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Med formandens øjne
Året 2021 er ved at rinde ud. Vi har også i dette år været påvirket
af Corona på godt og ondt. Lige som vi troede, at nu kunne vi
igen få normale tilstande, men nej så opstår der nye varianter,
som vi så skal forholde os til. Det kan ikke undgås at det påvirker aktiviteterne i Marinestuen og her med vort regnskab. Vi er
således spændt på, at se resultatet af regnskabet 2021.

Erik Bodal

Bestyrelsesarbejdet fungerer fint med et møde hver måned. Vi
har kunnet sige goddag til 10 nye medlemmer. Desværre har vi
måttet tage afsked med 18 medlemmer. 7 medlemmer er gået fra
borde, 11 medlemmer har ønsket at melde sig ud. Vi har alle en
forpligtigelse til at ”spotte” nye emner, som kunne tænke sig at
blive en del af vort fællesskab.

Den 20. juni 2020 fremsendte Jens Møller Madsen et forslag til oprettelse af en besøgsvennetjeneste. Det var umiddelbart før Coronaen lukkede hele landet ned, og derfor ikke
muligt at komme videre med forslaget. Torsdag, den 18. november 2021 var der indkaldt til
opstartsmøde, og her var der 9 medlemmer, der mødte frem. Vi havde et godt møde med
mange forslag til, hvordan vi kan komme videre, og det blev aftalt, at en mindre gruppe
med Jens som tovholder, skulle arbejde videre med projektet. Om navnet ”besøgsvennetjeneste” er dækkende eller kan misforstås, kan der være tvivl om. Det der var hensigten med
projektet er at sørge for, at vi ikke har medlemmer, der bliver isoleret uden kontakt til vort
fællesskab. Der vil følge nærmere orientering herom.
Der har været afholdt møde i rejseudvalget med henblik på planlægning af kommende ture
i det nye år. Vi prøver at planlægge, som om der er normale tilstande, men som situationen
ser ud til at udvikle sig, kan det blive svært at komme over landegrænsen. Vi følger udviklingen og planlægger herefter.
Her hvor vi står på tærsklen til det nye år 2022, er det tiden at sige tak for alle de fine ting,
som Svendborg Marineforening har modtaget i årets løb. Mange af tingene kan umiddelbart
anvendes til udsmykning af vore lokaler. Enkelte af effekterne lægges på lager for senere
brug. Det skal her præciseres, at ingen af de modtagne effekter vil blive gjort til genstand
for salg. En stor tak til alle Jer annoncører, som skaber det økonomiske grundlag for, at vi
kan tilbyde vore medlemmer et blad af så fin en kvalitet. Ligeledes en stor tak til vore familier som tillader, at vi bruger så meget tid på fællesskabet, hvilket er nødvendig for at drifte
en forening med så mange forskellige aktiviteter.
Jeg vil 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. Afslutningsvis ønskes I
alle en god jul og et godt nytår, hvor vi ser frem til mange hyggelig timer ved de forskellige
arrangementer i Svendborg Marineforening.
Med venlig hilsen Erik Bodal
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Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg
tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185
info@svendborg-motor.dk
www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS

Gnisten Marine A/S
Din faste partner på vandet

Et smykke bringer altid lykke
Det er dine
og afdødes ønsker,
der er det vigtigste
for os
Morten Bytoft
Helle Lynge

Den lokale bedemand

®

Valdemarsgade 50, Svendborg Tlf. 6221 9909
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Lørdag den 11. september:
Sendemandsmødet i år, var Skagen Marineforening vært for, og dette var godt tilrettelagt og
forløb fint. Svendborg havde en delegation med.
Torsdag den 30. september:
Det første af sæsonens maritime foredrag,
var med overlæge Kr. Aagaard Poulsen,
der har været læge ved forsvaret i 30 år.
Han fortalte, ledsaget af mange billeder,
om sine mange udsendelser for hæren og
søværnet.
I Jugoslavien og Afghanistan, var opgaven
ofte behandling af svært sårede, kun med
primitivt og mangelfuldt udstyr.
Senere piratjagt ved Afrikas horn.
Torsdag den 14. oktober:
Ålespisning.
Omkring 50 medlemmer hyggede sig med stegte ål i rigelige
mængder, selvfølgelig med alt
nødvendigt tilbehør.

