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Nej, det er ikke FOUR JACKS men forsangere fra Slupkoret ved markeringen af 
Den Nationale Flagdag 5. september
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Christian Busk fra ”Hos Walther” vil af-
holde vinsmagning med tapas i Marine-
stuen. 
Seneste tilmelding 27. september, på 

fremlagte liste i Marinestuen. 
Arrangementet koster kr. 140- pr. per-
son - Betaling ved indgangen 

Kammeratskabsaften med ledsager 
Torsdag, den 29. september kl. 19.00   

Formand Mikkel Brøgger har desværre måttet trække sig 
fra bestyrelsen af personlige årsager.

Bestyrelsen har besluttet, at næstformand Steen Knudsen 
konstitueres som formand indtil næste generalforsamling.

breaking news
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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

Mandag den 5. september var vi igen 
i år i samarbejde med Vaabenbrødre- 
foreningen for Ebeltoft og Omegn og 
med støtte fra Syddjurs kommune med 
til at markere Den Nationale Flag- 
dag. Byen var fra morgenstunden 
pyntet med Flagallén, ligesom mange 
borgere havde sat flaget. Arrange-
mentet bød traditionen tro på parade 
gennem byen for veteraner og med flag 
og faner. Paraden startede ved Nørre-
port og havde FDF spejderorkesteret 
fra Grenå i spidsen. Herfra gik ruten 
til Det Gamle Rådhus, hvor formand 
for Vaabenbrødreforeningen Paul Erik 
Nielsen bød velkommen efterfulgt af 

fællessang og tale ved Chef for kultur 
og borger, Ole Wolf. Vi havde til fæl-
lessangen god hjælp af en flot kvartet 
fra Slupkoret og efter paraden var af-
trådt underholdt FDF Orkesteret med 
et par numre på torvet. Der var et pænt 
fremmøde på torvet af publikum. 
Det er dejligt der bliver støttet sådan 
op om denne dag. Efterfølgende var 
der for inviterede skafning i Marine-
stuen, hvor hovmesteren med hjælper 
serverede biksemad. Tak til alle der var 
med til at hjælpe denne dag og med til 
at markere denne vigtige dag. 
Peter Brøgger

Flot markering af Den Nationale Flagdag
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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

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...

Onsdag morgen mødtes vi på Fiskeri-
havnen i dejligt sommervejr og næsten 
ingen vind. Vi blev godt trakteret af Kjeld 
Theil og Lars Hansen, der havde sørget 
for kaffe, rundstykker og en lille en. Så 
var vi klar til at stævne ud på Vigen til 
den store fiskedyst. Selv var jeg med på 
Hopla, så hvad der skete på Skødshoved 
ved jeg ikke, udover at de var langt væk, 
vi kunne ikke se dem, selv om vi lå et 
godt stykke ud for Færgehavnen i retning 
mod Samsø. Kurt kunne se på ekkolod-
det, der var masser af fisk, så vi gik i gang 
med at fiske. Båden rullede meget så vi 
sejlede ind i Færgehavnen for at prøve 

lykken her. Der var masser af skarv, som 
lettede i flok da Kurt satte gang i hornet. 
Flot skue, men de havde vist spist de 
fleste fisk… Så sejlede vi til Nato mo-
len, hvor vi igen prøvede lykken, dog 
uden det store held. Klokken 15 var vi 
i havn. Skødshoved ankom 16. Så måtte 
Chistian Koudal i dommerfunktion og 
han havde selv fanget to store makreller, 
så han modtog Merko-pokalen. De var 
i øvrigt fanget i et hug. Torskepokalen 
blev tildelt Tom Bendixen, der fangede 
en lille torsk. Så forlagde vi til Marines-
tuen, for at runde dagen af. Tak for en 
dejlig dag.  John Rosborg

Fisketur med Skødshoved/Hopla
Onsdag den 24. august 2022



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

 

SYDDJURS ELINSTALLATION 

TOTAL SECURITY ALARM 

STOCKFLETHSVEJ 9 – 8400 EBELTOFT 

TELEFON 8634 2600 

E-MAIL:  SERVICE@SYDDJURSEL.DK 

WWW.SYDDJURSEL.DK 

 

