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Med formandens øjne
Endelig normale tilstande igen efter et par års ustabilitet grundet
corona. Der er pænt fremmøde om lørdagen, men det kniber med
tilslutningen til de forskellige arrangementer - såsom foreningsmiddage, kammeratskabsaftener, Sct. Hans, vore foredrag og udflugter.
Jeg skal hermed opfordre Jer til at bakke op om og deltage i arrangementerne, for ikke at fjerne grundlaget.

Erik Bodal

Tur til Assens måtte desværre aflyses grundet prisen på turen. Rejseudvalget har gennemført en en tur 09. juni til til Rømø, hvorfra vi
sejlede til Sylt, med mad ombord på færgen. Efter rundtur på øen
vende vi tilbage til fastlandet med biltog, herefter gik turen hjemad
med et ophold ved grænsen for evt. indkøb. Turen blev fuldt booket,
50 deltagere. Den tidligere omtalte 4 dages tur til det sydlige Norge,
den 13 – 16. september, har vi desværre været nød til at aflyse.
Der var ikke deltagere nok til at det kunne gennemføres.

Svendborg Marineforenings Skyttelav var repræsenteret ved det årlige Landsskyttestævne i
Brøndby. Et godt og veltilrettelagt arrangement, hvor det sociale samvær med gode kammerater
overskyggede resultatet af skydningerne. Skyttelavets generalforsamling blev gennemført i god
ro og orden. Skyttelavet afsluttede årets skydninger i Tåsingehallen med en sammenkomst i
Marinestuen med god mad, hvor medlemmerne hyggede sig sammen.
Mindehøjtidelighederne 4. maj i Sct. Nicolai Kirke, 5. maj i Sct. Jørgens Park og vor traditionelle march fra Torvet i Svendborg til Krigergravene på Assistens Kirkegaard Kristi Himmelfarts
dag. Alle tre arrangementer har en lang tradition bag sig. Marineforeningen var pænt repræsenteret ved alle tre arrangementer.
Vor tovholder for de maritime foredrag har meddelt, at han ønsker afløsning, så snart vi har
fundet en afløser. Kim Kruse og Torben Andersen har givet tilsagn til at afløse Henning. Tak til
Henning for arbejdet med foredragene. Finn Nielsen har ligeledes bedt om at blive aflastet for
pasning af AV-udstyr, samt øvrigt praktisk arbejde omkring de Maritime Foredrag. Vi regner
med, at vi ved fælles hjælp kan løse denne del.
Her henover sommeren vil der igen være de traditionelle arrangementer, så som sommertur til
Faaborg, søndag den 10. juli, Gammel Torvedag, torsdag den 4.august. Her har vi brug for hjælpere. Der er sat tilmeldingslister op på opslagstavlen, således vi kan få besat vagterne over dagen. Den traditionelle fregatskydning i Christiansminde er planlagt til den 14. august. Der bliver
sat tilmeldingsliste op på opslagstavlen, således vi kan blive godt repræsenteret, og være i stand
til at sænke den Svenske Fregat. Detaljerede programmer vil blive sat op på opslagstavlen. Der
vil igen i år blive arrangeret tur til jubilarstævne på Holmen søndag den 28. august. Der bliver
sendt indbydelser til årets jubilarer og i den udstrækning der er plads i bussen vil ikke jubilarer
også kunne deltage. Afslutningsvis vil jeg takke Jer alle sammen for, at I har stået Coronapandemien igennem, og at der igen er normale tilstande om lørdagen i Marinestuen.
Igen bak op om vore arrangementer - og god sommer til Jer alle sammen.
Med venlig hilsen
Erik Bodal – formand
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Torsdag den 10. marts, Foreningsmiddag:
Omkring 60 medlemmer og ledsagere hyggede sig med god mad. Bregninge Mølle leverede
hovedretten, og kabyssen sørgede for en lækker dessert.
Torsdag 31. marts.
Omkring 65 interesserede tilhørere var mødt op for at høre Rasmus Nygaard fra 'Friends of
NELLA DAN' berette 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 fortaltes også om skibets tragiske
endeligt og forlis ved Antarktis, i december 1987.
En afløser for ”Nella Dan”, blev det dansk designede forskningsskib ”Nuyina”
Nella Dan

