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Koncert med Prinsens Musikkorps 
fredag, den 12. august kl. 11.00 - 12.00
Det er i år 14. år at Handelstandsforening- 
en, Våbenbrødreforeningen og Ebeltoft 
Marineforening står som arrangør af den 

traditionelle, årlige koncert med Prin-
sens Musikkorps, på Torvet ved Det 
gamle Rådhus i Ebeltoft.
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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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TIRPITZ Museum 

Med venlig hilsen
Den Blå Brille
Line og Diana

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

Beretning om Bjørnen 

Vores mangeårige medlem Arne Chris-
tensen, der bode sammen med sin 
kone Grete i Kongsgårde  på Helgenæs.
Arne havde en privat anløbsbro neden 
for deres hus, hvor han havde en Fiske-
kutter liggende. I mange år sejlede Arne 
med lystfiskere, hovedsaglig med dan-
skere, men rigtig mange tyske lystfiskere 
fandt vej til Arnes kutter, de havde bag 
deres hus også mulighed for at have 
overnattene lystfiskere, der kom lang-
vejs fra. Arne og Grete solgte deres hus-
til børnebørnene i Kongsgårde. Arne er 
nu på plejehjem i Søhusparken og Grete 
har en lejlighed i nærheden, så de ser hi-
nanden dagligt. I 1954 aftjente Arne sin 
værnepligt i Søværnet og kom ombord 

på Søværnets Hunt Fregat Esben Snare 
som frigænger.
Frigængere er kabyspersonale. På det 
tidspunkt sejlede Søværnets skibe meget 
rundt og besøgte mange byer i Europa.
Vi havde en stor Flåde dengang, med 
torpedobåde, ubåde og minelægger. 
Således besøgte Arnes Skib, Esben Snare
St. Petersborg i Rusland, ved dette 
Flådebesøg fik Esben Snare foræret en 
levende Bjørn. Arne fortæller mig at den 
blev passet af en af hans kasbys-kollegaer, 
det gik meget godt undevejs hjem, men 
på et tidspunkt fik gasten en på siden af 
hovedet, så han måtte havde et ordentligt 
bind omkring hans hoved, men manden 
lever endnu i Grenå fortæller Arne.
Da Esben Snare Kom hjem fra St. Peters-
borg blev Bjørnen foræret til Zoo i Kbh. 
og når gasterne kom ud for at besøge 
deres bjørn, fik de lov til at komme ind 
til den og enda fik lov til at klø den på 
maven, så tam var den blevet under sin 
sørejse.
Til venstre for skydebanen hænger der et 
par billeder, der viser bjørnen på skibet 
og gasten der der passede den og på vej
ned af lejderen på Holmen og videre til 
Zoo.

Chr. Koudal.
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ADELGADE 27 · 8400 EBELTOFT
TLF. 8634 1211 

Steen Kok
Nedergade 34
Tlf. 21 45 66 29
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“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 23250701

2325 0701

Søndre Strandvej 20   DK8400 Ebeltoft   
+45 86 34 40 80

salg@jyskbilsalg.dk · www.jyskbilsalg.dk

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk

Siden sidst har en del gaster fra Tirsdags-
træffet  været i sving med højtryksrens-
ning af kanon, containere, gavl og port, 
ligesom der blev luget, fejet m.m. i gård-
haven og pudselauget har været i sving 

m brasso i Marinestuen. Ren arbejdslejr  
forbundet m socialt samvær slf.
TAK for jeres flid. 
Flemming Hjorth

Tirsdagstræffet

For første gang siden de to ”Corona” år, 
afholdt vi fredag den 27. maj igen ”Skaf-
ferfest”. 
Skafferfesten er ment som bestyrelsens 
og kammeraternes tak til de medlem-
mer (og ikke medlemmer) der gen-
nem året har ydet en ekstra indsats for 
Marineforeningen. Uden disse personers 
fantastiske og uvurderlige hjælp kunne 
Marineforeningen slet ikke eksistere i 
sin nuværende form! 
Der var til festen en rigtig god tilslut-
ning og en fantastisk stemning, med de 
første ankomne allerede en lille time før 
starten kl. 17:30. Menuen var som altid 
stegt flæsk med hvide kartofler og per-
sillesovs, alt smagte dejligt, dog ville 
lidt flere kartofler til anden omgang have 
været OK.