Mobil 4019 4548

Koraldybet i Kalø Vig ved Århus er nok 
den største opgave Søværnets Minørtje-
neste har påtaget sig, med kontrol og op-
rensning siden 1965, – og det er ikke slut 
endnu. Som dykkerplatform ved kon-
trollen blev i starten anvendt de gamle 
træbyggede Y-kuttere. Senere kom det 
gamle kabelminefartøj MSA 4 til. Det 
var et godt fartøj til denne opgave, og 
mange minedykkere mindes i dag – når 
man i en eller anden anledning er sam-
let, de oplevelser der har været ombord 
på det gode fartøj MSA 4.
Det være sig det gode kammeratskab, 
men også den indlæring man fik på 
det dykkermæssige område.  At dykke 
mellem tonsvis af bomber og alt mulig 
forskelligt ammunition var lærerigt og 
interessant. Vi dykkede på et såkaldt 
Jack Stag, en søgemetode der er meget 
anvendt, når vi skal finde genstande på 

havbunden. Liner på 220 meters længde 
bliver udlagt på bunden med passende 
synk i enderne og på midten. Linerne 
er markeret med bøjer til overfladen 
og ligger med 20 meters mellemrum. 2 
dykkere går ned for enden af hver sit stag 
med en såkaldt 25 meter snackline im-
ellem sig, alt hvad snacklinen fanger på 
bunden bliver undersøgt, hvis det er en 
bombe, bliver en bøje fastgjort i bomben 
for senere at bliver hævet ved hjælp af 
en ballon, der bliver fyldt med luft. Med 
denne metode kan man flytte genstande 
op til 1.200 kg. og samtidig være på en 
sikkerhedsmæssig afstand. Kalø Vig har 
nok været det sted, der har været mest 
interessant at dykke i netop fordi der var 
dumpet så mange forskellige eksplosiver, 
at vores uddannelse som minedykker 
kom til sin prøve rent praktisk. For at 
nævne nogle af de genstande der er fun-

Oprensning af Koraldybet
af Christian Koudal
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det, hævet og sprængt kan nævnes LMB 
miner (magnetisk, akustisk trykmine) 
bomber fra 50 kg. til 1000 kg, mange 
forskellige kalibre ammunition, geværer, 
mortergranater samt nogle hulladninger 
der var fremstillet til at sprænge sig gen-
nem de allieredes fæstningsværker. En 

sådan hulladning vejede 3.200 kg. og var 
monteret på et fly under et andet fly. Pi-
loten på det øverste fly kunne så udløse 
det underste fly hvor hulladningen var 
monteret.  Vi har et billede i Marine-
stuen der viser monteringen.
Christian Koudal 

Oktobers kammeratskabsaften byder i år 
på et spændende foredrag. Vi skal høre
Carsten Petersens Foredrag om krigen i 
Kattegat i 1945. I løbet af krigens sidste 
måneder udspandt der sig en blodig krig 
i Kattegat med tab blandt både den tyske 
Krigsmarine, briternes Coastal Com-
mand samt civile fra Danmark, Sverige 
og Norge. Foredraget gennemgår bag-
grunden for kampene, de militære styr-
ker, operationernes gennemførelse samt 

kampenes betydning for krigens forløb. 
Foredragsholderen, 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 hændelserne. Han har endvidere 
besøgt adskillige britiske flybesætninger 
for at få førstehånds oplysninger, der ald-
rig tidligere er delt med andre. Vi håber 
at se mange af jer Husk emblem skal 
bæres.