Nuyina
Torsdag den 7. april. Kammeratskabs eftermiddag med spisning af kogt torsk
Onsdag den 4. maj, Kl. 19.30:
Mindegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke i anledning af 77 års dagen for Danmarks befrielse.
Marineforeningen deltog med flaget, samt mange medlemmer. Efter gudstjenesten var der
kaffe i Marinestuen, hvor der blev tændt lys i vinduerne.
Torsdag den 5. maj. kl. 14.00:
Det er Svendborg Marineforening der står for
den årlige mindehøjtidelighed i Sct. Jørgens
Park, ved mindestøtten for omkomne søfolk
under de to verdenskrige.
Museumsinspektør Niels Valdersdorf Jensen
talte, der blev nedlagt kranse fra kommunen
og flere maritime foreninger. Efter højtideligheden var der en forfriskning i Sct. Jørgens sognegård, hvor Caroline-koret underholdt med sange fra havet.
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Sendemandsmøde i Løgstør - 13. og 14. maj.

Lørdag den 7. maj, Kl. 12.15:
Bød kabyssen på Marinegryde, med mørbrad, kartofler, sauce og andet tilbehør.
Desserten bestod af citronfromage. Der var god tilslutning til dette lækre måltid.
Fredag-lørdag den 13-14. maj, Sendemandsmøde i Løgstør.
Fra Svendborg deltog formanden og 4 medlemmer fra bestyrelsen, samt landsrevisor
Henrik Nielsen tale
Kurt Kaysen, i mødet.
Kr. Himmelfartsdag

Torsdag den 26. maj. Kr. Himmelfartsdag kl. 15.00:
March til krigergravene på Assistens kirkegård.
Svendborg Marineforening deltog sammen med de andre forsvarspositive foreninger i Svendborg med flaget og en del medlemmer.
Med start på torvet, og med Peder Most garden i spidsen, gik man til krigergravene fra 1864
på kirkegården. Vice borgmester Henrik Nielsen talte, og der blev nedlagt kranse. Man gik
videre til de Engelske flyveres grav, Frihedskæmpernes mindesten, Fønix reden og sluttede
ved Mindelunden.
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Torsdag den 9. juni var 50 medlemmer og ledsagere på en oplevelsestur med bus til Rømø
og Sylt. Fra Havneby på Rømø med færgen til List på Sylt, og med frokost ombord.
Vel ankommet til Sylt fik vi en guide med, der undervejs rundt på øen fortalte historien om
dette Tyske ferieparadis. Hjemturen fra Sylt foregik med biltoget, hvor bussen blev kørt ombord på toget til turen over Hindenburg dæmningen til Niebüll på fastlandet, hvorfra turen
gik hjemover.
Torsdag den 16. juni 2022, kl. 18.00:
Pudseaften. Efter arbejdet var der tid til at hygge sig med lidt god mad.

Statsautoriseret revisor
Morten Heitmann
Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu

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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Kommende aktiviteter
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 personlig tilmelding, og kun i Marinestuen. Ikke tilmelding af andre.
Der er meget begrænset antal pladser, derfor ”først til mølle” Betaling ved det runde bord.
Torsdag den 4. august:
Efter flere år uden gammel Torvedag, er Marineforeningen igen klar med boder med salg af
øl, vand og vin. Ligesom Caroline koret vil underholde. Der er mange opgaver der skal løses
hen over dagen, så foreningens medlemmer der vil hjælpe, må gerne skrive sig på den, i Marinestuen, ophængte arbejdsplan, eller kontakte Bjarne Jensen.
Søndag den 14. august. Fregatskydning i Skyttehuset i Christiansminde. Skydningen er for
alle medlemmer af Marineforeningen, påklædning helst uniform. Der mødes i Skyttehuset kl.
9.00, hvor der er morgenkaffe inden skydningen starter. Ægtefæller / ledsagere kan tilmeldes dameskydningen og spisningen. Når skydningen er afsluttet, er der præmieuddeling og
spisning i Marinestuen kl. ca. 14.00. Tilmelding senest lørdag den 30. juli 2022, på listen på
opslagstavlen eller til Bjarne Jensen. Betaling foregår i Skyttehuset.
Søndag den 28. august:
Jubilarstævne på Holmen: Der bliver sendt brev til jubilarerne. Kontakt formanden eller kassereren, hvis du ønsker at deltage. Der bliver sørget for transport til Holmen.
Mandag den 5. september:
Flagdag for Danmarks udsendte. Se nærmere i dagspressen herom.
Torsdag den 15. september kl. 18.00:
Foreningsmiddag. Spisning for medlemmer med kone / ledsager, eller enlige medlemmer til
fælles hygge og god mad. Deltager pris 125,00 kr. Påklædning helst uniform. Menuen er i
skrivende stund ikke lagt fast, men kabysgasterne har lovet en god 2 retters middag.
Tilmelding og betaling, senest lørdag den 3. september 2022. Betaling kan foretages lørdage
ved det runde bord, eller ved at indsætte beløbet på foreningens konto, reg nr. 1551 konto nr.
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.
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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

