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med dagsorden ifølge foreningens 
vedtægter.
Normalt skal generalforsamlingerne i 
Danmarks Marneforeninger afholdes 
inden udgangen af februar jævnfør for- 
eningens vedtægter. Men dansk lov har 
forret over foreningsvedtægter og hele 
landet er jo lukket ned. Landsbestyrelsen 
i Danmarks Marineforening meldte ud, 
at i 2021 skulle generalforsamlingerne i 
de lokale foreninger afholdes inden ud-
gangen af april. Det blev som bekendt 
heller ikke muligt grundet de forlængede 
Corona-restriktioner. – MEN ….  ifølge 
de seneste lempelser, vil der netop denne 
dag – fredag den 11. juni – blive åbnet 
for afvikling af yderligere aktiviteter; og 
det fejrer vi ved at holde vores general-

forsamling på selve åbningsdagen.
Normalt holder vi jo ikke generalfor-
samling på en fredag, men vi har nu 
ventet så længe på at kunne mødes i Ma-
rinestuen, at vi på selve dagen vil fejre, at 
det nu er muligt.

Der vi IKKE være torskespisning, det 
passer ligesom ikke til årstiden. Om der 
vil blive en anden form for spisning, kan 
vi ikke sige, da vi for nuværende tid-
spunkt ikke ville kunne overholde ret-
ningslinierne omkring pladskrav m.v.. 
HVIS det bliver muligt, vil det blive stegt 
flæsk og persillesovs. Men nærmere 
herom senere.

Der gøres opmærksom på, at eventuelle 

Hermed indkaldes til årlig, ordinær 
generalforsamling.
Det lykkedes os jo desværre ikke at af-
holde generalforsamling den 22. april, 
da myndighedernes retningslinier ikke 
tillod dette.
Derfor forsøger vi nu 

Indkaldelse til generalforsamling

Fredag den 11. juni 2021
Kl. 19.00 i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft
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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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Adelgade 20-22 I DK-8400 Ebeltoft I Tlf. +45 8634 4900 I Fax 8634 4995
www.bygholm-online.dk I e-mail: ebeltoft@bygholm-online.dk

Adelgade 20-22 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4900 · ebeltoft@bygholm-online.dk

Webshop: www.bygholm-online.dk
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www.marineforeningen-ebeltoft.dk

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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forslag, der ønskes fremsat under dags-
ordenens pkt. 4, ”Indkomne forslag”, skal 
være formanden, Erich Heiner Franzen, 
Lyngsbækvej 41. 8400 Ebeltoft i hænde 
– skriftligt – senest den torsdag den 28. 
maj 2021

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Fremlæggelse af regnskab til godkend
    else og decharge
    Det reviderede regnskab vil fra den 29
    maj 2021 kunne ses i Marinestuen, 
    ligesom det vil være      
    tilgængeligt via vores hjemmeside
4. Bestyrelsens forslag
    Bestyrelsen fremsætter ingen forslag

5. Indkomne forslag
    Der er, da kabysrygtet gik i trykken, 
    ikke indkommet forslag
6. Fastsættelse af kontingent og frem-
     læggelse af budget
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
     a) Valg af Kasserer: På valg er Hans 
          Hvitved
     b) På valg til bestyrelsen er Peter 
          Brøgger og Pia Skarritsøe
          Ekstraordinært valg for 1 år, efter 
          Knud Erik Overgaard er udtrådt af
          bestyrelsen.
      c) På valg som 1. suppleant er Mar-
          tin Kamp og på valg som 2. sup-
          pleant er Mark Bjerg. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
          På valg som revisor er Finn Adam-
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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

5

“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 24783797

     sen og som suppleant Uwe Weissfeld.
9. Valg af sendemænd
    Sendemandsmødet afholdes den 8.-9. 
    maj i Svendborg.
10. Valg af flagbærer og reserve-flag
     bærere
    På valg som flagbærer er Nils Jørgen
    Tastum og som 1. reserve Per Snej-
     bjerg
     På valg som 2. reserve er Mogens 
     Fokdal.
11. Eventuelt.

 I forbindelse med generalforsamlingen 
vil der være tildeling af 50, 40 og 25 års 
tegn.
Modtager af jubilartegn vil få tilsendt 
invitation. 
Og så håber vi ellers på, at rigtig mange 

vil møde op, - så vi dels kan få en god 
og saglig generalforsamling, dels – og 
ikke mindst – langt om længe kan få en 
hyggelig aften i gode venners selskab.
Såfremt man har en blazer ses gerne, 
man møder op i denne. Det er trods alt 
det vigtigste arrangement i forening- 
en i året. Under alle omstændigheder 
skal man huske, at emblem skal bæres – 
denne aften vil der være dobbelt bod for 
ikke at bære emblem, - d.v.s. 20,- kr. 
Nye medlemmer, der endnu ikke har 
modtaget emblem, vil få dette overrakt 
i forbindelse med uddelingen af jubi-
lartegn.

