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Med formandens øjne
Pinselørdag, den 22. maj 2021 blev dagen, hvor Marinestuen i 
Svendborg åbnede igen efter længere tids nedlukning. 

En dag vi alle havde set frem til. Kl. 12.00 kunne vi tælle et frem-
møde på ca. 48 i stuen, hvilket overholder myndighedernes krav 
til, hvor mange vi måtte være i stuen.
Humøret var højt blandt de fremmødte, fordi bestyrelsen havde 
besluttet, at mad og drikkevarer skulle være gratis, således med-
lemmerne kunne mærke, at der nu igen er aktivitet i Marinestuen.

I den periode hvor vi ikke har kunnet mødes, har der kun været 
få aktiviteter med få deltagere, så derfor var det med stor glæde, 
igen at se stuen fyldt.

Vor hovmester Walter Storm har over for bestyrelsen igennem flere år jævnligt nævnt, at gen-
nemsnitsalderen på kabysgasterne er høj, og at det var belastende, at kunne klare de hårde 
vagter, som større arrangementer kræver. Der har været mange forskellige opfordringer til 
medlemmerne om at melde sig til for at hjælpe til, men det har ikke kunnet løse problemet. Vi 
har forsøgt med en aftale med Mariehønsene om at hjælpe til. Det giver nogle udfordringer 
i de tilfælde, hvor Mariehønsene deltager i arrangementet sammen med Deres mand, er det 
ikke rimeligt, at konen skal hjælpe til i kabyssen. Ved mange arrangementer har det været 
nødvendigt, at ”købe” hjælp udefra. Før vi lukkede ned grundet corona, havde kabyssen haft 
møde, hvor det blev besluttet, at dele kabysgasterne i to hold. Eet hold som skulle stå for 
lørdagsskafningen, og eet hold som skulle tage sig af arrangementerne. Det har desværre ikke 
været muligt, at gennemføre denne fordeling, og den del af kabysgasterne der skulle tage sig 
af arrangementerne har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte med at hjælpe til i kabyssen.
Det er utroligt kedeligt, men forståelig. Bestyrelsen beklager kabysgasternes valg og samtidig 
udtrykker en stor tak for det arbejde, der gennem tiderne er blevet udført i kabyssen og til alle 
medlemmernes store tilfredshed. Tak til Jer alle Jer i kabyssen, som ikke ønsker at fortsætte. 
Endnu en stor tak for vel udført arbejde.  

Nu da vi er på vej til normale tilstande, vil vi selvfølgelig genoptage alle de arrangementer, 
som vi gennem årene har glædet vore medlemmer med. Det betyder, at arrangementerne bli-
ver annonceret, og der igen kan foretages tilmelding på vanlig vis, dog med de begrænsninger 
som vi stadig et bundet op på. 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, I er medejere af. Husk at vi alle stadig skal passe på hinanden 
og have tålmodighed, da der stadig er myndighedskrav, som vi er forpligtet til at overholde.

I ønskes alle en god sommer og som færdig vaccineret med coronapas , kan vi igen mødes 
uden at smitte hinanden. Pas godt på Jer selv, indtil vi igen kan ses I Marinestuen. 

Med venlig hilsen - Bestyrelsen

Erik Bodal
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Lørdag den 10. april 2021.
Denne dag var Marinestuen ekstraor-
dinært åben for medlemmer der kunne 
komme og betale kontingent. Kasse-
reren og næstformanden var til stede, 
tog mod betalinger og sikrede at der 
blev holdt afstand, og at de gældende 
regler om forsamlinger, blev over-
holdt.

Første til at betale, var Niels Henrik-
sen, der her ses sammen med næst-
formand Bjarne Jensen.

Tirsdag den 4. maj.
Ved markeringen af 76 års dagen for Danmarks befri-
else, deltog Marineforeningen i mindegudstjenesten i 
Sct. Nicolai kirke, tirsdag aften.

Onsdag den 5. maj.
Repræsentanter for Svendborg Kommune, Metal Sø-
fart, Niels Juelforeningen og Marineforeningen trod-
sede regn og kuling, og mødte op til kransenedlæg-
gelse ved mindesmærket for omkomne søfolk, i Sct. 
Jørgens park.

Aktiviteter  
siden sidste bladudgivelse
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Lørdag den 22. maj. Genåbning af Marinestuen. Alle de tilladte 50 pladser i Marinestuen 
var besat da formanden kunne byde velkommen, og glæde sig over at så mange var mødt, 
efter den lange nedlukning. I dagens anledning var der gratis sildebord og lun mørbradbøf, 
med sikker hånd fremstillet af kabysholdet.

