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Med formandens øjne
Året 2022 er begyndt som 2021 der sluttede med nedlukning 
grundet Corona. Nytårsmønstringen blev udsat til sidst i janu-
ar, og det første af de Maritime foredrag blev aflyst. Trist men 
nødvendigt.Fremmødet til vor generalforsamling, samt den ef-
terfølgende torskespisning, var også præget af medlemmernes 
betænkelighed ved at mødes i større forsamlinger.

Nu håber vi, at det er sidste gang, at vi må lukke ned grundet 
Corona, således vi kan få normale tilstande både om lørdagen og 
de planlagte arrangementer fremover. Vil dog fremover opfordre 
medlemmerne til at bruge håndsprit, når vi er samlet. En god 
håndhygiejne mindsker smitterisikoen. Nytårsmønstringen blev 
afviklet med pæn tilslutning. 

Der blev uddelt jubilartegn til de fremmødte jubilarer. Tak for Jeres trofasthed med mange 
års medlemskab. Tillykke med Jeres jubilæer. Titlen som Årets Mariner blev tildelt Jørgen 
Nielsen, slopkistebestyrer og aktiv hjælper tirsdag formiddag på rengøringsholdet. Tillykke 
med titlen. Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Der var genvalg til den del 
af bestyrelsen, som var på valg. Regnskabet udviste et tilfredsstillende overskud. De for-
slag, der var fremsat, blev behandlet af generalforsamlingen og efterfølgende her i bladet.

Vi ser frem til, at vi igen kan samles ved mindehøjtidelighederne 4. maj i Sct. Nicolai Kirke, 
5. maj i Sct. Jørgens Park og vor traditionelle march fra Torvet i Svendborg til Krigergra-
vene på Assistens Kirkegaarden Kristi Himmelfarts dag. Alle tre arrangementer har en lang 
tradition bag sig. Rejseudvalget arbejder med en endagstur her på Fyn. Der vil senere blive 
orienteret nærmere herom. Rejseudvalget har planlagt en 4-dages tur til det sydlige Norge, 
som kommer til at foregå i dagene fra den 13. til september 16. september. Turen bliver of-
fentliggjort her i forbindelse med udgivelsen af dette blad, således alle har lige muligheder 
for at få en plads på turen.

Vi arbejder stadig med at oprette en kontakt-/besøgs-vennetjeneste, således vi kan opretholde 
kontakten til alle de medlemmer, vi ikke ser så tit i Marinestuen og ved arrangementer. Vi 
mangler et medlem, som kan påtage sig at arbejde med oprettelse af telefon-/mail-lister, som 
muliggør kontakten til medlemmerne. Hvis du sidder og har lysten og evnen til at påtage 
sig opgaven, så ring til mig på tlf.: 40 45 30 11, således vi kan få sat arbejdet i gang. 

Afslutningsvis vil jeg takke Jer alle sammen for, at I har stået Coronapandemien igennem 
og tak til dem, som har hjulpet medlemmer, som har haft behov for hjælp i forbindelse med 
isolation og sygdomsforløb. 

Vi glæder os til normale tilstande.

Med venlig hilsen 
Erik Bodal – formand

Erik Bodal

3



4

Lørdag den 29. januar: Nytårsmønstring. 
Formanden indledte med at mindes de medlemmer der var gået fra borde i 2021.
5 nye medlemmer fik overrakt medlemstegn.  Afdelingen har i år, 1 medlem der har været 
medlem i 40 år, og 11 medlemmer der har været medlem i 25 år. De tilstedeværende fik over-
rakt jubilartegn, og tak for trofast medlemskab af Marineforeningen. 

Jørgen Nielsen blev udnævnt til Årets Mariner, og fik et synligt bevis på titlen. Formanden 
omtalte årets aktiviteter, der var præget af at Marinestuen havde været lukket en del af året, 
og at flere planlagte arrangementer var aflyst p.g.a .Corona situationen. Der var en tak til de 
mange der på forskellig vis medvirker til at holde foreningen i gang. Nytårsmønstringen slut-
tede med en Riga balsam til alle, og en let frokost til jubilarerne.

Torsdag den 27. januar: Foredraget med Martin Stockholm, måtte desværre aflyses.

Aktiviteter  
siden sidste bladudgivelse

• 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 20. februar: 
Distriktsmøde i Faaborg. 
Udover formand Erik Bodal, der også er distriktsformand, 
deltog 4 medlemmer fra Svendborgs bestyrelse i mødet. 
Dette fandt sted i Faaborg Marineforenings lokaler. Der 
blev drøftet forskellige emner, af fælles interesse. 