Generalforsamlingen er 
hermed lovligt indvarslet!

Ifølge myndighedernes genåbningsplan 
kan vi åbne Marinestuen lørdag den 29. 
maj, og åbningen bliver efter de almind-
elige åbningstider, altså kl. 10.00 til 13.00
Det vil være op til den vagthavende om 
der serveres lørdagsfrokost. Vi kan des-
værre ikke melde konkret ud om dette 
endnu. Lørdagsfrokosterne er en belast-
ning for bestyrelsen, og det er desværre 

begrænset med tilgangen af nye hjælp-
ere. 
Åbningen af Marinestuen er omfattet 
af de til den tid gældende regler om-
kring mundbind og Coronapas.

Trods disse begrænsning glæder vi os til 
at se jer alle igen.

Marinestuen genåbner lørdag den 29. maj



RUGAARD-EL/TOTAL SECURITY
TOTAL SECURITY ALARM

EL- INSTALLATION
STOCKFLETHSVEJ 9 - 8400 EBELTOFT

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

WWW.RUGAARD-EL.DK

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

Lad din lokale el og energi 
installatør rådgive dig.

Vi ved hvad vi snakker om!

En del af TS-gruppen
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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
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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

Da Søværnet på grund af omstruk-
tureringer i Forsvaret i 2019 beslut-
tede, at man fremover ikke længere 
ville markere årsdagen for den danske 
Flådes sejr i Slaget ved Helgoland den 9. 
maj 1864, besluttede DSI Fregatten Jyl-
land og Ebeltoft Marineforening som 
bekendt, at man i fællesskab ville sikre, 
at denne nationale, maritime mindedag 
fortsat ville blive markeret og højtidelig-
holdt, nu med betegnelsen ”Fregattens 
Dag”. Det skete som bekendt også i 2019, 
men i 2020 måtte vi desværre aflyse på 
grund af den daværende nedlukning af 
samfundet.
Med de seneste lempelser af Corona-
restriktionerne er det heldigvis muligt at 
gennemføre et mindre arrangement med 

hensyntagen til diverse Corona-krav, 
herunder deltagerantal.
En parade med flag-/faneborg i spidsen 
vil kl. 11.45 marchere fra den nordlige 
port ind på Fregatpladsen og tage opstill-
ing langs med museumsbygningen med 
front mod Fregatten. Efter velkomst ved 
enten fregatinstitutionens bestyrelsesfor-
mand eller direktør, vil Ebeltoft Marine-
forening lægge en krans ved gangvejen 
til øverste dæk, ledsaget af en kort tale 
samt orientering om en senere introduk-
tion til Fregatten Jyllands historie, Slaget 
ved Helgoland samt søfolkenes hårde liv 
ombord. (denne introduktion vil ske kl. 
13.00 ved Fregattens agterspejl). Paraden 
tager herefter opstilling under Fregattens 
bovspryd med front mod havnebassinet 

9. maj “Fregattens Dag”
årsdagen for Slaget ved Helgoland
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og Bastionen, hvorfra der kl. 12.00 vil 
blive affyret ”Dansk Løsen” – 3 kanon-
skud. Derefter aftrædning. Det håbes 
her ”i skrivende stund”, at det vil lykkes 
at få de to Marinehjemmeværnsfartøjer 
MHV 851 ”Sabotøren” og MHV 908 
”Brigaden” til at komme og med deres 
tilstedeværelse bidrage til den rette mari-
time stemning.
Da der som nævnt er deltagerbegrænsn-
ing for paradens størrelse, vil de gaster, 
der vil blive bedt om at være med til at 
repræsentere Marineforeningen, blive 

kontaktet direkte. Men der vil være nor-
mal adgang til Fregatten, så alle andre 
kan jo passende tage familien med og 
overvære højtideligheden ”fra tilskuer-
pladserne”.
Desværre har det med det korte varsel, 
som restriktionsåbningerne har givet 
mulighed for, ikke været muligt at få 
Søværnets Tamburkorps til at medvirke 
med et tattoo. Vi har forsøgt, men må 
desværre have det tilgode til en anden 
gang.

