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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
ebeltoft.marineforening@gmail.com
CVR nr. : 15783230
Bank:
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:
Anders Kristensen
Tlf. 61 30 41 99
anders@kristensen.at

Bestyrelsesmedlem:
Steen Knudsen
Tlf. 40 68 53 73
steenk@knudsen.mail.dk

Første suppleant:
Mikkel Brøgger
Tlf. 21 44 99 31
mikkelbrogger@me.com

Flaggaster:
Nils Jørgen Tastum 
Tlf. 30323043

Per Snejbjerg (1. reserve)
Tlf. 87 52 20 90

Steen Knudsen (2. reserve)
Tlf. 40 68 53 73

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

I løbet af krigens sidste måneder ud-
spandt der sig en blodig krig i Kattegat 
med tab blandt både den tyske Kriegs-
marine, briternes Coastal Command 
samt civile fra Danmark, Sverige og 
Norge.

Foredraget gennemgår baggrunden for 
kampene, de militære styrker, opera-
tionernes gennemførelse samt kampenes 
betydning for krigens forløb. Foredrags-
holderen, Carsten Petersen, har forsket 
i disse begivenheder i over 30 år og har 
tilbragt mange timer i britiske og tyske 
arkiver for at finde materialer om hæn-
delserne. Han har endvidere besøgt ad-
skillige britiske flybesætninger for at 
få førstehånds oplysninger, der aldrig 
tidligere er delt med andre.

Men inden vi går i gang med foredraget 
er foreningen vært ved et krus punch og 

vi ønsker hinanden godt nytår. 
Vi håber at se mange af jer.
Husk Emblem skal bæres.

NÆSTE KAMMERATSKABSAFTEN
Torsdag den 27. januar kl. 19.30

Årets første kammeratskabsaften byder i år på et spændende foredrag.
Vi skal høre

Carsten Petersens 
Foredrag om krigen i Kattegat i 1945. 
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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

44
57
6

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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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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Så er der atter tid at betale kontingent. 
2021 var desværre et år, hvor vi i den 
første halvdel af  året måtte holde Ma-
rinestuen lukket. Men vi ser lysere på 
2022 og regner bestemt med, at kunne 
holde åbent som normalt i 2022.
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 2021 – 450,- kr.
Man kan også ,hvis man kommer i Ma-
rinestuen, betale kontingentet i baren
Uanset hvilken indbetalingsform, du 
vælger, så HUSK at anføre indbetaler-
navn og –adresse! 

Vær også opmærksom på, at du i år 
ikke skal indbetale til Fregatskydningen. 
De der i 2020 indbetalte til årets fregat-
skydning, som vi jo desværre ikke fik 
mulighed for at afholde i hverken 2020 
eller 2021, vil blive overført til 2022. 
Skulle der være nogle nye medlemmer 
eller andre, der ikke har betalt for Fre-
gatskydning, men som ønsker at deltage, 
kan dette stadig nås. Ved indbetaling til 
Fregatskydningen betaler man for ”de 
obligatoriske 3 skud” til foreningens Fre-
gatskydning. Selvom du måske ikke selv 
ønsker at skyde ved Fregatskydningen 

har du stadig mulighed for at vinde ”no-
get sølvtøj”, idet der i såfald vil være 
en af de såkaldt ”tvungne skytter” der vil 
skyde for dig, og dermed give dig chan-
cen for at ”blande dig i præmieregnen”.  

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 2022. 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 1. februar 2022!

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.

 

O.B.S.– O.B.S.:

Så er det tid til betaling 
af kontingent for 2022

Vi tilbyder 15% på briller og 
solbriller til jeres medlemmer. 
Kan ikke kombineres med an-
dre rabatter og ikke på linser

Med venlig hilsen 
Den Blå Brille 
Line og Diana
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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. 23250701

med dagsorden ifølge foreningens 
vedtægter
Normalt skal generalforsamlingerne i 
Danmarks Marneforeninger afholdes 
inden udgangen af februar jævnfør for-
eningens vedtægter. Dette kunne vi ikke 
i 2021 men det er forventningen, at i 
2022 vil vi kunne gennemføre general-
forsamlingen den sidste torsdag i februar 
som vi har tradition for.  
Og i år starter vi med Torskespisning 
kl. 17.30
Vi starter med den velkendte og tradi-
tionelle torskespisning kl. 17.30. Prisen 
for kogt torsk med div. tilbehør (dog 
excl. drikkevarer, selvsagt) er endnu 
usikker men vil ligge i omegnen af 125,- 
kr. pr. kuvert. Vi forbeholder os ret til 
ændringer afhæng af torskepriserne.
Af hensyn til skafningen er bindende 
tilmelding nødvendig ! – Til brug her-
for er der fremlagt tilmeldingsliste i 
Marinestuen, hvor man kan skrive sig 
på SENEST lørdag den 17. februar, - 