Meningen med skafferfesten er, at ”skaf-
ferne” denne aften slapper af og nyder 
hinandens selskab uden at arbejde.  Vi i 
bestyrelsen havde undervurderet arbej-
dets omfang en smule, men modtog så 
hjælp fra et antal af skafferne, som på 
eget initiativ ikke kun fungerede som 
gæster men i høj grad deltog i det prak-
tiske arbejde. Bestyrelsen skylder disse 
hjælpende ”gæster” en stor tak, Tak for 
hjælpen!
Jeg ser frem til næste års skafferfest og 
vil samtidig opfordre til at flest mulige 
melder sig til vore forskellige små og 
større opgaver, ikke kun til slupkor og 
flagalle, men også til et af vore mange 
andre ”jobs”.
Steen Knudsen

Årets Skafferfest



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
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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

 

SYDDJURS ELINSTALLATION 

TOTAL SECURITY ALARM 

STOCKFLETHSVEJ 9 – 8400 EBELTOFT 

TELEFON 8634 2600 

E-MAIL:  SERVICE@SYDDJURSEL.DK 

WWW.SYDDJURSEL.DK 

 

Ebeltoft Marineforening har rigtig 
mange små og store udvalg, som vare-
tager faste opgaver for foreningen.
Disse udvalg gør et stort arbejde for 
foreningen, som jeg tror mange ikke 
bemærker. Ofte er det jo sådan, at man 
IKKE ser, når tingene bliver gjort, men 
mest når tingene IKKE er blevet gjort. 
Vi kan jo bare tænke på hvad der ville 
ske, hvis f.eks. Slupkoret ikke deltog i 
de mange arrangementer? Ja, så ville 
foreningen mangle en stor indtægt. Det 
samme gælder for Flagalléen. Hvad hvis 
der ikke er mandskab til at sætte flag op 
og tage dem ned? Ja, så ville foreningen 
mangle 30-40 tusinde kroner om året.
Hvad hvis Tirsdagstræffet ikke passede 
bygninger og udenoms arealet? Ja, så 
ville Marineforeningen snart komme til 
at se forfalden og trist ud. Ja sådan kan 
man blive ved.
Derfor må vi alle lære at sætte pris på 
dem, der gør en indsats, for at vi kan 

have en god og flot Marineforening, som 
vi med rette kan være stolte af.
Pudselauget er også et af de udvalg, som 
gør en indsats, som man mere lægger 
mærke til hvis de IKKE gør deres arbej-
de, end hvis de gør det. 
Pudselauget har eksisteret i rigtig mange 
år. Selv har jeg været medlem i godt 15 
år og formand i mere end 10 år.
Vi er 12-14 medlemmer i lavet, hvoraf 
mange har været med lige så længe som 
jeg.
Pudsning foregår 3-4 gange om året, nu 
hvor der ikke længere må ryges i stuen. 
Tidligere pudsede vi oftere. Typisk 
foregår en pudsedag efter en fast plan. 
Jeg indkalder til pudsning, -  normalt en 
torsdag kl. 9. Vi starter med kaffe og et 
rundstykke samt en lille dram. Derefter 
pudser vi flittigt et par timer. Alle har 
faste opgaver, som vi varetager. Nogle 
pudser lysestager, andre pudser gen-
standene på hylderne i biblioteket, én 

Pudselauget
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pudser kobber brandspandene, én tin-
gene på ” borgmesterbordet” etc. etc.
Alt bliver pudset i gode gamle Brasso, 
som vi mener holder bedst. Efter et 
par hyggelige timer med pudsning og 
snak, rydder vi op og efterlader Marine-
stuen skinnende af nypudset kobber og 
messing. I forbindelse med årets sidste 
pudsedag i november holder vi en lille 
frokost med sild og et par stykker smør-
rebrød, (egen betaling!) samt måske en 

snaps eller to. En dejlig måde at slutte
et pudseår på, synes vi alle.   Der er 
næsten altid godt fremmøde til puds-
ningerne og heldigvis er det ikke svært 
at få medlemmer til lauget, men skulle 
der være et par stykker, der gerne vil 
være medlem, finder vi altid plads!
Tak til laugets flittige ”pudsere”!!