Ifølge vore registreringer af kontingent-
betalinger for 2021, der skulle være betalt 
senest den 15.03.2021, er det glædeligt, 
at vi har modtaget indbetalinger fra den 
overvejende del af foreningens medlem-
mer. 
Vi skal anmode de udestående betalere 
om, at I snarest muligt, foretager den 
manglende kontingentindbetaling. Kon-
tingentet for 2021 er, jfr. generalforsam-
lingsbeslutningen i 2020, på 450,- kr..
Ønsker man også at få tilsendt Kabys-
rygtet pr. post, skal der indbetales yder-
ligere 60,- kr. hertil, jf. girokortet vedlagt 
Kabysrygtet, februar 2021.

Kontingent m.v. kan betales: 
via det vedlagte indbetalingskort, 
via Marineforeningens Mobilepay: 
23766 eller 
via bankoverførsel til Sparekassen Kro-
njylland, Ebeltoft afd., Reg.nr. 9360 – 
konto nr. 000 873 8807,
samt i Marinestuens åbningstider, når 
den til sin tid åbner.
HUSK at påføre både for- og efternavn 
samt adresse ved indbetalingen uanset 
om det foretages via Mobilepay, ind-
betalingskort, bankoverførsel eller i 
Marinestuen.

Betaling af kontingent for 2021

        Mindeord

Orlogskaptajn (P) 
Paul Erik Christensen 
er gået fra borde.
Vi har fået følgende indlæg via Christian 
Koudal omkring Paul Erik:
Nekrolog
Paul Erik Haugaard Christensen
1948-2020
Formanden for Dykkehistorisk Selskab 
siden dets stiftelse den 17. november 
1996, Paul Erik Haugaard Christensen, 
er afgået ved døden den 13. december 
2020 efter nogle års kamp mod kræften.
Paul Erik blev født den 26. marts 1948 
som det femte barn af sognepræsten i 
Vester Vandet Sogn, Jens Peter Albert 
Christensen og hustru Else Margrethe. 
Paul Erik voksede op mellem tre søstre 
og to brødre.
Efter realeksamen i 1965 blev Paul Erik 
elev på Statens Søfartsskole i 1965, som 
blev fulgt op med et elevtogt på skoleski-
bet Georg Stage. Herefter sejlede Paul 
Erik indtil 1969 i handelsflåden og blev i 
august 1969 indkaldt til Søværnet.
Paul Erik syntes om livet i Søværnet og 
med sit smittende, gode humør blev 
han altid godt modtaget af skibskam-
meraterne og med sin faglige udvikling 
i tjenesten blev han også en, som hans 
forestående lagde mærke til. Det blev 
minestrygerne og senere minelæggerne, 
som skabte grundlaget for Paul Eriks 
tilknytning til Søminevæsenet. Paul Erik 
blev minekonstabel efter værnepligts-
tiden i august 1970 og steg så i graderne 
de følgende år. Han blev uddannet som
svømmedykker i 1971 og i 1974 mødte 
jeg så Paul Erik om bord på minelæg-
geren Fyen, hvor han var skifteassistent 

og dæks-befalingsmand. Jeg var elevof-

ficer og ansvarlig for konstabelelevernes
lovbefalede erhvervsfaglige sømands-
uddannelse og Paul Erik viste i den 
sammenhæng sin enestående evne til 
at kombinere den faglige teori med en 
praktisk sømandsmæssig viden.
Paul Erik gennemgik 1976 – 1979 den 
nye B-officersuddannelse, og forrettede 
derefter indtil 1987 sejlende tjeneste 
herunder også tjeneste i fregatten Peder 
Skram. Jeg havde i perioden fornøjelsen 
af at blive afløst af Paul Erik som dæksof-
ficer i minelæggeren Sjælland.
I 1987 blev Paul Erik efteruddannet ved 
Forsvarsakademiet og udnævnt til kap-
tajnløjtnant. Paul Erik blev samtidig 
tilkommanderet Søværnets Taktik- og 
Våbenskole og kom til at gøre tjeneste 
sammen med mig ved Søværnets 
Minørtjeneste. Paul Erik blev uddan-
net som minørholdleder og virkede som 
min næstkommanderende i Søværnets 
Minørtjeneste. Med overdragelse af de 
nordatlantiske fiskeriuddannelser til 
Søværnets Minørtjeneste herunder en 
ny uddannelse i besigtigelse af skader i 
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Skyttelaugetforbindelse med opfiskning af krigsef-
terladenskaber, viste Paul Erik sit organi-
satoriske talent ved disse særlige kursers 
etablering i Hirtshals. Uddannelserne 
blev en succes, hvilket skyldtes Paul 
Eriks indsats.
Paul Erik blev udnævnt til orlogskaptajn 
den 1. september 1994 og blev samtidig 
chef for Hoveddepot Dråby ved Ebel-
toft og med sin bestemte og humørfyldte 
facon fik han markeret, hvordan han øn-
skede at virke som chef for depotet. Da 
Søværnets Minørtjeneste var baseret på 
depoternes minørhold, havde jeg ud over 
det venskabelige fortsat en tæt tjene- 
stelig kontakt til Paul Erik.
Med stiftelsen af Dykkehistorisk Selskab 
den 17. november 1996 fik Paul Erik en 
ny funktion. Jeg kan huske, vi drøftede 
selskabet i Søværnet, og jeg er stolt over, 
at jeg påpegede, at Paul Erik skulle del-
tage i den stiftende generalforsamling og 
at han blev den første og indtil nu eneste 
formand for selskabet.