Torsdag den 28. oktober:
Foredrag. Forhv. chefredaktør ved Fyns
Amtsavis, Ole C. Jørgensen berettede
om et slag mellem Siams flåde og den
Franske kolonimagt i 1893, hvor franskmændene søgte at erobre og
indlemme Siam i Fransk Indokina.
Det Franske angreb blev afvist
i et slag der blev ledet af danske flådeofficerer.
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Søndag den 14. november:
Bankospil. Alle pladser var besat ved årets bankospil, hvor de heldige kunne gå hjem med
ænder, stege eller en af de mange sponsorgevinster. Et hyggeligt arrangement der også bidrog
med et overskud til foreningen.
Torsdag den 18. november:
Medlemsmøde omkring det at holde kontakt til de medlemmer man ikke ser så tit, og som
måske kunne have behov for et besøg af og til. Jens Møller Madsen kom med nogle tanker
herom, og en lille arbejdsgruppe arbejder videre hermed.
Torsdag den 25. november:
Foredrag, tidligere ejendomsmægler Lars Dreyer fortalte om sine hemmelige aktiviteter under den kolde krig. Som ganske ung, deltog han aktivt i en organisation, NTS, som forsøgte at
ændre den sovjetiske befolknings syn på det kommunistiske styre. Dette medførte flere rejser
til Sovjetunionen, med besøg i Leningrad og Moskva, med breve og andet materiale som
myndighederne helst ikke skulle se.
Fredag den 26. november:
Omtrent 40 medlemmer deltog i årets Julefrokost, der blev afviklet fredag eftermiddag.
En fornøjelig eftermiddag med god mad, julesange og hygge.

• 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
Den maritime foredragsrække fortsætter:

27. januar 2022. kl. 19.00:
Dir. Martin Stockholm fra Dana Dynamics fortæller om iværksætteri, om arbejdet med udviklingen af den maritime drone til bl.a. sø opmåling samt om de fremtidige planer og perspektiver om autonom maritim navigation, miljøovervågning m.v.
24. februar 2022. kl. 19.00:
Poul H Kamban beretter om 'Tre generationer til søs for sejl, damp og diesel'
Om familiens lange traditioner inden for søfarten, bl. a. om morfaderens fiskeri i Nordatlanten, sejlads under 1. verdenskrig, senere om faderens tid til søs som matros under 2. verdenskrig og mange flere interessante og spændende historier fra de tre generationers mange år på
havet. Max begrænsning af tilhørere: 35 personer.
31. marts 2022. kl. 19.00:
Rasmus Nygaard fra 'Friends of NELLA DAN' beretter om det berømte polarskibs togter til
Sydpolen, om hele sammenholdet ombord og de mange spændende ekspeditioner med forsyninger og videnskabsfolk til et af klodens mest fjerntliggende og ugæstfrie områder. Endelig
fortælles også om skibets tragiske endeligt og forlis ved sydpolen i december 1987.
28. april 2022. kl. 19.00:
Besøg og rundvisning på SIMAC i deres ny indviede faciliteter på Svendborg havn.
Ret til programændringer forbeholdes.
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Derudover

- er der planlagt følgende aktiviteter:
Lørdag den 8. januar kl. 11.00:
Nytårsmønstring i Marinestuen.
Torsdag den 10. februar kl. 18.00:
Pudseaften.
Lørdag den 19. februar kl. 16.00:
Generalforsamling, se dagsorden andet sted i bladet.
Efter generalforsamlingen er der kl. 19.00 spisning i Marinestuen, med følgende menu: Kogt
torsk med alt tilbehør, alternativt kan der serveres en kødret. Deltagerpris 150 kr. Påklædning
helst uniform.
Sidste tilmelding og betaling er lørdag den 5. februar 2022. Herefter er tilmelding bindende.
Betaling kan foretages til Bjarne ved det runde bord lørdage, eller ved indbetaling af beløbet
på foreningens konto: reg. nr. 1551 konto 3224636393.
Torsdag den 10. marts kl. 18.00:
Foreningsmiddag. Spisning for medlemmer med kone / ledsager, eller enlige medlemmer til
fælles hygge og god mad. Vores gode kabysgaster vil fremtrylle en 2 retters middag.
Deltagerprisen er 100- kr. Menuen er endnu ikke fastsat, men man lover at det bliver en god
aften. Påklædning helst uniform.
Tilmelding og betaling senest lørdag den 26. februar 2022, til Bjarne ved det runde bord, eller
ved at indbetale beløbet til foreningens konto: reg, nr. 1551, konto 3224636393
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.

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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Generalforsamling
LØRDAG DEN 19. FEBRUAR 2022
KL. 16.00 I MARINESTUEN,
FÆRGEVEJ 5. SVENDBORG.
Indkaldelse til Generalforsamling.

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 formand Erik Bodal.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Finn Nielsen og
Jim Lindegaard.
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 med en øl eller vand.