Pudseformanden
Per Snejbjerg

Skyttelauget

Det er i år Randers Marineforening, der 
skal være arrangør af ”4-kantskydning-
en”, der omfatter Marineforeningerne i 
Århus, Randers, Grenaa og Ebeltoft. 
Vi har endnu ikke modtaget invitationen 
fra Randers, men når denne modtages 
vil den blive fremlagt i Marinestuen. 
Randers Marineforening har endnu ikke 
fået bekræftet datoen fra Skyttekredsen, 
men vi forventer det bliver denne dato.
Der skydes med de på banerne fremlagte 
rifler. Skydningen er med 5 prøveskud og 
15 gældende. Fast anlæg med gaffel og 

albuestøtte. Hold selv øje med, hvornår 
tilmeldingslisten bliver lagt frem i Ma-
rinestuen, - og tøv derefter ikke med 
at melde dig til. Det er altid en rigtig 
hyggelig dag i godt selskab med de andre 
Marineforeninger. Det gør det jo heller 
ikke ringere, at det plejer at være krydret 
med en kulinarisk oplevelse.
Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 31. 
august. Tilmelding sker ved at skrive sig 
på den fremlagte liste i Marinestuen, el-
ler ved henvendelse til Peter Brøgger på 
mail: peterbrogger@hotmail.com

Den årlige ”4-kantskydning” 
Søndag den 11. september Kl. 10.00 i Randers-

Den traditionelle hyggelige dag med 
konkurrence mellem alle soldaterfore-
ningerne på Djursland. Skydningen 
starter med morgenkaffe i Marinestuen, 
som vil være åben fra kl. 08.30. Den offi-
cielle del starter kl. 09.00 med velkomst 
og flaghejsning. Kl. 09.15 starter selve 
skydningen, som tæller 5 prøveskud og 
15 gældende. Skydestilling er med fast 
anlæg og albuestøtte, og der skal skydes 
med de på banerne fremlagt rifler. Skyd-
ningen forventes afsluttet omkring kl. 
13.00 og der vil efterfølgende være 
frokost, som er inkluderet i deltagerpris-
en. Prisen for morgenkaffe, skydning og 
frokost er 50 kr. pr. deltager. Grunden til, 

at vi i år kan gøre dette så billigt er, at vi 
har fået tilskud fra Veteranpuljen. 
Vi kan deltage med lige så mange 
3-mand-shold, som vi kan stille. Og 
vi håber at det bliver mange hold, vi 
kan stille med. Udover skydningen og 
det kulinariske, byder dagen også på 
hyggeligt samvær på tværs af de delta-
gende foreninger. Så vi kan kun op-
fordre alle til at tilmelde sig. HUSK: Det 
vigtigste er ikke at vinde, men at deltage.
Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 3. 
september. Tilmelding sker ved at skrive 
sig på den fremlagte liste i Marinestuen, 
eller ved henvendelse til Peter Brøgger 
på mail: peterbrogger@hotmail.com

Soldaterforenings-skydning Djursland 
Søndag den 18. september kl. 09.00 på vore baner ved 
Marinestuen
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I sidste Kabysrygte havde vi et indlæg om 
Preben Holsts liv og levned i 90 år. Derfor 
vil jeg kun nævne, hvad der er sket  siden 
- en opdatering om man vil. Slupkoret 
var  den 30. april i Grenå, for at synge for 
ham i Dronningens Ferieby, hvor venner 
og bekendte var forsamlede, jeg tror vi 
var op mod hundrede mennesker. Preben 
var glad og sang sammen med Slupkoret 
foran alle gæsterne og Alice, hans kone.
Han plejer jo at spille harmonika i vores 
kor, så det var første gang,j eg hørte ham 
synge.
Lørdag den 2. juli er Slupkoret og fane-