Kammeratskabaften
Torsdag den 27. oktober kl. 19.30

Den første Travalje, Marineforeningen 
fik foræret, var en sejlførende træ Trav-
alje med åbne åregange. Den var byg-
get på Orlogsværftet år 1946, bygge nr. 
4 sejlførende med 2 master og bygget af 
lærk på eg. Den lå med bunden i vejret 
på Mine Depot Vemmetofte på Sjælland 
og under en øvelse i området så jeg Tra-
valjen liggende under nogle grantræer, 
fyldt med grannåle. Jeg spurgte den 
daværende Chef Kaptajnløjtnant Kusk, 
om vi kunne få den foræret til Ebeltoft 
Marineforening. Jo det kunne vi da godt, 
hvis han fik en jolle i bytte, det kunne 
jeg ikke tilbyde ham. Jeg vidste at Kusk 
kom fra Silkeborg, og det gjorde jeg også, 
så det var måske i den forbindelse, der 
gjorde at vi fik foræret Travaljen, men vi 
skulle selv sørge for at få den til Ebeltoft 
Jeg kontaktede speditøren på Holmen på 
daværende tidspunkt, som jeg i andre 
forbindelser kendte ret godt. Travaljen 
blev afhentet på Vemmetofte depot og 

fragtet til Kurt Nielsens Bådværft på 
havnen. Kurt gennemgik Travaljen og 
med hans erfarne blik, fandt han at den 
var i rigtig god stand. Den fik en orden-
tlig overhaling, med afskrabning af gam-
mel maling, blev bundmalet, malet ind 
og udvendig. Jeg husker ikke årstallet 
for søsætningen, det er mange år siden, 
men den blev søsat og fik sin plads, hvor 
vores nuværende Travalje ligger. Som vi 
gør i dag, roede vi også hver onsdag, som 
det fremgår af billederne roede vi også 
om kap med Fregattens mandskab, hvor 
Kurts båd Hopla var dommerbåd, Fre-
gattens Travalje var noget tungere end 
vores, så vi vandt stort.

Som minedykker kom vi jævnlig til 
dykkertankbehandling på Flådestation 
Frederikshavn og på et tidspunkt fortalte 
en god bekendt mig, han var Havne-
foged på Flådestationen, at han havde 
en glasfiber Travalje, om det var noget vi 

Marineforeningens Travaljer

kunne bruge, han havde hørt om vores 
træ Travalje. Han fortalte, at der er ikke 
nogen værnepligtige der ror mere, så jeg 
sagde straks ja tak og derved fik vi vores 
første glasfiber Travalje. Som det fremgår 
af et af billederne, ligger træbåden og den 
nye glasfiberbåd side om side på vores 
plads i Trafikhavnen. På et tidspunkt 
havde den gamle træ Travalje tjent os 
godt, så vi forærede den til Fregatten. 
Der lå den i nogle år, uden der blev gjort 
noget ved den, inden da havde vores faste 
tav roer (bageste roer i bagbords side) 

Poul Sørensen og jeg fjernet alle de fine 
åbne åregange, der var lavet af bronze. På 
et tidspunkt kom Bern Kure forbi Fregat-
ten, han var med til at lede Fregattens 
restaurering. Han så den gamle Travalje 
og ville gerne købe den, men han kunne 
henvende sig til mig, sagde de på Fregat-
ten og det gjorde han. Bern Kure købte 
den, samt et antal åregange for 1500,- kr. 
Så Marine foreningen fik da noget ud af 
den gamle Travalje.
Christian Koudal
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Et stærkt liv. Men de sidste år blev han 
gammel. Det var ikke bare Ibs dåbsat-
test der blev skrøbelig af ælde, det blev 
Ib også. Tiden til at afmønstre dette 
livs sejlads nærmede sig. Den sidste tid 
var ikke så meget tilbage af den Ib I har 
kendt og som har spillet en helt særlig og 
speciel rolle i jeres families liv og histo-
rie. Dog mistede han aldrig det væsen 
som kendetegnede ham, til det sidste 
forstod han, selvom han ikke længere 
kunne bruge ord til at forklare sig med, 
at kommunikere med sine hænder, - og 
øjnene. Nu er det sket, som Ib selv til 
sidst bad til vore Herre og sygehusvæs-
net om at lade ske. Han er sovet ind. I sit 
hjem på Hyrdestien. I var omkring ham. 
Selv om det var ventet, så er det som om 
tiden ændrer karakter, når man mister et 
menneske, som står en nær, det er som 
om man er i tiden og men også uden 
for tiden på samme gang. Man er i min-
dernes magt. Brudstykker af erindringer 
dukker op, og bestemmer over ens sind 
og tanker. For det er sådan vi husker. Vi 
husker ikke den ene dag efter den an-
den i rækkefølge, men vi husker i glimt 
fra fælles oplevelser, måden et ord faldt 
på, et glimt i øjet, lyden af fodtrin, duf-
ten, I kan selv fortsætte rækken. Varme 
håndtryk og milde øjne. Der er mange 