Lørdag den 19. februar kl. 16.00: 
Generalforsamling. 
Formanden nævnte de medlemmer der var gået fra borde, 
siden sidste generalforsamling. Disse mindedes med et mi-
nuts stilhed. Et nyt medlem fik overrakt medlemstegnet.
 
Herefter overtog dirigenten Torben Tranberg ledelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsens 
beretning blev taget til efterretning. Regnskabet der viste et mindre overskud, blev godkendt. 
De indkomne forslag blev henvist til videre behandling i bestyrelsen. 
Kontingentet for næste år, er uændret 350 kr. Alle der var på valg, blev genvalgt.
Da generalforsamlingen således var vel overstået, kunne medlemmerne hygge sig med den 
traditionelle spisning: Kogt torsk med alt dertil hørende.

Torsdag den 24. februar: 
Foredrag ved Poul Kamban. 
en spændende aften med beretning om  
3 generationers liv til søs. 
Fra morfaderens fiskeri fra små joller i Nord-
atlanten, og sejlads under 1. verdenskrig, 
med sejl og damp. Og om faderens sejlads 
som matros under 2. verdenskrig. 

Vi hørte om hvalfangst i Sydhavet, og hans 
egne oplevelser med sejlads på Georg Stage 
og Skoleskibet Danmark, samt eksotisk fær-
gefart i Caribien.
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Torsdag 31. marts kl. 19.00 Foredrag:
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 for-
syninger 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: 
Det planlagte besøg på SIMAC er AFLYST p.g.a. forskinkelse af byggeriet.
I stedet foredrag ved Erik Schmidt, Banjemester, Lauge Kock P 572. Fra anti-pirat opgaver 
i det Indiske ocean, til suverænitetshåndhævelse i Nordatlanten. Beretninger om NATO mis-
sioner, og fredelig tjeneste i den nordlige del af det danske kongerige.

Torsdag den 7. april kl. 13.00 Kammeratskabs eftermiddag:
Spisning af kogt torsk, med det hele. Kun for medlemmer. Påklædning fri. 
Deltagerpris: kr. 100,- Tilmelding og betaling senest lørdag den 26. marts. 
Betaling kan foretages lørdage ved det runde bord, eller ved at indsætte beløbet på forenin-
gens konto: reg. nr. 1551 konto nr. 3224636393.

Onsdag den 4. maj kl. 19.30: Mindegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke.

Torsdag den 5. maj. kl. 14.00: Mindehøjtidelighed i Sct. Jørgens Park.

Lørdag den 7. maj kl. 12.15: 
Frokost i Marinestuen. Kabyssen vil servere en Marinegryde, der består af mørbrad, kartofler, 
sauce og andet tilbehør. Desserten er citronfromage. 
Dette festmåltid kan fås for 45 kr. pr. deltager, men det kræver tilmelding senest en uge før, 
d.v.s. lørdag den 30.april. Rød- og hvidvin kan denne dag købes til 60 kr. pr. flaske. Tilmel-
dingsliste er opsat i Marinestuen.  JL

Torsdag den 26. maj. Kr. Himmelfartsdag kl. 15.00: 
March til krigergravene på Assistens kirkegård. Start fra Torvet.

Torsdag den 16. juni 2022, kl. 18.00: Pudseaften. 
Efter arbejdet plejer der at være lidt at spise.

Torsdag den 23. juni kl. 18.00 Sct. Hans Fest. 
Igen i år kommer der musik og underholdning, og vi får en masse god mad. 
Der bliver tændt bål kl. 21.00 (hvis vejret tillader det). 
Påklædning fri. Pris for god mad, musik og hygge kun 175,00 kr. 
Tilmelding og betaling senest lørdag den 4. juni. Tilmelding på opslagstavlen eller på vor 
hjemmeside, og betaling lørdage ved det runde bord, eller ved at indsætte beløbet på forenin-
gens konto: reg. nr. 1551 konto nr. 3224636393

Kommende aktiviteter
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Søndag den 10. juli 2022: Årets sejltur går i år til Faaborg. 
Vi sejler med ”Caroline S” og ”Viking” fra Svendborg kl. 08.00. Morgenmad om bord, med 
små glas. Spisning i Faaborg Marineforening. Pris for det hele er 250,00 kr.
Tilmeldingslisten opsættes på opslagstavlen lørdag den 25. juni kl. 10.00. Bemærk kun per-
sonlig tilmelding, og kun i Marinestuen. Ikke tilmelding af andre. Der er meget begrænset 
antal pladser, derfor ”først til mølle” Betaling ved det runde bord.