bærere atter i Grenå, men denne gang 
er det til bisættelse med Preben og  hans 
familie. Det var en smuk og rørende høj-
tidelighed. Præsten gjorde det godt,o g 
nævnte blandt andet, at Preben kunne 
spille i himmelen på hans elskede instru-
menter. Kirken var flot pyntet, og jeg har 
aldrig set så mange blomster og kranse til 
en bisættelse.Vi var mange fra Slupkoret, 
der var mødt op i busseronne, hvilket 
Alice var rørt over. Der var også mange 
i kirken, som ville vise,a t Preben var en 
god ven og kammerat.
Efterfølgende inviterede Alice os til min-
dehøjtidelighed  i Dronningens Ferieby og 
flere fra koret deltog. Det var hun meget 
glad for. Alice takkede også for,a t vi var 
mødt op med fanen.
Æret være Preben Holsts minde.

Nekrolog over vores 
gode  medlem 
Preben Holst

Hermed lidt om  tur til Rindsholm Kro
Mandag den 4. juli  kørte Lilian Jensen, 
Jørgen Brøgger samt John Rosborg  med 
fanen til Viborg nærmere bestemt Rinds-
holm historiske kro for at deltage i en 
mindehøjtidelighed for faldne soldater 
siden 1849. Alle værn fra det midtjyske  
samt FN  var mødt op. Der var også to i 
gamle uniformer fra 1864 med gevær fra 
dengang samt signalhorn.Vi marchere-
de til mindepladsen, hvor værtsparret  
Hanne og Frode Hansen bød velkom-
men. Derefter holdt flere taler og vi sang 
Altid frejdig, når du går, akkompagneret 

af signalhorn. Derpå salutter med gamle 
geværer samt kanon. Lars Gjættermand 
fra Randers Marineforening hjalp mig 
med fanen. Efter et par timer var der 
skafning, dejlig dansk  mad. Jeg var 
rundt for at se kroen, der nærmest er et 
museum som Hvidsten Kro. Jeg takkede 
værtsparret, og kvitterede med en invi-
tation til en guided rundvisning på Fre-
gatten Jylland. Så drog vi hjem efter en 
oplevelsesrig  og højtidelig dag.

John Rosborg

4. juli Rindsholm

www.marineforeningen-ebeltoft.dk

Besøg fra Flådestation Frederikshavn

Gaver til foreningen
I forbindelse med besøg af Aarhus 
Marineforening den 11. juni, fik vi 
overrakt et våbenskjold
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Valdemarsfest onsdag, den 15. juni 2022
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Så er det ved at være tid for årets virke-
lig maritime begivenhed: Fisketuren, der 
også i år velvilligt gennemføres med ve-
teranskibet ”Skødshoved” og Hopla. Der 
er afgang fra Havnen kl. 08.00 præcis ! 
– hvilket vil sige, at man skal være der 
kl. 07.50, hvis man ikke vil agterudsejles. 
Inden vi står havnen ud, er foreningen 
traditionen tro vært ved en lille mor-
genbitter, hvormed vi ønsker hinanden 
”Knæk og bræk” (hvilket som bekendt 
ikke har noget med søsyge at gøre, men 
er lystfiskernes måde at ønske hinanden 
held og lykke på). Som sædvanlig skal 
vi dyste om Torskepokalen, der tilfalder 
den, der fanger den største torsk, og om 
Merko-pokalen til den, der fanger den 
største ikke-torsk, - i begge tilfælde over 
målet, forståes. Hvis der udelukkende 
fanges torsk, tilfalder Merko-pokalen 
den, der fanger flest fisk i alt. – Der er 
præmieuddeling, når vi lægger til kaj. Vi 