Søndag den 13. juni. 
5 medlemmer fra besty-
relsen i Svendborg del-
tog i distriktsmødet, der 
denne gang blev holdt i 
Bogense.

• 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

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.
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Søndag den 11. juli, kl. 08.00: 

Årets sejltur går i år til Marstal, med ”Caroline S” og ”Viking” Morgenmad og et lille 
glas indtages under sejladsen. Frokost hos Marstal Marineforening. 

Turen er kun for medlemmer. Påklædning fri. Pris for sejltur, morgenmad og frokost er 
250,00 kr. pr. deltager.

Da det er begrænset hvor mange der kan / må være ombord, kan der kun tilmeldes 
personligt på listen på opslagstavlen, (ikke tilmelding af andre). 

Tilmeldingslisten bliver opsat lørdag den 19. juni kl. 10.00. Efter tilmelding kan der 
betales til Bjarne Jensen, eller til foreningens konto, reg. nr. 1551 konto 3224636393.

Torsdag den 5. august

Gammel Torvedag. Svendborg Marineforening deltager igen i Gl. Torvedag, med boder 
med salg af øl, vand, vin og pølser. Da der er mange opgaver der skal løses i løbet af 
dagen, må medlemmer der vil hjælper gerne skrive sig på den ophængte arbejdsplan, 
eller kontakte Bjarne Jensen.

Torsdag den 12. august kl. 18.00 Pudseaften.

Søndag den 15. august: 

Fregatskydning i skyttehuset i Christiansminde. Skydningen er for alle medlemmer af 
Marineforeningen, påklædning helst uniform. Der mødes i skyttehuset kl. 09.00, hvor 
der er morgenkaffe inden skydningen starter. Ægtefæller / ledsagere kan tilmeldes 
dameskydningen og spisningen. Når skydningen er afsluttet, er der spisning og 
præmieuddeling i Marinestuen. kl. 14.00. Tilmelding senest 31. juli på listen på 
opslagstavlen, eller til Bjarne Jensen. Betalingen foregår i skyttehuset.

Tirsdag den 24. august, kl. 16.00. 

Generalforsamling i Marinestuen. Efterfølgende spisning.

Lørdag den 28. august: 

Søværnet planlægger at holde åbent hus på Flådestation Korsør.

Kommende aktiviteter

AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST ·
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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.

Søndag den 29. august: 

Jubilarstævnet på Holmen.

Søndag den 5. september:

Flagdag for Danmarks udsendte.

Torsdag den 16. september. kl. 18.00:

Foreningsmiddag for medlemmer og ledsagere eller enlige medlemmer, til fælles hygge 
og god mad samt underholdning. Påklædning helst uniform. Deltagerprisen er 80,00 kr. 
pr. deltager. Tilmelding og betaling senest lørdag den 4. september.

Betaling, efter tilmelding, kan ske lørdage til Bjarne Jensen, eller til foreningens konto: 
reg. nr. 1551 konto 3224636393.

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

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.
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De 13 jubilarer er: Kaj Erik Sørensen Jørgen Kaj Hansen der har været medlem i 40 år. 

Niels Højlund Hansen *  25 år
Jørgen Skovgård Hansen * 25 år
Søren H. Hansen * 25 år
Peter Garde 25 år
Jørgen Anders Peter Simonsen * 25 år
Morten Dyhr Arildsen. 25 år

Steen Bloch Sørensen 25 år.
Eigil Larsen 25 år
Arne Torbjørn Aarøe  25 år
Jan Siiger Frahm * 25 år
Erik Baagøe Larsen * 25 år

Jubilæum for indmeldelse
13 medlemmer kan i 2021 markere jubilæum for indmeldelse i Svendborg Marine-
forening. Ved en fejl fik 6 af disse allerede i 2020 uddelt deres jubilartegn. *

De øvrige vil få deres tegn udleveret ved først givne lejlighed.