Med venlig hilsen
Erik Bodal. Formand
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RUNDE FØDSELSDAGE I
JANUAR KVARTAL 2022:
11. januar
28. januar
2. februar
5. februar
9. februar
18. februar
27. februar
5. marts
11. marts
18. marts
19. marts
26 marts
29. marts
30. marts

Bjarne v, Huusfeldt
Ole Nielsen
Kenneth Wichmann
Jørgen Mølgaard Mortensen
Peer Bøje Brandenborg
Tage Gregers Huusfeldt
Poul Larsen
Freddy Damgaard
Peter Bergholdt Buhl
Finn Axel Fabricius
Marianne Hindkær Andresen
Per Rimmen
Preben Halbert
Mogens Peder Jensen

75 år.
80 år.
55 år.
65 år.
60 år.
75 år.
80 år.
65 år.
75 år.
70 år.
75 år.
80 år.
85 år.
75 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Patrick Gervig Bendtsen
Klaus Jørgen Veltze
Hans Henrik Lauf

Birgit Halbert
Jan Lind Akselsen
Britta Pedersen

og Torben
Daugaard Pedersen.

DØDE

Siden sidste bladudgivelse er vort medlem
Kjeld Hermann Bahnson Jæger
gået fra borde.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
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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.

Invitation til dig!

Dig der sidder med den gode, sjove, spændendehistorie fra den maritime
verden og de 7 verdenshave i øvrigt:
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
I fortsættelse af dette, har vi fra Kurt Kaysen modtaget følgende:
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LØSRIVELSE
Foranlediget af en nylig beskrivelse af containerskibe,
som rev sig løs fra kajerne i Kina under en tyfon,
kom jeg til at mindes en hændelse i Lagos, Nigeria.

ØK’s containerskib m/s Boringia lå som
sædvanlig fortøjet yderst ved kajen i
Apapa, Lagos, med styrbords side langs.
Pludselig blev vi ramt af en Line Squall,
en meget kraftig regnstorm, som løber
langs ad kysten på visse årstider. Alle
fortøjningerne sprængtes, og skibet drev
ud i havnen.
Heldigvis blev der ikke arbejdet, det var
midt i middagsstunden, så der var ingen
mennesker fra havnen om bord. Maskinen blev lynhurtigt gjort klar, den første
manøvre opnåedes i løbet af få minutter.
Sigtbarheden var meget ringe på grund
af regnen, men vinden var ret imod i kanalen, som udgør havnen på dette sted.
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Opgaven var at holde omdrejninger, så
vi netop kunne styre op mod vinden
og holde klar af de andre skibe, som lå
langs kajen, og af sandbankerne på den
anden side.
Da det stilnede lidt af, fortsatte vi op
gennem havnen til et sted, hvor der var
plads til at vende rundt, og gik så tilbage mod kajpladsen. I mellemtiden
havde besætningen gjort nogle nye og
sammensplejsede trosser klar, og vores
mand fra kontoret var kommet ned på
kajen for at tage imod fortøjningerne.
Stormen var ovre, og vi gik langs og fortøjede med bagbords side. Alt sammen
muligt ved hjælp af et godt og kraftigt
maskineri og en effektiv bovpropel.

Under manøvren havde vi en let berøring af
et fransk skib, som var drevet et stykke ud fra
kajen, men stadig fastholdt.
Lidt bøjede gelændere på begge skibe, men
som efter aftale med franskmændene blev
repareret af egne folk uden yderligere indblanding.
Da vi drev ud fra kajen, klaskede falderebet
ind mod skibssiden og blev lidt beskadiget,
men det blev også ordnet uden rapportering.
Tilsyneladende fandt havnemyndighederne
aldrig ud af, at vi havde været ude at sejle
en tur.

Losning/lastning fortsatte med vores egne
kraner, og da vi skulle afgå, mente lodsen, at
det ikke var nødvendigt at komme om bord,
når vi lå med stævnen udad. Han var godt
tilfreds med en underskrift og en flaske og en
karton (som sædvanlig) bragt ned på kajen.
Det var aldrig kedeligt at sejle på Vestafrika.
Min logbog viser i øvrigt, at jeg i en periode
på ca. 10 år (der var nogle afbrydelser med
afløsning andre steder) gjorde 61 rejser mellem Aarhus og Douala i Cameroun. Hver
rundrejse var lidt over 11000 sømil, så 2 ture
var ’jorden rundt’.
KK.