minder. Kirsten, du har dine minder fra 
jeres liv med hinanden, I børn har jeres. 
Charlotte, Henrik. – Peter og Rikke. I 
børnebørn sidder her med hver jeres 
minder. Og dertil kommer venner, na-
boer, bekendte, kammerater. – nogle 
minder til tårer – endnu flere til smil – 
nogle til vemod, sorg - sammensat – som 
det liv vi lever med hinanden er. Og alle 
vidner de om det liv, som blev Ibs – og 
som I, der sidder i kirken her i dag, hver 
på jeres måde, blev en del af.
Selv har jeg mødt Ib, når han som en del 
af Slupkoret kom her i kirken. Det er ved 
at være nogle år siden nu, at Ib kunne 
det, men da han kunne, var det en stor 
glæde for ham at være med i. Det billede 
bliver understøttet af det I, Kirsten og 
børn har fortalt om jeres far og mand. 
Han var et socialt, solidt, elskeligt, stabilt 
og troværdigt menneske. Det er blot no-
gle af de tillægsord, som I har brugt til 
at fortælle om Ib. Han var et menneske 
med stort nærvær. Du Kirsten har været 
Ibs livsledsager og partner i 55 år. Sam-
men skabte I jeres familie. 4 børn hører 
til i jeres hjem, og 9 børnebørn. I boede 
begge på Sjælland, da I mødte hinanden. 
Du havde to børn fra et tidligere ægtesk-
ab. Det skræmte ikke Ib. Tvært i mod så 
sagde han: ”vi skal være sammen”. Han 
kom ind i dit liv på det rigtige tidspunkt. 
Den måde han var i dit liv, var den helt 
rigtige. I flyttede til Mejlby, Voldum, fik 
jer en lille ejendom med plads til heste, 
kat og hund. Da børnene ikke længere 
var hjemme til at passe og ride hestene, 
flyttede I til Lyngsbæk Strand og de sidste 
mange år har i boet herinde ved Ebeltoft. 
Ib var ikke, trods landlivet, landmand. 
Han voksede op nordvest for Køben-
havn, som dengang i Ibs barndomsår lige 
før og under krigen var mere land end by 

– og han har tilbragt mange barndom-
stimer - sammen med de andre børn - 
ved Bagsværd Sø og Furresøen. Som så 
mange andre, kom han fra et arbejder-
hjem, men Ib blev uddannet på kontor, 
og fik, som hans erfaring voksede, ansvar 
som salgschef og senere forretningsfø-
rer. I 72 tog han det store spring og blev 
selvstændig. Taksator. Han vurderede 
forsikringsskader. Det optog ham. Har I 
fortalt.  Men det som I især er ham dybt 
taknemmelige for, er hans store hjerte. 
Hver især har I jeres relation til ham. Der 
er meget at fortælle. Om hans hjælpsom-
hed. Hans sirlige og smukke håndskrift. 
Hans ro. Måden han kunne vurdere om 
han skulle blande sig eller tie. Hans gode 
humør og udadvendthed. Hans inter-

esse. 
Et gammelt ordsprog siger at sådan som 
man har levet, kommer man også til at dø. 
Ib fik lov at dø på den mest kærligheds-
fyldte måde. I sit eget hjem. Omgivet af 
sin familie, børn, og børnebørn. I var 
der og holdt hans hånd. Efterfølgende 
har det strømmet ind med hilsner og 
kondolencer fra nogle af alle de men-
nesker, som har været en del af jeres liv 
gennem årerne. For det og meget mere 
er det vi siger tak i dag, tak til Vor Herre 
for det liv der var. Og vi beder Gud om, 
at han vil tilgive det om noget undervejs 
har været tungt og svært mellem jer, og 
at Gud må give jer kræfter til jeres videre 
livsvandring med både lyse og mørke 
minder i bagagen.