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 arrange-

ment, og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.

Hans Simonsen Mæng 65 år.
Niels Kortermand 65 år.
Søren Hansen 60 år.
Nis Erik Larsen 50 år.
Ove Erik Petersen 50 år.
Anders Kjeldgaard 40 år.
Trine Hainer Madsen 25 år.
Preben Lund 25 år.
Poul Ellehammer 65 år

Erik Gammelgaard 65 år.
Einer Villy Madsen 60 år.
Jens Jepsen Nielsen 60 år.
Poul Larsen 60 år.
Leif Rasmussen 50 år.
Kaj Rasmussen 50 år.
Svend Friborg 40 år.
Kim Schnedler Jacobsen 25 år.

Der vil blive sørget for transport til Holmen. 
- Kontakt formanden eller kassereren for tilmelding.

Jubilarstævnet 2022
Finder sted på Holmen, søndag den 28. august 2022.

Svendborg Marineforening har også i år et stort antal medlemmer der 
kan markere jubilæum for deres indkaldelse til søværnet:
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Et smykke bringer altid lykke

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

Valdemarsgade 50, Svendborg    Tlf. 6221 9909    dlbg.dk

Morten Bytoft 
Helle Lynge

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

Den lokale bedemand® 
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 7. april Jan Cornelis von Lindern 60 år.
11. april Henrik Lorensen Solmer 80 år.
14. april Ib Tage Rasmussen 85 år.
16. april Launy Lindahl 75 år.
28. april Preben Leest 65 år.
11. maj Ejvind Jensen 65 år.
17. maj Benny Thygesen 65 år.
19. maj Jens Jepsen Nielsen 80 år.
24. maj Bent Møller Nikolajsen 85 år.
25. maj Tonni Jensen 65 år.
26. maj Frank Brade Jørgensen 75 år.
15. juni Ina Nørlov 75 år.
18. juni Uffe Midtgaard Jensen 75 år.
22, juni Dan Jensen 75 år.
28. juni Gerhart Kohls 80 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
APRIL KVARTAL 2022:

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vort medlem

Egon B. Sørensen gået fra borde.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

Ib Nedergaard Christensen, Erling Vejbæk Pedersen  
og John Marius Jørgensen.

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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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
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Træ fra Canada
M/S Patula

I julen 1976 lastede vi m/s Patula med træ på Canadas vestkyst. Juleaftensdag lå vi 
i Victoria på Vancouver Island. Besætningen blev inviteret til et julearrangement 

om eftermiddagen af den hollandske koloni. 

Vi var nogle stykker, som deltog i en 
hyggelig sammenkomst med både 
hollændere og canadiere. Senere holdt 
vi traditionel dansk juleaften om bord. 
3. juledag gik vi til Vancouver for 
færdiglastning af pakket træ og finèr, i alt 
ca. 38000 tons skovprodukter og op til 8 
meters højde på dækslasten. På toppen 
blev der lastet en meget stor Douglas 
fyr, som skulle bruges til en mast på en 
museumsskonnert i Providence, R.I. 
Nedlastningen var nøje beregnet, ud fra 
den maksimalt tilladte dybgang for passage 
af Panamakanalen, med hensyntagen til 
brændstofforbrug på turen og overgang til 
varmere og mere salt vand.

Vi afgik den 30. december og gik sydover 
i meget skiftende vejr. I flere dage blæste 
det ret kraftigt, og der sprøjtede søvand 
over dækslasten. Den 11. januar, da lodsen 
var kommet om bord ved indsejlingen til 
Balboa, sejlede lodsbåden rundt om skibet 
for at aflæse amningen. De meddelte, at 
vi stak for dybt efter reglementet til at 
komme over tærsklen til sluserne på det 
pågældende tidspunkt. Det var selvfølgelig 
dækslasten, der var blevet tungere af 
vandet. Vi havde noget ballastvand inde og 
begyndte at pumpe det ud. Men den frie 
væskeoverflade forringede den i forvejen 
lidt vaklende stabilitet, så i den svage 
dønning rullede skibet nogle grader fra 
side til side, og det blev hurtigt klart, at 
dybgangen ville blive væsentlig større ved 
en krængning i sluseporten, så der blev 
straks fyldt op igen.