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 80 år
Frede Rasmussen 65 år
Kurt B. Kaysen 65 år
Jørgen Anders Peter Simonsen  65 år
Rholf Boserup 65 år
Henning Pehrson 65 år
Børge Jørgen Madsen 60 år
Egon B. Sørensen 60 år
Tage Bech 60 år
German F. Gaardholm 60 år
Jørn Poulsen 60 år
Erling Huusfeldt 60 år
Peter Vigerø Larsen 50 år
Jørgen Kaj Hansen 50 år
Leif Nielsen 50 år

Jan Siiger Frahm 50 år
Hans Henning Villadsen 50 år
Jens Erik Holm Larsen 50 år
Jørgen Damgaard Nielsen 50 år
Svend Kragesand Hansen 50 år
Sven-Erik Ryborg 50 år
Frank Neergaard Bjerg 50 år
Torleif Oxholm Poulsen 50 år
Jens Erik Hvergel 50 år
Finn Axel Fabricius 50 år
Søren Bay Hansen 50 år
Steen Bloch Sørensen 40 år
Jimmy Nielsen 40 år
Jesper Lock 25 år

Der vil blive sørget for transport til Holmen,
kontakt formanden eller kassereren for tilmelding.
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 4. juli Peter Vigerø Larsen 70 år
10. juli Finn Frigast Larsen 60 år
11. juli Frede Rasmussen 85 år
30.juli Jens Møller Madsen 75 år
 1. august Hans Vestergaard Madsen 80 år
18. august Ib Kabell Hansen 85 år
24. august Kenneth Preben Jensen 50 år
 2. september Jørgen Myhle Ambus 80 år
 6. september Poul Hansen 80 år
14. september Tonny Dyvig Madsen 60 år
17. september Stefan Andreasen 50 år
22. september Børge Bent Husted 80 år
24. september Leif Terkelsen 75 år
28. september Torben Hansen 65 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
JULI KVARTAL 2021:

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Flemming Hansen og Christian Andersen Madsen
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til et nyt medlem,

som er indmeldt siden sidste bladudgivelse:

Egon Bønneløkke Sørensen.

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
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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

Morten Bytoft 
Indehaver 
Helle Lynge 
Rolf Schat-Holm

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

Den lokale bedemand® 
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Ordinær Generalforsamling
TIRSDAG DEN 24. AUGUST, 2021, KL. 16.00 

I MARINESTUEN, FÆRGEVEJ 5. SVENDBORG

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Bestyrelsens forslag.

5.  Indkomne forslag. Forslag afleveres skriftligt til formanden, 
senest 2 uger inden generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.

7.  Valg til bestyrelsen: på valg er kasserer Niels Marcussen. 
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Jensen, Jim 
Mollerup og Dorte Olbæk Hansen.

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

10. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

11. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

12. Eventuelt.

Foreningen vil være vært ved en øl eller vand.

Med venlig hilsen  
Erik Bodal, formand.

Marineforeningen er vært ved den efterfølgende spisning for deltagerne.
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PÅ UDKIG EFTER
Gode historier fra de 7 verdenshave

Invitation til dig, der sidder med den gode, sjove, spændende historie fra den mari-
time 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. 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 er bragt flere gange i bladet, men gentages her, da der sikkert gemmer 
sig mange spændende oplevelser hos medlemmerne som vi fortsat gerne vil høre om.

Vort medlem Rholf Boserup har foræret Marine foreningen 
nogle tegninger, fra et langt liv til søs
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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

Indkaldelse til Generalforsamling for Skyttelavet
Onsdag d. 18. august 2021 Marinestuen kl. 19.00 

 1.  Valg af dirigent og referent. 
 2.  Lavsbestyrelsens beretning v. 

formanden
 3.  Forelæggelse af det reviderede 

regnskab v. kasserer
 4.  Fastsættelse af kontingent.
 5.  Behandling af indkomne forslag. 

(Fremsendes til bestyrelsen senest 1 
uge før generalforsamling)

 6.  Valg af formand. Ej på valg

 7.  Valg af kasserer.
 8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 3stk
 9.  Valg af suppleanter. 2stk
10.  Valg af revisorer. 2 stk
11.  Valg af revisorsuppleant. 1stk
12.  Eventuelt

Skyttelavet vil denne aften være vært til et mindre traktement

 Bestyrelsen
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Kabys nyt, juli kvartal 2021:
 
Kære Marinekammerater og ledsagere.
Under Corona-lukningen har vi i kabyssen sammensat et ”lørdags-hold”, for at prøve et nyt tiltag. 
Nemlig en ”udvidet” månedlig menu den FØRSTE LØRDAG i måneden - når der genåbnes.

FØRSTE GANG DEN 7. AUG.
Her vil vi arrangere en fællesspisning fra Kl. 12.15 (efter formandens tale) til kl. 14.00, eller senere 
afhængig af stemningen og tilslutningen, og hvem ved, måske med lidt Shanty-musik på anlægget 
til den efterfølgende kaffe. Af hensyn til planlægning og minimum madspild vil det foregå således, 
at man skal tilmelde sig på forhånd, på tilmeldingsliste ved det runde bord - ved indgangen til 
Marinestuen. Tilmeldingsliste med menu ophænges ca. 3 uger før selve arrangementet.
Info lægges også ud på Facebook og hjemmeside.