Dødsfald

Det er med tak-
nemmelighed I 
kommer her til 
kirken i dag for at 
tage afsked med Ib 
Petersen. Han har 
levet et langt liv. 
89 år. Et godt liv. 

Ib Petersen

        Niels Aage Thomsen 
er gået fra borde. Niels var født d. 04-05-
1948 og indmeldt i Marineforeningen d. 
12-01-1992. Niels er blevet bisat. Niels 
var født d. 04-05-1948 og indmeldt i 
Marineforeningen d. 12-01-1992

           Ib Jørn Jensen 
er gået fra borde. Ib var født 01.06.1933 
og indmeldt i Marineforeningen d. 
28.11.2016. Ib blev begravet fredag den 
9. september fra Knebel Kirke.
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Vort sociale samvær om tirsdagen fun-
gerer stadig i bedste velgående, der 
møder 20-24 op hver uge og det er rigtig 
fint hen over sommeren, hvor vi alle har 
mange gøremål. De vagthavende i Tirs-
dagstræffet har i august holdt møde i 
udkigshuset på Sletterhage Fyr med til-
hørende frokost en rigtig god dag i højt 
solskin. Nu går vi vinteren i møde, og i 
skrivende stund glæder vi os til HØST-
FROKOSTEN tirsdag d. 20. ds. Kl. 11.30. 
Den dag er der ikke morgenkaffe, men vi 
mødes kl. 10.00 til lidt hyggesnak. Jeg vil 
gerne her takke tirsdagsfolket for altid at 
træde til med hjælp, når det strammer 
til i.f.m. arrangementer o. lign. – ikke 

mindst de 5-6 mand, som forberedte 
 flagdagen d. 5. september, det være sig 
i kabyssen under hovmesters kyndige 
vejledning og med borddækning/afryd-
ning osv. En stor tak til flaggasterne, der 
beredvilligt trådte til og satte flag op i 
byen i.f.m. flagdagen. Til sidst en ser-
vicemeddelelse, øl/vandautomaten er 
nu slukket og kommer ikke i brug mere 
p.g.a. det store elforbrug. Om tirsdagen 
kan købes grønne kort – kontanter mod-
tages kun som betaling for kaffebrød. 
Tak for jeres indsats! 
Med venlig hilsen
”tovholderen”

Nyt fra Tirsdagstræffet:
Af Flemming Hjorth
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Lidt fra Slupkoret
Siden sidste Kabysrygte har vi været 
i gang med både øveaftner samt op-
træden, selv om det kan være svært at 
holde samling på tropperne her i som-
merperioden. 
Søndag den 3/7 sang vi til Jørgen Bilen-
bergs 75-års fødselsdag i Birkehuset i 
Tirstrup, men vi havde ugen før været 
ude at øve hos Erich Franzen, så vi var 
klar.
Tirsdag den 26/7 holdt vi øveaften 
hjemme hos os. Det var hyggeligt og na-
boerne kommenterede musikken næste 
dag. 2 uger efter var koret hos Grethe og 
Knud Erik til øveaften. Der er godt frem-
møde især når der er mad på bordet, og 
det er også rart at mødes udenfor Ma-
rinestuen. Grethe og Knud Erik havde 
som sædvanligt slået det store telt op så 
vi alle kunne sidde i ly for regn og blæst 
hvis vejrguderne ville det, men som 

tidligere var vejret med os. Grethe trak-
terede os med hjemmelavede frikadeller 
og kartoffelsalat og for at ingen skulle gå 
brødflove fra bordet havde Grethe gril-
let Langelænderpølser til os – King Size. 
Fadølsanlægget blev også flittigt besøgt 
så både stemmer og stemning var vel-
smurt.
Lørdag den 20/8 skulle vore uniformer 
igen luftes. Vi mødtes i Marinestuen 
og fulgtes ad ud til den nyrestaurerede 
Havmølle. Her skulle vi optræde for et 
nybagt brudepar, Josefine og Martin 
som havde omkring 100 gæster med. Vi 
ventede lidt og vi fik en kold fadøl, den 
gjorde godt i 30 graders varme! Så blev 
vi dirigeret om i haven på terrassen med 
publikum, hav og Hjelm i baggrunden, 
fantastisk syn. Så gik vi i gang og vi fik 
store bifald. Derpå var der fadøl i den 
fine hestestald. 