såfremt altså, at man ønsker at deltage i 
skafningen. Hvis man af en eller anden 
grund ikke har mulighed for at lægge ve-
jen forbi Marinestuen, men alligevel ger-
ne vil tilmeldes til skafningen, kan man 
forsøge sig på Marinestuens telefon-
nummer: 86 34 30 30 eller kontakte et af 
bestyrelsesmedlemmerne og bede dem 
om at sørge for, at man bliver skrevet på. 
De, der evt. måtte ønske kun at deltage 
i selve generalforsamlingen, men ikke i 
skafningen, behøver naturligvis ikke at 
tilmelde sig.

Selve Generalforsamlingen starten kl. 
19.00.
Der gøres opmærksom på, at eventuelle 
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 10. feb. 2022!

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til årlig, ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. februar 2022
Kl. 19.00 i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft

2325 0701



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: 9.00-14.00 

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
4

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

Det reviderede regnskab vil blive lagt 
på hjemmesiden senest 8 dage før 
generalforsamling og til gennemsyn i 
Marnestuen, ligeledes senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLINGEN ER 
HERMED LOVLIGT INDVARSLET!

For at have stemmeret ved generalfor-
samlingen skal kontingentet være betalt 
og man skal have været medlem i 3 
måneder, jævnfør foreningens vedtægter. 
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Fremlæggelse af regnskab til godkend-
else og decharge
Det reviderede regnskab vil fra den 13. 
februar kunne ses i Marinestuen
4. Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen fremsætter ingen forslag
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent og frem-
læggelse af budget

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
a) Valg af formand: Erich Franzen. 
Genopstiller ikke
b) På valg til bestyrelsen er Frank Heede, 
Poul Bojesen og Anders Kristensen. Alle 
3 ønsker ikke at genopstille
c) Pladsen som 1. suppleant beklædes PT 
af Mikkel Brøgger efter at Steen Knudsen 
er indtrådt i bestyrelsen. Mikkel er villig 
til genvalg. 2. Suppleant er Vakant efter 
at Mikkel rykkede op som første sup-
pleant. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor er Hans Skov og som 
suppleant Uwe Weissfeld.
9. Valg af sendemænd
Sendemandsmødet afholdes i Distrikt 
Xl og kommer så vidt vides til at foregå 
i Lemvig. Sendemandsmødet afholdes 
som et samarbejde mellem alle afde-
lingerne i Distrikt Xl
10. Valg af flagbærer og reserve-flag-
bærere
På valg som flagbærer er Jørgen Tastum 
(Ønsker ikke genvalg). Som 1. reserve 
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Per Snejbjerg. Som 2. reserve; Steen 
Knudsen
11. Eventuelt.
I forbindelse med generalforsamlingen 
vil der være tildeling af 50-års tegn til 
Kurt Haugaard Nielsen og der er 25 års 
tegn til Børge Pedersen. 
Sidste års jubilarer vil i år også modtage 
en invitation til torskespisning, da det jo 
ikke var muligt at afholde denne i 2021. 

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 – kan få en hyggelig aften i gode 
venners selskab.
Såfremt man har en blazer ses gerne, 
at 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.

Det lykkedes som bekendt ikke at 
gennemføre Fregatskydning i 2020 og 
2021 men det gør det i år. De der i 2020 
indbetalte til fregatskydning er som 

tidligere nævnt blevet overført til dette 
års skydning. Mere om dette i næste Ka-
bysrygte.

Årets fregatskydning
Lørdag d. 26. marts kl. 14.00

HUSK at skrive dig på tilmeldingslisten 
til den traditionsrige Slup-sejlads som 
vi i år forsøger at flytte til om lørdagen. 
Vi har brug for mange gaster, - alle er 
velkomne, det er absolut ikke nogen 
betingelse, at man har deltaget tidligere. 
Tvært imod trænger vi til nye – og meget 
gerne yngre – kræfter. Der mødes i Ma-
rinestuen kl. 08.00. De gaster, der har 
uniformer hjemme, bedes møde iført 

disse. Øvrige vil få udleveret uniform-
er om morgenen. Selve sejladsen, der 
naturligvis vil foregå i overensstemmelse 
med de bedste traditioner for denne over 
325-årige, maritime begivenhed i Ebel-
toft. En tradition, hvis overlevelse af-
hænger af, at vi fortsat kan skaffe mand-
skab. Kom derfor ”ud af busken” og få dig 
skrevet på tilmeldingslisten.