Nu var gode råd dyre, og der skulle handles 
hurtigt på grund af køen bag ved os. En 
mulighed var at gå til en kaj inde i Balboa 
havn og losse en del dækslast. Det ville 
være dyrt og sikkert ikke særlig populært i 
København, men nok den ordre, jeg havde 
fået, hvis jeg havde kontaktet dem.

Lodsen var en ældre tillidvækkende 
amerikaner. Han sagde, at han ikke ville 
have noget problem med at tage os igennem 
kanalen med den lidt for store dybgang, 
fordi han kendte den sikkerhedsmargin, 
der regnes med. Men kanalmyndighederne 
forlanger i et sådant tilfælde ’letter of 
indemnity’, en friholdelseserklæring. Det 
er sådan, at under en passage af Panama 
kanalen påtager myndighederne sig nor-
malt det fulde ansvar for eventuelle skader 
på sluser eller skib. 

Ved et ’letter of indemnity’ overføres 
ansvaret til rederiet. Det var derfor 
alle ØK’s kaptajner strengt forbudt at 
underskrive et sådant dokument, da det 
kunne få vidtrækkende økonomiske 
konsekvenser. Men vi skulle jo fremad, så 
jeg tog chancen og skrev under på et gult 
dokument, vist nok meget skræmmende, 
jeg læste det ikke. 

Det blev en spændende tur igennem alle 
sluserne. Men lodsen var rolig, og alt gik 
godt.  Vi flød fint over alle slusetærsklerne. 
Da vi var kommet ud ved Christobal, blev 
det gule dokument revet i stykker, og jeg 
kunne ånde lettet op. 

Kurt Kaysen har igen bidraget med omtale af en begivenhedsrig tur, der bringes her:
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Ingen andre om bord var involveret eller 
vidste noget om, hvad der foregik, og først 
nu fortæller jeg om den hændelse. Nu hvor 
de daværende chefer er borte. Det havde 
været fyringsgrund den gang.

Første lossehavn var Wilmington, Del. Da 
vi passerede Cape Hatteras, blev det meget 
koldt med stærk modvind og frostvejr. 
Søsprøjt over bakken og dækslasten frøs 
til et islag, som hurtigt voksede. 

Vi slog ned på farten, så det sprøjtede 
mindst muligt, men det nærmere sig et 
problem med vægten af isen. Det kunne 
være en udvej at vende om og sejle syd på 
igen til isen smeltede, men der var en fare 
ved at ligge tværs i søen under vendingen.

Det lykkedes med langsom fart og tæt 
under land at komme op i læ af Cape 
May ved indsejlingen til Delaware Bay. 
Midt om natten mellem den 16. og 17. 
januar kom lodsen om bord. Han ville 
ankre ude i bugten, fordi alle sømærkerne 
i fjorden op til Wilmington var væk på 
grund af is. Det blev en hård opgave for 
hele besætningen at hugge sig ned gennem 
isen til ankerspillet og få ankeret klar til at 
falde, alt imens vi manøvrerede rundt på 
snæver plads i is og mellem andre skibe.

I løbet af den 18. januar kom vi op til kajen 
i Wilmington, hvor det var et problem at 
fortøje med overisede trosser og pullerter 
og is i havnen. Men det lykkedes, og så 
kom der havnearbejdere om bord, og med 
en masse salt fik de optøet de overisede 
surringer og den del af dækslasten, som 
skulle losses. Man tænker ikke altid på, 
at der kan være så vinterligt på det stykke 
USA-kyst.

Næste havn var Providence R.I. Her havde 
vi kun gode oplevelser. Vi blev modtaget 
af borgmester, hornorkester og TV, fordi 
PATULA var det største skib, som havde 
anløbet havnen, og ikke mindst fordi vi 
gratis medbragte den træstamme, som 
de skulle bruge til ny mast på deres 
museumsskib. Jeg blev inviteret til 
frokost på Rådhuset og fik overrakt byens 
nøgle, en gestus som kun var overgået en 
håndfuld tidligere prominente gæster. Jeg 
har nøglen endnu.

Derefter lossede vi i New York, East River 
over for FN-bygningen, og Port Elizabeth, 
ved den nuværende APM-terminal. 

Derefter var vi en tur ind omkring 
Baltimore og et par dage senere lossede vi 
i San Juan, Puerto Rico. 
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Kassereren har bemærket at der er en hel del medlemmer  
som endnu ikke har fået betalt kontingentet for 2022.