af John Rosborg og Knud Erik Overgaard

Slupkorets meriter 

I år var det Randers Marineforening, der 
var arrangør af den traditionelle 4-kant-
skydning mellem Aarhus, Randers, Gre-
naa og Ebeltoft Marineforeninger. Det 
blev dog kun en konkurrence mellem 
3 foreninger, da Grenaa Marineforen-
ing meldte afbud. Med besvær lykkedes 
det for os at få samlet 2 hold sammen; 
og da beskedenhed ikke er vores stærke 
side, holdt vi traditionen ved lige og  
vandt konkurrencen for 15. gang i træk 
og kunne dermed tage vandrepokalen 
med hjem til Ebeltoft igen. Det var vores 
hold 1, der bestod af Jørn Mortensen, Sv-
end Rasmussen og Erik Lyager, der vandt 
holdskydningen foran Aarhus med 430 
point; og Jørn Mortensen blev konkur-
rencens bedste individuelle skytte og 
dermed også bedste holdskytte.
Erik Lyager

Så er det igen blevet Ebeltoft Marine-
forenings tur til at stå for Distrikts-
skydningen i distrikt 10. Sidste år var 
det i Randers og her kom vi hjem med 
pokalen for bedste hold. Dette håber 
vi selvfølgelig vi også kan gøre i år på 
hjemmebane. Det endelige program for 
skydningen er endnu ikke på plads men 
vi håber mange af vores skytter vil reser-
vere dagen og deltage. Der vil efter skyd-

ningen være frokost og kammeratligt 
samvær i Marinestuen, hvor skydningen 
kommer til at være på vores egne baner. 
Det endelig program og pris er endnu 
ikke på plads, men så snart dette kom-
mer vil det blive fremlagt sammen med 
tilmeldingslisten. 
Peter Brøgger 
Leder af skydeudvalget

Ebeltoft vandt igen årets 4-kantskydning 

Distriktsskydning i Ebeltoft
Søndag den 6. november kl. 09.30

Skyttelauget

4

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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Så gik turen til Mellem Jyder, hvor vi 
skulle synge for Ove Hansen, der af-
holdt sin fødselsdag her. Ove trådte til, 
så koret blev forstærket. Det betød at 
andre gæster og folk kom ind fra gaden, 

for at høre og se os, meget festligt ude i 
gårdhaven i høj sol. Uwe er siden blevet 
kontaktet af en mand fra Sjælland, der 
spørger om vi kan komme derover!

En flue på væggen
En helt almindelig tirsdag aften en gang 
i sommer nærmere betegnet tirsdag 
26. juli fik jeg mulighed for at være en 
flue på væggen eller rettere teltdugen. 
Admiralen John havde sammen med 
Marian inviteret Slupkoret til øveaften 
på Ahl. Slupkoret, som de udfolder sig 
ved begivenheder som Valdemarsdag 
eller ved Tall Ships Race i Aarhus eller 
ved ”Øveaften med damer” en gang i 
vinter eller private begivenheder, havde 
jeg selv haft lejlighed til at opleve. Men 
en almindelig øveaften havde jeg kun 
hørt om. Helt almindelig var den jo så 
alligevel ikke. Bænket ved flagpyntede 
borde bød John og Marian på grill-
mad og naturligvis ØL. Det hører sig 
til på en tirsdags øveaften, har jeg hørt. 
Musikerne blev bænket på terrassen 
lidt hævet over koret, så de kunne skue 
ned på sangerne, men det blev dem for 
køligt, så de flyttede ned bagest i teltet. 
Så skulle der synges. At vælge sange på 
en øveaften går efter tur. Uwe peger og 
næste mand vælger. Gad vide hvordan 
hver enkelt vælger? Men det får stå hen 
i det uvisse. Rækkefølge var næsten 
givet, og jeg ventede spændt med min 