SLUPSEJLADS
Lørdag d. 26 februar
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Skyttelauget

Den 13. nov. var der Distriktsskydning i 
Randers. Men i år var det en lille flok, der 
samledes. Det var Nemlig kun Randers, 
Aarhus og Ebeltoft, der deltog. Men det 
var stadig en meget hyggelig dag. 
Vi vandt (igen) holdskydningen, ligesom 
bedste individuelle skytte (igen) var fra 
Ebeltoft. Det var Jørn Mortensen med 

149 points og 5 x-tiere. Vinderholdet, 
der tilsammen opnåede 433 points med 
11 x-tiere, bestod af Steen Zacho, Svend 
Rasmussen og Jørn Mortensen. I den in-
dividuelle konkurrence ”satte Ebeltoft sig 
på” tre af de fem præmiegivende pladser 
(Jørn Mortensen (1), Svend Rasmussen 
(2) og Peter Brøgger (5).

Flot placering af skytterne ved Distriktsskydningen
Folmer Poulsen
Den 11. nov. 2021 gik Folmer fra borde 
i en alder af 72 år. Folmer var født d. 
18.01.1949. og han blev indmeldt i 
Marineforeningen d. 12.01.1979 og nåde 
således at få 40 års tegn. 

Axel Thomsen 
Axel sov stille ind den 25. nov. 2021. 
Axel blev 84 år. Han var født d. 25. maj 
1937 og blev optaget i Marineforeningen 
d. 02. feb. 2001. 

Bent Hentz Jensen 
Den 01. dec. 2021 gik Bent fra borde. 
Han var født d. 27. april 1936 og blev 85 
år. Bent blev optaget i Marineforeningen 
d. 12.01.1996

Hans N. Andersen
Hans er fornylig gået fra borde i en al-
der af 79 år. Hans blev født den 10. marts 
1942. Han blev optaget i Marineforenin-
gen d. 12. jan. 1972 og skulle i år have 
haft 50 års tegn. Hans sad i en årrække i 
bestyrelsen. 

Skulle nogle have lyst at indsende mind-
eord om disse fire, er man velkommen 
til at kontakte redaktionen, og de vil så 
blive bragt i førstkommende kabysrygte. 

Vi sender vores varmeste tanker til de 
efterladte.
Æret være deres minde!

       DØDSFALD
Hen over efteråret og vinteren er 4 af vores gode medlemmer gået fra borde

Slupkorets meriter 
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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     rådgivningrevision     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

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?
13

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

27. jan. - Kammeratskabsaften. Foredrag med Carsten Petersen

24. feb. - Generalforsamling og torskespisning

26. feb. – Slupsejlads

26. mar. - Fregatskydning

Støt vore annoncører - de støtter os!
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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

VESTERVEJ 17 · 8400 EBELTOFT

MAR
IN

E 
SH

OP OG PRESENNING
FABRIK
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NYHEDER 
FRA 
HAVFRUERNE

www.ebeltoft.marineforeningen.dk

Den 7. oktober var der skydning på 
programmet i Havfruerne. Denne aften 
var 15 Havfruer mødt op – 10 havde 
meldt sig til skydning, og de resterende 
hyggede sig med kaffe og kringle ….
Vi havde stor hjælp af instruktørerne 
Erik Lyager, Christian Koudal og Georg 
Sand. Det var længe siden, vi sidst havde 
haft et gevær i hånden – så hos nogle var 
der usikkerhed. Det medførte lidt nervøs 
snakken – men de søde instruktører tog 
det med mandlig sikkerhed og stor tål-
modighed.
Da resultaterne af skydningen var af-
gjort, oplæste formanden de 3 vindere, 
så man næsten følte sig hensat til en fre-
dag aften i ”Vild med dans”: På 3. plads-
en kom Astrid med 132 point. På 2. plad-
sen en meget stolt Inger med 133 point 
og på 1. pladsen Ingelise med 139 point. 
Alle fik en flaske vin som præmie – og 
vores instruktører fik overrakt en flaske 
som tak for hjælpen. Jeg tror faktiske, at 
de 3 søde mænd syntes, det var lige så 
hyggeligt som vi skyde glade kvinder …..
Vores næste møde i Havfrueklubben 
bliver den 4. november, hvor der er 
Gløgg, æbleskiver og pakke leg på pro-
grammet. Vi har haft en dejlig lang som-
mer, som i skrivende stund, vejrmæssigt, 

ikke er slut. Det er derfor svært at forstå, 
at det snart er jul – og at julefrokosten 
også skal planlægges ….