kender p.t. ikke de seneste ”torskebulle-
tiner”, men hvis man vil være sikker på 
også at have andre muligheder, kan man 
jo passende medbringe nogle forfang og 
nogle sandorm eller sildestykker, - eller 
man kan fiske med blink i overfladen ef-
ter havørred, sej og makrel, - eller måske 
en hornfisk. Her i skrivende stund har 
bestyrelsen desværre endnu ikke nået 
at få fastsat deltagerprisen. Denne vil 
fremgå af tilmeldingslisten i Marine-
stuen, men vil ligge på nogenlunde 
samme lave niveau som tidligere år”. Der 
er plads til 16 om bord på ”Skødshoved” 
og deltagerantallet er derfor begrænset 
hertil. Der vil være tilmelding efter ”først 
til mølle” princippet. Såfremt vejrgud-
erne ikke er med os onsdag d. 21. august 
forsøges at finde en alternativ dato. De 
tilmeldte vil få besked herom, hvis det 
bliver aktuelt.
Christian Koudal er målermand

Fisketur med Skødshoved/Hopla 
Onsdag, den 24. august

Sendemandsmøde den 14. maj på Løgstør Parkhotel

Pia Skarritsø, Ebeltoft blev ny landssekretær.
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Tur til DjursSommerland onsdag 3/8 Jeg 
foreslår vi flytter datoen til fredag d. 5/8. 
Der er ikke så mange mennesker i park-
en om fredagen, hvilket betyder mindre 
ventetid til forlystelser. Så kan jeg få min 
vagt flyttet hvilket også gør det nem-
mere for mig at få fri til koncerten med 
Prinsens musikkorps. Der er tale om en 
familietur hvor hvert medlem kan tage 
lige så mange familiemedlemmer med 
som de ønsker. Prisen for entré er 300,- 
pr. person. Personer med sæsonkort skal 
naturligvis ikke betale entré. Mødetid 
ved DS kl. 10.00 Der reserveres et grill 
område hvor vi mødes kl. 12.30 til fælles 

spisning. Pølser og kartoffelsalat kan 
købes gennem foreningen. Pris 30.- for 
en pølse med kartoffelsalat. Hvis man 
ønsker andet på grillen/tilbehør skal man 
selv sørge herfor. Man står selv for drik-
kevarer i løbet af dagen. DS har åben til 
kl. 20.00 men det er op til den enkelte 
hvornår man tager hjem. Der fremlæg-
ges tilmeldingsliste i baren hvor man 
skal anføre navn, antal personer der skal 
have billet, personer der har sæsonkort 
samt om man ønsker at købe pølser. 
Der fremlægges også brochure fra DS 
i baren. Sidste tilmelding lørdag d.23/7

Opgaverne med flagalléen udføres 
overvejende som betalte bestillinger fra 
Ebeltoft Handelsstandsforening, og er 
et velkommet tilskud til vores forening, 
svarende til mange kontingenter. For at 
vi kan påtage os denne opgave er vi nød 
til at have et rimeligt stort hold af hjæl-
pere, og det er grunden til dette indlæg.
Jeg mangler mandskab
Opgaven  omfatter gående og kørende 
indsats på ca. 45 min. morgen og aften 
de dage, hvor der skal flag op.
Jo flere vi er på listen over hjælpere jo 
nemmere bliver det for alle inklucive un-
dertegnede, som står for rekruteringen.
I forbindelse med Ebelfestivalen  skal der 
flagallé op 8 dage i træk, og skal vi være 
i stand til at klare denne opgave, skal jeg 
have flere på listen over hjælpere.
Så send mig en mail på
illum@email.dk - og meld jer til.

Arbejdet med flagalléen 2022
Lidt statistik for de interesserede:
Inklusive de 2 kommende opgaver, den 
10. og 14. juli, har 2 flaghold = 6 mand 
været i gang 18 gange i år.
Opgjort i mandtimer svare det til ca. 128 
mandtimer.
Til løsning af opgaven har der deltaget 
21 mand.
Nogen  - få gange og andre - mange 
gange.
Derudover er der ydet arbejde på oprens- 
ning af flagstanghuller, papirarbejde 
med opkrævning af betalingfor arbejdet 
samt undertegnedes styring af rekrutter-
ing.
I 2022 resterer der fortsat 9 dage med 
flagallé samt evt. yderligere 5 dage i 
forbindelse med Ebelfestivalen.
Så til alle Marieforeningens medlemmer:
Hvorfor ikke være med til at løse denne, 
for foreningen, vigtige og indbringende 
opgave?
Jørgen Halling-Illum
Ansv. For Flagalléopgaverne