Alt på papir
Vi leverer digitaltryk såvel
som offsettryk i høj kvalitet.
Kontakt os for
professionel rådgivning
eller klik ind på
www.mark-storm.dk

• 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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Mark & Storm Grafisk A/S
Odensevej 9 | 5750 Ringe
Tel. 62 62 22 77
Ærø Ugeavis
Møllevejen 33A | 5960 Marstal
Tel. 62 53 11 53
www.mark-storm.dk

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.

RUNDE FØDSELSDAGE I
JULI KVARTAL 2022:
8. juli
24. juli
11. august
11.august
14.august
14.august
20.august
7. september

Charlotte Margrethe Andersen
Jesper Andersen
Peter Ring-Andersen
Steen Bloch Sørensen
Theodor Arthur Rendtorff
Poul Erik Saabye Jørgensen
Jens Erik Hvergel
Jimmy Nielsen

50 år
60 år
75 år
65 år
90 år
85 år
75 år
65 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Claus Derlien, Mads F. Ørbech, Steen Erladd Jeppesen
og Hanne Birkholdt Christoffersen.

DØDE

Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer.
Poul Verner Jørgensen, Hanne Amstrup,
Harry Lunde Pedersen og Henning Leif Andreasen
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

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.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
•
Pølser
/
Hotdog
•
Gammeldags
isvafler • Kylling
• Burger
/ Sandwich
• Kylling m. pommes
frites
m. pommes frites
• Gigantkugler isvafler... Vi dobler op
• Gammeldags
•• Burger
Pølser/Sandwich
/ Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafler... Vi dobler op
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SAMOA

Perth –Sydvestaustralien
Vi bringer normalt ikke krimi-historier i dette blad, men vort medlem Henning
Pehrson har for længe siden, da han var forhyret som telegrafist på ØK`s ”Samoa”
været mistænkt i en drabssag, og blev derfor fotograferet til Scotland Yards
forbryderalbum. Læs den rystende beretning her:

Vi lå med ØK’s stykgodsbåd SAMOA i Perth i Sydvestaustralien.
Vi var på vej hjemover og havde 6 amerikanske sygeplejersker ombord som passagerer. Det lyder interessant, men de var
alle pensionister. Den ene havde vundet en
masse penge og havde inviteret 5 af sine
veninder med på en jordomrejse. Vi skulle
have dem med til Genoa i Italien.
Det var juleaften. Hele besætningen var
samlet i passagerernes salon, hvor vi hver
fik udleveret en julegave, skænket af velmenende danske damer, som strikkede
ting og sager til søfolk på langfart.
Jeg fik et langt uldent halstørklæde, som
der ikke var meget brug for. Det var sommer og meget varmt. Andre fik vanter og
tykke uldne strømper. Vi sang nogle julesange og sygeplejerskerne var vældig
glade for også at være med til vores jul.