Med hans valg fik vi en formand, som 
besad de egenskaber, der skulle til for 
at kunne koordinere de forskellige in-
teressegrupper, som ville Dykkehistor-
isk Selskab. Med sin brede kontaktflade 
i Søværnet var det helt naturligt, at der 
hurtigt blev opbygget et tæt forhold mel-
lem specielt Søværnets Dykkerskole og 
selskabet. Et forhold som har bestået 
siden. Paul Erik var fuldt ud klar over, 
hvor længe han havde været formand. 
Ligeledes var han klar over at hoved-
parten af bestyrelsen havde samme tje-
nestealder, som Selskabets jubilæum til 
november ville være et udtryk for. Nu 
blev det ikke Paul Erik forundt at skulle 
opleve Selskabets 25 års jubilæum, men 
jeg ser frem til at dette vil blive fejret un-
der forsæde af en ny formand således, at 
Paul Erik på sin sky vil føle sig tilfreds 
med at Selskabet lever.

Æret være Paul Eriks minde
                                          Finn Linnemann

Foreningen ”Niels Ebbesens Venner” har 
generøst foræret os nogle ”søkikkerter” 
(”enøjede” kikkerter, af nogle også kaldt 
”Nelson-kikkerter”) samt bogen ”Skip-
per” om legendariske Fulton-skipper 
Mogens Frohn Nielsen. Denne kan nu 
ses i biblioteket. Kikkerterne vil blive 
anvendt som præmier ved særlige lej-
ligheder.

Vort gode medlem Niels Poulsen, np-
grafisk, har velvilligt doneret de pro-
gram- & salmeblade, der, når disse linier 
læses, blev anvendt den 5. maj ved høj-
tideligheden på Dråby Kirkegård.

Gaver til foreningen

Samtidig med at Marinestuen genåbner 
den 29 maj, genoptager vi de ugentlige 
træningsskydninger onsdag den 2. juni, 
- med de samme Corona-retningslinier 
som for Marinestuens åbning i øvrigt, 
d.v.s. med anvendelse af mundbind og 

forevisning af Corona-pas. Herudover 
skal der efter hver skydning foretages af-
spritning af den benyttede riffel. Vi hen-
stiller til, at ophold, når der ikke skydes, 
såvidt muligt sker på terrassen såfremt 
vejrliget muliggør dette. 

Vi forventer at være helt tilbage til nor-
male tilstande, eller så tæt på, som det 
nu kan lade sig gøre, den 1. august, hvor 
vi satser på, at alle restriktioner vedr. 
Skydning (mundbind, engangshandsker, 
afspritning af geværer m.v.) er ophævet. 

Derfor indføres skydepligten igen for 
alle de, der har våben registret igennem 
foreningen. Der vil i 2021 skulle skydes 
mindst 2 træningsskydninger. 
Skydebanen er åben onsdage fra 19.00 til 
21.00

I vow to thee, my country, all earthly things above,

Entire and whole and perfect, the service of my love;

The love that asks no questions, the love that stands the test,

That lays upon the altar, the dearest and the best;

The love that never falters, the love that pays the price,

The love that makes undaunted the final sacrifice.

 
And there’s another country, I’ve heard of long ago,

Most dear to them that love her, most great to them that know;

We may not count her armies, we may not see her King;

Her fortress is a faithful heart, her pride is suffering;

And soul by soul and silently her shining bounds increase,

And her ways are ways of gentleness and all her paths are peace.