Betaling i baren ved tilmelding på listen senest 7 dage før arrangementet (lørdagen før).
Tilmelding bindende, hvis der ikke er afmeldt senest 7 dage før arrangementet.
På selve dagen vil borde være stillet op og dækket med service/glas/kaffekopper etc. iht. antallet 
af forhåndstilmeldinger.

Menuen vil første gang bestå af en MARINE-PLATTE, som er:
Sild pyntet med løgringe/dild (kan erstattes m/æg-pålæg)
Røget laks m/æggestand/dild (kan erstattes m/æg-pålæg)
½ æg med mayonaise/rejer/karse
Hamburgerryg m/italiensk salat/tomat
Roastbeef m/remoulade/ristede løg/syltet agurk
Brieost  (Det meste hjemmelavet i kabyssen dagen før)

Friskskåret rugbrød og kiks til osten serveret i kurve på bordene.
Kaffe ad libitum efterfølgende.
Baren vil i forbindelse med arrangementet tilbyde en øl og en snaps til samlet 20 kr.
Menuen kunne evt. også bestå af en dejlig FORRET og varm HOVEDRET, hvor baren har
særtilbud på vin i forbindelse med deltagelse i arrangementet.

Prisniveau for enten kold eller varm ret bliver den samme:
Medlemmer og ledsagere: 45 kr.

Om dette skal blive en SUCCES afhænger af, om DU og eventuel ledsager melder jer til.
Efter 2 arrangementer vurderer vi, om det er noget, der skal fortsættes med.
De varmeste sømandshilsener fra lørdags-gasterne.

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



Kabyssen er sommerlukket i juli måned.
 
Søndag 15. August: Fregatskydning: Spise ca. 13.30

Menu:  2 slags sild m. karrysalat, brød, smør, fedt, sættes på bordene. 
Æggekage flæsk og rødbeder, rugbrød, sennep & purløg. 
Gl. ost, sky, rødløg, fedt, rugbrød.

Tirsdag 24. August: Generalforsamling: Spise ca. kl. 17.30-18.00.

Menu:  2 slags sild m. karrysalat, brød, smør, fedt, sættes på bordene. 
Skipper Lobescoves m. rødbeder, rugbrød, sennep, purløg. 
Gl. ost, sky, rødløg, fedt, rugbrød.

Torsdag 16. september: Foreningsmiddag: Spise kl. 18.00.

Menu:  Laksefad med kold fersk laksefilet pyntet m. rejer, asparges, mayonaise, citron dild-
creme og brød. Kalve coulotte m. flødekarofler, timian, stegte gulerødder, bacon, stegte 
sukker ærter. “Mormor” fløde sovs. Fersken “Melba” fint snittet fersken, vannila is, 
hindbær pure’, citronmelisse og flødeskum.

Boghjørnet: 
Vort medlem Peter Garde har skrevet en beretning ”Min kurs frem til Søværnet”. 
Heri fortælles om oplevelser i rederiet DFDS, og i Søværnets MTB`ere i 1968 – 69.
Den er ikke udkommet som bog, men ligger på Marineforeningens hjemmeside og på Face-
book. Et printet eksemplar er fremlagt i Marinestuen.

Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Rengøringsholdet er i gang igen hver tirsdag formiddag fra kl. 9 til kl. 11. Efter arbejdet 
er der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljeroerne: 
Det lykkedes omsider at få forårsklargjort travaljen og søsat den, klar til roning tirsdag den 1. 
juni. Arbejdet blev forsinket pga. fartøjets udendørs placering og koldt og vådt vejr i foråret. Vi 
håber nu, at der vil være nok roere til en tur gennem havnen og på Sundet hver tirsdag fremover 
kl. 1600. Eventuelle nye interesserede kan blot møde op ved bådehavnen på Østre Havnevej.

Rejseudvalget:
Det bliver nok ikke muligt at arrangere rejser til udlandet i indeværende år. Der satses på en forårs-
rejse 2022. Der arbejdes på en endagstur i Danmark, sidst på sommeren., 1. september. Vi kan godt 
bruge 1 eller 2 nye medlemmer i rejseudvalget, er du interesseret, kontakt Jim Mollerup.

L´hombrespillerne:
Vi er i gang igen hver onsdag kl. 14.00 i Marinestuen. 
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.
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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

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

Støt vores  
annoncører

- De støtter os!