Mandskab til opsætning og nedtagning af flagallé

Nye flag-allé-gaster (både små og store kan være med)

Tur til Djurs Sommerland 
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Siden sidste Kabysrygte har Slupkoret 
været ude at synge fem gange. Vi  star-
tede med at spise dejlig stegt flæsk og 
persillesovs i Marinestuen  til årets skaf-
ferfest. Tilpas mætte gav vi de øvrige 
spisegæster nogle sange for at bidrage 
til den gode stemning. Derpå gik vi ned 
til havnen, for at underholde Bavaria 
sejlerne. Disse havde ladet opstille et 
kæmpestort telt, som selv om det storme-
de kraftigt, blev ved jorden. Pinselørdag 
var en meget smuk og varm dag.Vi tog 
opstilling kl. 10 i fiskerihavnen,og  sam-
tidig ankom kartoffelbåden fra Samsø 
med salut og trut, hvorefter vi begyndte 

at synge. I pausen kom en kvinde til mig , 
og spurgte om vi tog ud og underholdte.
Jo det gør vi da. Hun og den tilkom-
mende mand skal giftes i Dråby kirke 
den 20. august, så synger vi bagefter på 
Havmøllen. Senere fik vi en velfortjent 
øl og en pose nye Samsø kartofler med 
hjem. Senere samme dag sang vi til bryl-
lup på den Skæve Kro.
Lørdag den 11/6 var Havnens Dag.
Vi mødtes som vanligt i Marinestuen, 
hvorefter vi i samlet flok gik til Fritidssej-
lernes hus for at underholde. Her blev  
musikerne suppleret af Palle Danne-
mand, der gav den på ”sav”.  Festligt ind-

Slupkorets meriter slag – tak  Palle. Så gik vi videre til Sku-
dehavnen. Her sang vi igen i det skønne 
vejr  med et begejstret publikum. Sidste 
optræden var hos Jens Olsen, der fejrede 
sin 50-års fødselsdag i telt på havnen. Så 
var vi også ved at være ”brugte”. På Val-
demarsdag var vi i kirken, for at markere 
dagen. Jeg synes Heidi Bisgaard holdt en 
spændende tale om Dannebrog og den 
måde, vi bruger flaget på i dag. Derud-
over var Grenå Brassband også med til at 
løfte oplevelsen i kirken. Efter gudstjene-
sten  gik vi med orkester og faner forrest 
til Marinestuen. Her var taler med vores 
viceborgmester, pølser, brassband un-

derholdning samt tale af Steen Knudsen, 
der repræsenterer Danmarkssamfundet. 
Sidst trak vi indenfor, hvor vi gav nogle 
numre til stort bifald - vi var jo også på 
hjemmebane!!  
Dagen efter var vi på Fregatten, hvor vi 
optådte for PR. Elektronics. Vi sang  inde 
på båden og Uwe havde trykt ”Den lille 
Cafe ”på hollandsk, så koret blev forstær-
ket kraftigt !!! mange kom og sagde per-
sonlig tak. Mange tak for god optræden, 
masser af glade smil og søde bemærk-
ninger.

John Rosborg
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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

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?

maler.striben@gmail.com
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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 - 21.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Faste programpunkter og åbningstider 2022

            Kommende arrangementer

05. august:        Familietur til Djurs Sommerland

12. august:       Koncert med Prinsens musikkorps. 

24. august:        Fisketur. 08.00-16.00 

10. september: Landsjubilæum 

11. september: Firkantskydning Randers.  

17. september: Aalborg Marineforening

18. september: Soldaterforeningsskydning 

29. september: 1. Kammeratskabsaften med ledsager -

                             Vinsmagning med “Hos Walther”  

27. oktober:      Kammeratskabsaften - foredrag med Carsten Pedersen 

24. november:  Kammeratskabsaften - ?? 