Alle juletelegrammer og hilsener hjemmefra over radioen havde jeg gemt, så de blev
nu også udleveret.
Julehyggen havde altså sænket sig over os,
medens vi spiste flæskesteg med rødkål,
og hvad der ellers hører til en dansk jul.
Hyggen blev brat ødelagt næste formiddag. Vi sad nogle stykker i officersmessen
over en kop kaffe, da et par politimænd
bankede på døren. De ville gerne vide, om
vi savnede en fra mandskabet.
Nu var det jo julemorgen, og alle havde fri
og kunne forlade skibet, så det var vanskeligt at vide, om vi manglede nogen. Politiet fortalte os, at man havde fundet liget
af en ung mand på den modsatte side af
floden/havnen.
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Han var blevet stukket ned og fået skåret
sit mandlige organ af og stoppet i munden.
Overstyrmanden tog med politiet op til
ligsynshallen og kom noget rystet tilbage
til skibet et stykke tid senere. Jo, det var liget af vores jungmand, man havde fundet.
I politiets øjne kunne det kun være en fra
besætningen, der var morderen. Hvorfor
skulle nogen fra land gøre noget så horribelt?
Skibet blev spærret af. Fjernsynet stillede kameraer op og forsøgte at komme i
kontakt med en eller anden fra besætningen, som kunne udtale sig om sagen. Ingen måtte gå i land og kun politiet måtte
komme ombord. Det gjorde de også i stor
mængde.
Jeg var den, der kendte mest til alle om
bord, så jeg gik rundt med en mandskabsliste og krydsede alle af for at sikre, at alle
var om bord. Det var de. Det tog sin tid,
og imens blev de mange kriminalbetjente
udstyret med øl.
Der kom endnu flere betjente om bord og
de gik i gang med at gennemsøge skibet
for eventuelt at finde den kniv, som mordet
var blevet begået med. Efter stiksårene at
dømme, skulle det være en tveægget dykkerkniv.
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En sådan kunne gemmes mange steder på
et skib, men de gik grundigt til værks. Jeg
fik således besøg af en betjent, som havde
sejlet som radiotelegrafist i den australske
handelsflåde.
Han spurgte mig, om han måtte skille det
hele ad. Jeg sagde: værs’go, hvis bare han
samlede det hele igen. Vi snakkede hyggeligt sammen og delte et par øl, og for
en stund kunne vi glemme den uhyggelige
årsag til hans besøg. Politiet havde også
frømænd nede i en stor kreds om skibet for
at se, om kniven skulle være blevet smidt
i havnen. De fandt heller ikke noget. Der
var hajer i farvandet, så jeg misundte dem
ikke.
Klokken var nu et stykke op ad formiddagen. Der var 12 timers forskel til Danmark,
hvor det altså nu var midt på juleaftenen.
Stakkels moder derhjemme. Hun må have
fået beskeden lige midt på aftenen. Ifølge
nogen, der kendte til ungmandens familie,
var hendes sejlende mand omkommet ved
en torpedering under krigen. Den ældste
søn var druknet ved en ulykke i Afrika og
nu var hendes sidste søn blevet stukket ned
i Australien.
Alle blev afhørt om, hvor de havde opholdt sig aftenen før.

I Australien begynder julen først juledag,
så mange havde været på værtshus aftenen
før, og nogle fra land havde set ungmanden
ved midnatstid sammen med nogle, der
talte samme uforståelige sprog. Det kunne
kun være nogen fra skibet. Her påstod alle,
at de havde været om bord, så mystikken
bredte sig. De 4 vidner kom om bord. Jeg
skulle sørge for, at hele besætningen blev
stillet op på en lang række. Jeg måtte igen
i gang med på en mandskabsliste at krydse
alle af for at sikre, at alle var til stede.
(Vi var 44 mand ombord)
Da det var gjort, skulle vidnerne gå hen
langs rækken, medens de talte. Hvis de
så nogen af dem, som de havde set jungmanden sammen med aftenen før, skulle
de bare lade som ingen ting, men huske
nummeret på manden.
Uhyggeligt nok udpegede de alle de samme 3 mand.
Disse 3 mand kom nu under skærpet forhør hos politiet. Det viste sig heldigvis, at
alle 3 havde festet temmelig meget aftenen
før og havde været i land med en ordentlig
kæp i øret. Jo, når de nu tænkte over det,
kunne det godt være, at de havde været i
land. De huskede det ikke så tydeligt. Ingen havde nogen grund til at slå jungmanden ihjel, og hvorfor skulle de skære hans
organ af og stoppe det i hans mund?
Vi huskede, at jungmanden i Italien var
kommet løbende om bord med en flok italienere i hælene. Vi blev efterhånden enige
om, at det måtte have noget med sagen at
gøre. Havde han haft noget med en italiensk pige at gøre, og var dette et mord bestilt af mafiaen?
Det var den konklusion, som vi nåede
frem til. Skibet blev holdt tilbage, medens
politiet undersøgte sagen. Og drak mange
øl. Forsinkelsen gjorde kaptajnen ond i
sulet, så det skulle gå ud over nogen. Og
denne nogen blev mig.