Ref.: Hanne

Nu er det jul igen ….
Lige om lidt er det jul: Det fejrede 20 
Havfruer den 4. november 2021 med 
Gløgg, æbleskiver og pakkespil.
Formanden bød velkommen som vanligt 
– men måtte starte med en sørgelig med-
delelse: Et af vore medlemmer – Jonna – 
var den 3. november afgået ved døden. 
Det er heldigvis ikke så ofte, vi får disse 
triste meddelelser, men det sætter livet i 
perspektiv!
Vi talte om næste arrangement den 2. de-
cember. Det bliver julefrokosten, som af-
holdes på ”Mellem Jyder”. Vi får samme 
dejlige menu som de andre år – men 
nærmere detaljer vil blive sendt på mail. 
Vores januar møde er den 6. januar 2022 
og afholdes på den sædvanlige festlige 
måde med ”bobler” og laksesnitter og 
munter snak.
Til vores februar møde vil Iben fortælle 
om en spændende rejse til Indien. Vi ser 
frem til at læne os tilbage og ”være i In-
dien” med Iben. Hun er en fremragende 
formidler! 4

15



16

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

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

Sammen bygger vi professionelt

 

 
 

Døgntelefon: 
86 35 10 82

etfintfarvel.dk 
Ndr. Strandvej 42 B · 8400 Ebeltoft

Mads 
Exam. bedemand

Hanna
Exam. bedemand

Jan   
Exam. bedemand 

Helga  
Exam. bedemand 

 Vi løfter opgaven efter Sv. Aage Egelund 
- og er klar til at hjælpe dig, når du får brug for et fint farvel 

medlem af

17

Som kom der gløgg og æbleskiver - og 
snakken gik i så lang tid, at det kun var 
fordi Tove Egsmark ikke deltog denne 
aften p.g.a. sygdom, at vi ikke kom hur-
tigere i gang.
Det er nemlig Tove der bestemmer tem-
poet i pakkespillet ….
Vi savnede Tove og hendes morsomme 
forsøg på at gemme sine pakker – Inger 
prøvede forgæves at gemme en lille pak-
ke i sin kjole søm – godt forsøgt Inger!
Det er vist ingen hemmelighed, at jeg 
gerne tager opvasken for at slippe for at 
deltage i pakkespillet. I år var det faktisk 
ved nærmere eftertanke ret sjovt …
Vi sluttede en dejlig aften af med ”God-
nat sangen” - og aftenen var faktisk så 
vellykket, at vi sang sangen 2 gange (og 
det var ikke for Prins Knud!).

Ref.: Hanne

Den 2. december 2021 – den 1. torsdag 
i december – datoen for Havfruernes ju-
lefrokost!
Corona tiderne har jo gjort, at intet er en 
selvfølge – planlagte arrangementer kan 

vi alle risikere, pludselig at måtte aflyse 
eller ændre på! Men trods en vis form 
for opblussen af Corona, formåede vi at 
afholde en dejlig julefrokost på ”Mellem 
Jyder”.
Vi var 14 Havfruer – jeg vil ikke sige ”kun 
14”. For ingen tvivl om, at vi savnede de, 
som ikke kunne deltage, men vi fyldte 
lokalet godt og festligt op – og fik den 
dejligste julefrokost menu – som altid er 
suveræn på ”Mellem Jyder”. Det er fak-
tisk, som at være ”Mellem venner”!
Vi havde ingen ”muntre indslag” – kun 
dejligt samvær og snak om løst og fast – 
og det er vi gode til i venners selskab.
En rigtig dejlig aften – og jeg glemte at 
sige, at der faktisk var snestorm, og at 
verden var lidt af lave – så det gav lidt 
ekstra kolorit på en julefrokost (for os, 
der syntes tiden går for hurtigt, og at det 
jo lige har været sommer).
Næste møde er den 6. januar 2022. Mø-
det om det runde bord til ”bobler” og 
laksesnitter.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt 
nytår – vi ses i det nye år.
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