03. december:  Julefrokost 

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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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

VESTERVEJ 17 · 8400 EBELTOFT

MAR
IN

E 
SH

OP OG PRESENNING
FABRIK

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44

23
4
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Deadline for indlevering af indlæg 
til næste nr. af Kabysrygtet: 
15. september 2022
(modtages meget gerne - vær med 
til at gøre medlemsbladet levende) 

Hjælpere

De gamle lister med hjælpere er af ældre 

dato og ufuldstændige.

Ny liste
 er fremlagt i baren, hvor man op-

fordres til at skrive sig på. 

HUSK at melde adresseændring – Se tidligere indlæg.
OBS! OBS! OBS!

Husk at skrive jer på tilmeldingslisterne til kom-

mende arrangementer, inden tidsfristens udløb.

Ved afmelding efter tidsfristens udløb er tilmelding 

bindende 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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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

NYHEDER 
FRA 
HAVFRUERNE

Den 2. juni 2022 havde Havfruerne det 
sidste møde inden sommerferien. Denne 
aften var det vores årlige grill aften. 
21 Havfruer var mødt op (i lidt varmt 
tøj). Vejret var desværre ikke for godt – 
men vi sad hyggeligt indendørs, mens 
Poul Erik Lægs og Christian Koudal var 
dejlige hjælpere ved grillen udendørs. 
Mens vi er ved grillen vil jeg lige nævne 
menuen: Pølser, marinerede kyllingelår, 
2 slags kartoffelsalater – bl.a. Ulla’s dej-
lige sommerkartoffelsalat og dertil flutes. 
Det smagte fortrinligt.

Formanden bød velkommen, hvorefter 
vi fik serveret et dejligt glas rosévin in-
den maden. Formanden kunne fortælle, 
at Ingrid, som havde haft en rund fød-
selsdag siden vi mødtes sidst, havde 
doneret et karton rosévin og en flaske 
rødvin. De bliver gemt, til vi mødes igen 
efter ferien. TAK for det Ingrid!!!

Lillian fik overrakt en gave, fordi hun 
fylder 85 år den 11. juni. Tillykke Lil-
lian.....

Pludselig rejste Rie sig op og fortalte, 
at hun netop havde fået en lille hunde-
hvalp. En Yorkshire Terrie (Charlie) . En 
historie om et brækket ben på den lille 
hund og ikke mindst en dyrlægereg-
ning (som jeg ikke vil komme nærmere 

ind på). Det er det dejlige ved Havfrue 
møderne – der er plads til det hele – alt 
hvad der optager os, er velkomment. Det 
er dejligt.  

Vi havde endelig bestemt os for et nyt 
koncept (ikke, at vi ikke havde prøvet det 
før), men nu er det vedtaget: Vi skal ikke 
sidde på de samme pladser hver gang. Vi 
trækker simpelthen lod!!!

Det fungerede så fint denne gang. Der 
var en dejlig stemning, og da der ikke var 
noget på programmet udover hyggeligt 
samvær – så HYGGEDE vi.

Ind imellem drak vi kaffe, spiste dejlig 
chokolade, og drak lige lidt portvin (jeg 
har glemt, hvor den kom fra – men den 
var dejlig!)

Da vi var ved vejs ende, rejste Irene sig 
op og takkede Havfruernes bestyrelse for 
deres store arbejde med de månedlige 
møder. Det er dejligt at blive påskønnet 
(og vi siger tak til Irene).

Vi glæder os til en dejlig sommer – og til 
vi ses igen – NEMLIG TORSDAG DEN 
1. SEPTEMBER. Mere om det følger.

Ref. Hanne  
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Ebeltoft	Låseteknik

SDS EBELTOFT
Tlf. 7615 3330

Mobil 4019 4548

Klinik for Fodterapi
                        Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

Telefon 2940 3940
FOR SUNDERE FØDDER

God pleje af dine fødder
er en investering i dit velvære...