Han ringede til mig og beordrede mig til
at stille oppe hos sig, hvad jeg selvfølgelig gjorde. Noget ved min opførsel havde
irriteret ham. Jeg havde i Port Pirie nægtet at være Tallyman. Han sluttede af med
at sige, at han havde hørt, at jeg ville gå
i land og læse til lærer, når vi kom hjem.
Hvis han nogensinde fandt ud af, at nogle
af hans børnebørn gik på en skole, hvor jeg
var lærer, ville han omgående tage dem ud
af skolen.
Jeg mener selv, at jeg er et tolerant menneske, men her trådte han mig virkeligt
over tæerne, så jeg blev rasende og sagde,
at dersom hans børn var lige så åndsforsnottede som ham, så behøvede han ikke at
tænke på børnebørn.
Jeg vendte rundt, gik ned på radiostationen og skrev min opsigelse. En halv time
senere var jeg oppe hos ham igen for at få
hans underskrift på opsigelsen. Han blev
noget paf. Det havde han ikke ventet.
Jeg vidste, at jeg havde gode papirer i ØK,
og jeg vidste også, at han havde knapt så
gode papirer. Han hed Jeppesen, men gik
under øgenavnet: Jeppe Lystmatros. Han
havde haft et par uheldige episoder i fortiden.
Jungmandens moder blev spurgt til råds,
og da der var lavvande i kassen, blev jungmanden bisat og kremeret i Perth. Hele
besætningen var med til den kirkelige
handling, og senere fik vi urnen med asken
ombord, så vi kunne tage den med til Danmark. Overstyrmanden havde den stående
i et skab inde på sit lugar.
De 6 amerikanske sygeplejersker var også
med i kirken.
På en måde var det med en vis lettelse, at
vi forlod Australien. Vi havde ligget temmelig længe i hver havn, og hvert sted
var folk blevet slået ihjel. I Sydney var en
mand gået amok, og med sin riffel gik han
rundt i gaderne og skød de mennesker, der
så ”forkerte” ud. Han nåede at skyde en 7
– 8 stykker, inden politiet fik ram på ham.
Afsluttes i næste nummer.
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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:
Travaljelauget er ved at vænne sig til den nye båd tilhørende Svendborg Travaljelaug.
Der er udfordringer med den helt anderledes båd, med smallere sæder og højere fribord, end
vi gennem 15 år var vant til med SIMAC’s fartøjer.
Beliggenheden i Mudderhullet giver nogle problemer med parkering, man kan blive nødt til
at spadsere et stykke vej fra en ledig plads. De cyklende har det nemmest.
Foreløbig er det planen at fortsætte roning hen over sommeren hver tirsdag eftermiddag fra
kl. 16.00.

Rejseudvalget:
Den tidligere omtalte 4 dages tur til det sydlige Norge, den 13 – 16. september, har vi
desværre været nød til at aflyse.
Der var ikke deltagere nok til at det kunne gennemføres.

L´hombrespillerne:
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.

Boghjørnet
I anledning af 140 året for starten på verdens ældste
civile skoleskib ”Georg Stage”, har Asser Amdisen
fået udgivet en flot bog, med mange billeder, om
historien bag skoleskibet.
I 1934 blev den nuværende ”Georg Stage” bygget,
og sejler stadig som skole for unge mennesker.
Skibet sejler årligt ud på 2 togter, med hver gang
63 elever ombord.
Bogen kan købes på nettet, eller i boghandelen.

14

Skyttelavet: Vinterafslutningsmiddag i skyttelavet 2022
Onsdag den 27. april 2022 mødtes 28. medlemmer fra skyttelavet kl. 18.00 til en lækker
menu leveret af Kokken & Jomfruen, som afslutning på vinterens skydninger.
Det blev en rigtig hyggelig aften, med god mad og drikkevarer ad libitum. Stemningen
var i top, og der blev fortalt muntre historier af flere medlemmer.
Imellem hovedretten og desserten, blev der udelt præmier for morskabsskydningen.
Der uddeles præmier til bedste og næst dårligste skytter. Da der i år var 2. lige næst
dårligste skytter, i øvrigt 2. nye kvindelige medlemmer, var bestyrelsen blevet enige om,
at de begge skulle have en præmie. En præmie er for øvrigt en flaske god rødvin Første
pladsen gik til formanden for skyttelavet, som også lige har fået lavet øjne.
Der blev ligeledes givet flasker til de medlemmer, som havde forbedret deres gennemsnit
i forhold til sidste år. Det drejede sig om 5. personer. Efter præmieuddelingerne blev der
serveret pandekager med is, og slutteligt var der kaffe og lagkage, som var sponseret af
Svendborg Amatør Sejlklub. Snakken gik fortsat livligt til kl. ca. 23.30. Hvorefter man i
fællesskab fik ryddet op, og fik afleveret marinestuen i god orden igen. Der skal også lyde
stor tak til Jim – Fritz og Finn for stor og uvurderlig hjælp i kabys og bar.
Bestyrelsen.

Gnisten Marine A/S
Din faste partner på vandet

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

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

Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe
Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

MADSEN

A/S

TONNY

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!

