnsvej 21 Overfor Aarhus Lufthavn 8560 Kolind 
Tlf. 8637 3100 e-mail: adm@otodan.dk www.otodan.dkDjurslands Høreklinik

Ny Lufthavnsvej 21, lige overfor Aarhus Lufthavns P-plads
Otodan har siden 1987 leveret høreapparater og tilbehør til høreapparater

Hører du hvad
børnebørnene siger?

Mumler menneskene omkring dig?
Beder du ofte om at få noget gentaget?
Har du svært ved at høre i forsamlinger?

Siger andre at lyden fra dit TV er meget høj?

Tlf. 8637 3100Bestil en gratis og ufor- 
pligtende høretest på:

Hør hvad børnebørnene 
fortæller!

- Apparater i alle prisklasser, efter tilskud også gratis!
- Prøv gratis de nyeste høreapparater i op til 30 dage.
- Reserveret parkering samt handicapvenlig adgang.
- Åbent alle hverdage og hjemmebesøg efter behov.
- 4 års garanti og fri service på autoriseret værksted.

Bestil gratis 
uforpligtende høretest! 

Overfor Aarhus Lufthavn! Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind
Otodan har siden 1987 leveret høreapparater og tilbehør.

Tlf. 8637 3100

Ny Lufthavnsvej 21
Aarhus Lufthavn

8560 Kolind
Tlf. 8637 3100  

e-mail: adm@otodan.dk
www.otodan.dk 

Otodan-European Hearing

Otodan-European Hearing

Ny Lufthavnsvej 21 Overfor Aarhus Lufthavn 8560 Kolind 
Tlf. 8637 3100 e-mail: adm@otodan.dk www.otodan.dkDjurslands Høreklinik

Ny Lufthavnsvej 21, lige overfor Aarhus Lufthavns P-plads
Otodan har siden 1987 leveret høreapparater og tilbehør til høreapparater

Hører du hvad
børnebørnene siger?

Mumler menneskene omkring dig?
Beder du ofte om at få noget gentaget?
Har du svært ved at høre i forsamlinger?

Siger andre at lyden fra dit TV er meget høj?

Tlf. 8637 3100Bestil en gratis og ufor- 
pligtende høretest på:

Otodan-European HearingNy Lufthavnsvej 21 Overfor Aarhus Lufthavn 8560 Kolind 
Tlf. 8637 3100 e-mail: adm@otodan.dk www.otodan.dkDjurslands Høreklinik

Hører du hvad
børnebørnene siger?

Mumler menneskene omkring dig?
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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

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44
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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 2021

Kommende arrangementer

22.april: Generalforsamling

Støt vore annoncører - de støtter os!
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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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Sammen bygger vi professionelt
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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...