 Så bring det venligst i orden nu.  350,00 kr. snarest muligt til: 
Reg. Nr. 1551 Konto nr. 3224636393

De sidste par tusinde tons skulle til 
Trinidad.  Da vi kom derned den 4. februar 
og kaldte på en lods, fik vi besked på, at 
der var karneval i byen, så der blev ikke 
arbejdet, og kajerne var fyldt op, så vi 
måtte ankre uden for havnen.

Efter en uges tid, hvor Trinidad stadig 
festede, inviterede agenten mig i land og 
på en køretur til lidt nord for havnen, hvor 
der var en nedlagt amerikansk u-båds base. 
En gammel træbro strakte sig et stykke ud 
i vandet. Han spurgte, om jeg ville sejle 
derind. uden lods og slæbebåd, forudsat 
der var vand nok. 

Med en stump line med en sten i enden, 
loddede vi dybden langs broen. Det skulle 
lige kunne lade sig gøre at trimme skibet, 
så vi kunne komme så langt ind, at vores 
kraner kunne række ind på broen, og 
med stævnen ude af vandet helt oppe på 
stranden.

Næste dag, under gunstige forhold, listede 
vi ind til broen og fik fortøjet og påbegyndt 
losning. Dæksbesætningen kørte kran og 
slingede an. 

En lastbil kunne lige bakke ud ad den 
smalle bro og tage et par bundter træ ad 
gangen. Det varede en uge at losse, for der 
blev kun arbejdet om dagen. Besætningen 
fik god lejlighed til at tage ind til byen 
og se karneval, som stadig kørte for fuldt 
tryk hver dag. Jeg var så heldig at blive 
inviteret ud at spille golf nogle gange på 
en bane lige i nærheden af basen.

Endelig den 19. februar var vi udlosset 
og kunne afgå, tilbage gennem Panama-
kanalen til Vancouver.
 
Sømandslivet var aldrig kedeligt -  dengang.

Feb. 2022 / KK

Providence, Rhode Island, city key
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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 dra-
matisk oplevelse, en udfordrende opgave til søs, kort sagt, noget der kunne være inte-

ressant 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 læs-
ning 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

Invitation til dig!

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.

Statsautoriseret revisor
Morten Heitmann

Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu

På den seneste generalforsamling, blev det foreslået at Marinestuen 
skulle være åben en eller to hverdage. Bestyrelsen vil gerne høre om 

ønsker og behov for en sådan udvidelse af åbningstiden.

Har du ønsker eller forslag, så kontakt bestyrelsen, der så vil vurdere mulighederne. 
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Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Rengøringsholdet er i gang hver tirsdag formiddag fra kl. 9.00 til kl. 11.00 Efter arbejdet er 
der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljeroerne: 
Forventer at mødes til hyggeligt samvær og klargøring af årerne, når det bliver lidt lunere 
forårsvejr. Det kommer til at foregå ved Svendborg Travaljelaugs plads i Kullinggade. Og så 
håber vi, at deres fartøj, travaljen THEA, kommer i vandet rimelig tidligt, så vi kan låne den 
til nogle gode roture på Sundet.

Rejseudvalget: 
Årets tur går til det sydlige Norge, hvor vi blandt andet besøger fæstningsøen Oscarsborg i 
Oslofjorden, og sejler på Telemarkskanalen. Afrejse den 13. september.
Program er fremlagt i Marinestuen og på foreningens hjemmeside, samt på face-book.

Tilmelding på listen i Marinestuen, på Marineforeningens hjemmeside, eller ved henvendelse 
til rejseudvalgets formand Jim Mollerup. tlf. 20 84 32 39. Senest lørdag den 2. juli.

Der arbejdes på en dagtur til Assens, sidst i april, så snart programmet er klar vil det 
blive fremlagt i Marinestuen og på hjemmesiden og face-book.

L´hombrespillerne:
Vi er i gang 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.

Nyt fra skyttelavet - Kom og vær med
Skyttelavet inviterer alle medlemmer af Marineforeningen og eventuelle pårørende, der måtte 
være interesseret i skydning og kammeratligt samvær, til gratis prøveskydning i Tåsingehallen.

Skydningerne, der finder sted hver onsdag fra kl. 19.00 frem til d. 27. april 2022, ledes af 
kyndige instruktører, så nærmere kendskab til skydning og våben er ikke påkrævet.
Nærmere oplysninger og tilmelding kan fås ved.

Erik Baagøe tlf. 24 69 62 71
Flemming Eriksen tlf. 20 44 80 60

Bestyrelsen



Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe

 Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

TONNY MADSEN

A
/S

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!