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
• Burger /Sandwich
•
Gigantkugler
• Gammeldags isvafler... Vi dobler op
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafler... Vi dobler op
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Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Rengøringsholdet er i gang igen hver tirsdag formiddag fra kl. 9.00 til kl. 11.00
Efter arbejdet er der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljeroerne:
Travaljelauget har afsluttet sæsonen med æggekagespisning den 23. november 2021.
Vi har opsagt aftalen med SIMAC om lån af travaljer mod vedligeholdelse af dem, i
erkendelse af, at vi er blevet færre og ældre og ikke overkommer arbejdet mere.
Marineforeningens Travaljelaug blev startet i 2007 med brug af Svendborg Søfartsskoles
travalje, som lå i havnen ved Træskibsbroen. Men allerede efter et års tid skulle denne træbåd
gennemgå en større renovering, hvorefter vi lånte 2 glasfibertravaljer, som lå ved Kogtved
Søfartsskoles bro. Disse fartøjer blev efter kort tid overtaget af SIMAC og flyttet ind til
den nyetablerede bro ved Frederiksøen. Travaljelauget fik så den fine aftale med SIMAC,
at vi frit kunne bruge fartøjerne mod at forårsklargøre dem og holde dem læns. Siden blev
øvelseshavnen oprettet i det gamle møllebasin, og travaljerne flyttet der ud. De blev i tidens
løb vinteropbevaret indendørs flere forskellige steder, således at vi kunne arbejde på dem i
vintermånederne og få dem søsat om foråret. Men i de sidste par år, har de stået udendørs, og
med et koldt og vådt forår er vi kommet helt hen i juni måned før søsætning.
Antallet af aktive roere er faldet jævnt, vi er lige nu kun 10, og gennemsnitsalderen er
steget til omkring 80 år. Men nogen i denne gruppe vil gerne fortsætte med at ro, dog
uden vedligeholdelsespligter. Så vi satser på at låne Svendborg Travaljelaugs fartøj, den
gamle storbåd fra Georg Stage, næste sommer. Vi medbringer selv årer, de af os selv
indkøbte relativt korte 10 fods årer. Nærmere herom til foråret.
KK.

Rejseudvalget:
Arbejder med en mulig flerdages tur til det sydlige Norge, i september.
Ligesom der er planer om en dag tur i foråret.
Vi håber det bliver muligt, med hensyn til corona situationen.

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.

Boghjørnet: ”Whiskey on the Rocks”
”Whiskey on the Rocks” var hvad historien blev kendt som over hele verden, da en sovjetisk u-båd af Whiskey-klassen, strandede på klipperne nær en svensk flådebase i 1981.
Nu har marinehistorikeren Hans Christian Bjerg oversat en russisk bog om hændelsen.:
U-båden der ramte Sverige. Udgivet af forlaget Hovedland.
Set på nettet til 180 kr.
JM.
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Skyttelavet: Søndag d. 19. september:
Blev der i Skyttehuset i Christiansminde afholdt den årlige foreningsskydning
mellem Forsvarsbrødrene, Garderforeningen, Svendborg borgerlige Skyttelav,
samt Marineforeningen.
Der blev for første gang skudt på 100 m banen, hvilket var stærkt medvirkende til
at Marineforeningen ikke helt levede op til vores standard, idet flere klagede over
at de ikke var i stand til at se pletten på den store afstand.
Vi måtte tage til takke med en smuk 4. plads, men havde som sædvanlig en hyggelig søndag. Bedste skytte blev vanen tro Steen Molnit.
Niels Marcussen - Formand

DISTRIKTSSKYDNING i Nyborg d. 7. november 2021.
Søndag den 7. november 2021 deltog 6 medlemmer fra Svendborg Skyttelav i
distriktsskydningen i Nyborg. I Nyborg har de baner med elektronisk markering.
Noget vi arbejder på i Svendborg og der er nedsat et udvalg, der undersøger mulighederne for dette. Det var derfor spændende for de af os, der ikke havde prøvet
at skyde med sådanne markeringer. Vi blev pænt modtaget på skydeanlægget og
budt på kaffe og rundstykker. Efter skydningen kørte vi til marineforeningens
lokaler, hvor resultaterne af skydningen blev offentliggjort.
Arne Lund blev bedste skytte fra Svendborg og blev belønnet med en præmie.
Totalt kom Svendborg ind på en hæderlig 4. plads. Da de officielle ting var overstået, blev der serveret en flot frokost og der blev sponseret en snaps, til de der
ønskede det, af Nyborg Marineforening.
Alt i alt havde vi 6 personer en rigtig hyggelig dag i Nyborg.
Flemming Eriksen.

Statsautoriserede revisorer
Torben Tranberg Jensen,
Morten Heitmann og Thomas Kaysen
Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu
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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 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!