 

Vaabenbrødreforeningen  for Ebeltoft og Omegn  
 Dråby Kirke  v. sognepræst   Heidi Bisgaard 

 Arrangører:

Mindehøjtidelighed 5. maj 2021ved Dråby Kirkes gravsted for ukendt engelsk flyver 
nedskudt over Danmark 1945
i anledning af 75 (+1)-året for 

Danmarks Befrielse, 5. maj 1945

EbeltoftMarineforening

Altid frejdig, når du gårveje, Gud tør kende,selv om du til målet nårførst ved verdens ende!                         Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!Med et Fadervor i pagtskal du aldrig gyse!                         Kæmp for alt, hvad du har kært,

dø, om så det gælder!Da er livet ej så svært,døden ikke heller.

De ugentlige træningsskydninger

Skydepligten gennemføres per 1. august
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har ligesom alt andet lidt under Coro-
na-restriktionerne og måttet undvære 
samværet ved de ugentlige øveaftener 
og festlige underholdninger ved div. 

arrangementer. – Her er nogle stem-
ningsbilleder, der kan minde os om ko-
rets festlige optrædener og velklingende 
strofer :

Slupkorets meriter siden sidst:

Tirsdagstræffet var det første af de 
faste punkter i foreningen, der kunne 
komme i gang igen. De gæve vagt-
gaster bag tirsdagstræffet, kunne byde 
medlemmerne velkommen igen den 

21. april ude i gården ved Marinestuen. 
Tirsdagstræffet kører nu igen alle 
tirsdag kl. 10.00 til 12.00. Foreløbig 
udendørs og i henhold til restriktion-
erne.

Vi har fra Landsskytteudvalget fået op-
lyst at Hjemmebaneskydningen for vin-
teren 20/21 kan skydes frem til 1. sep-
tember. Dette gælder begge serier. Dog 
er Marinestuen og skydebanen ikke åb-
net endnu, men vi håber det lykkes at 
åbne inden det. 

De der ønsker at skyde hjemme-
baneskydning, 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 Ebeltoft. 
Det var jo ikke muligt disse dage, men 
i samråd med Landsskytteudvalget er 
det besluttet at flytte stævnet til den 2.-

3. oktober. Her regner vi med at kunne 
gennemføre arrangementet som plan-
lagt, dog muligvis med mindre ændring-
er

Den landsdækkende hjemmebaneskydning

Årets landsskyttestævne i Ebeltoft

Tirsdagstræffet

Slupkoret
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Det påstås af nogle, at sømænd bag det 
barske ydre har et følsomt sind, - ikke 
mindst i forhold til det smukke køn. – 
Blandt andet synger vi jo ”Om Sorte Ru-
dolf kan elske ? –ja, det kan I tro, at han 
kan !”
For flere år siden bragte vi indimellem 
her i Kabysrygtet en lille rubrik med 
overskriften ”Fra arkiv, skibskiste og 

køjesæk”. I disse gemmer har vi fundet 
denne kærlighedserklæring, der tilfulde 
beskriver, hvordan en sømand er i stand 
til at give udtryk for sine følelser overfor 
den udkårne fra det smukke køn.

Bådsmand Johan Svabergast’s 
kærlighedsbrev...

Mageløse skønhedsblomst. 
Dine øjnes kanoner har skudt ild i mit hjertes 
krudtkammer, min skude har stødt an mod dine 
yndigheders klipper , og det har knækket mit 
koldsindigheds bovspryd, så at jeg, dersom din 
bevågenheds vind ikke snart blæser i min begær-
ligheds sejl, kommer til at forlise i mine fortviv-
lelsers hæftige brændinger. 
Ja skønneste blomst, jeg elsker dig mere end 
fordivind, langt mere end spanske pjastre og in-
diske pagoder. Tillad mig derfor at kaste mit 
ønskes anker mod dit gode håbs forbjerg, og 
mod min kærligheds orkan søge højden af din 
bevågenheds ubekendte strand.
Dine øjnes kompas skal herefter lede min kurs 
og din viljes ror styre hele mit livs skude. Der-
som du vidste hvordan din skønheds ild flam-
mer  i mit hjertes kabys, ville du slukke den 
med dine øjnes sprøjter. Derfor min perle, vær 
ikke så hård som et koralrev, og knus ikke min 
brændende ønskes glaslampe under vægten af 
din koldsindigheds isbjerg. Stik mig nu snart 
nogle forfriskninger med dit brevs paketbåd el-
ler kom selv. jeg sender dig femten fade fulde 
af hilsener, og forbliver med ballast og bramsejl 
og hele kompasset omkring min mageløse ma-
jblomsts underdanigste kølsvin.

Johan Svabergast

Sømænd og kærlighed...

Kommentar: 
Omskrevet til nutidig retskrivning.
”Fordivind” er en særlig vindretning, skråt ind agten for tværs.
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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

9. maj: “Fregattens Dag”
11. juni: 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

21

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...