udvalgte sang. Fik jeg mon også lov. 
Uwe lurede mit spændte ansigtsudtryk, 
og så nævnte han mit navn. ”Nyboders 
Pris” andet kunne det ikke være for en 
Københavner som mig. (Selv om jeg har 
boet i Ebeltoft siden 1978). Jeg fornem-
mede at mit valg faldt i god jord. Og 
sådan gik det slag i slag. Pludselig inden 
alle havde haft mulighed for at vælge en 
sang skete der noget. Tiden var åbenbart 
inde til en helt speciel sang. Hverken den 
aften eller senere forstod jeg et KUK af, 
hvad det gik ud på. 3 mand stillede sig 
op midt i teltet og diskuterede ivrigt et 
eller andet. Med et dukkede Anders no-
get forsinket op. Han skulle straks ind-
hales i løjerne. Ostindiensfarernes sang 
nr. 58 skulle afsynges af Benny, Teddy og 
Poul eller hvem det nu var. Slupkoret har 
selv sagt mange traditioner både små og 
store. Selvfølgelig er der Slupsejladsen, 
som vi alle kender. Men ikke den slags 
traditioner. Måske skulle man kalde det 
ritualer. Alle forsamlede sig på terras-
sen, og Uwe førte an i fødselsdagssang 
til John. ”Happy Birthday” lød ud over 
Ahl. Naboerne var vist blevet advaret 
på forhånd. Efter kaffen og kagen var 
der flere sange. En almindelig øveaften 
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Bemærk det yndige lyserøde tæppe, som de tre på bænken fik over sig. Marian var fluks 
med det, da de klagede over kulden, der sneg sig ind i teltet, som aftenen skred frem.

Anders var forsinket til denne aften, men blev modtaget med åbne arme.

i Slupkoret med undertegnede som ob-
servatør gik på hæld. ”Landlov” gjaldede 
ud over Ahl en sommeraften i juli. Tak 

til John og Marian fordi jeg måtte være 
med.
Winnie Egefjord

Her afsynges vist nok Ostindienfarernes sang. 

Æresmedlem i Ebeltoft Marineforening
Cristian Koudal fylder 80 år

og inviterer til

Reception 
torsdag, den 24. november 2022 kl. 13.00

i Marinestuen.
 Afslappet påklædning
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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

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, oktober 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

29. september 1. Kammeratskabsaften med ledsager – Vinsmagning og

                                 Tapas  i Marinbestuen med Christian Busk, “Hos Walther” 

27. oktober  Kammeratskabsaften – foredrag med Carsten Pedersen

06. november Distriktsskydning

17. november Kammeratskabsaften 

24. november Æresmedlem Cristian Koudal fylder 80 år  

26. november Julefrokost 

31. december Nytårstræf

www.marineforeningen-ebeltoft.dk

SDS EBELTOFT
Tlf. 7615 3330
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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

2323

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

Nytårstræf 

Lørdag, den 31. december kl. 10.00 invit-

eres til nytårstræf - Foreningen er vært ved 

et glas bobler og kransekage.

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 1. september var det endelig tid 
til at mødes igen i Havfruerne. Den 1. 
mødeaften efter sommerferien var vi 
inviteret ud til Grethe Eppler i Boeslum, 
hvor Grethe bor med Knud Erik i et de-
jligt hus med plads til et fantastisk telt i 
haven. Grethe er nylig fyldt 80 år, men 
vores aften var ikke helliget fødselsda-
gen. Det var en dejlig gestus fra Grethe 
og Knud Erik, at de havde lyst til at se 
Havfruerne til en afslappet og dejlig af-
ten i skønne omgivelser. Irene kvitterede 
invitationen med nogle dejlige flasker fra 
os alle som tak for indbydelsen. Jeg skal 
da lige love for, at det er et skønt sted og 
vi blev opvartet i den grad, at man kun 
kunne læne sig tilbage og nyde livet. Der 
var dækket borde med duge fra Thailand. 
Grethe fortalte, at det egentlig var sen-
getæpper, som hun havde tænkt, kunne 
være duge – de var meget smukke. Knud 
Erik skænkede ”vin ad libitum”, som jo 
er et mærke vi Havfruer holder meget af. 
Forretten var en smuk pyntet fiskerand 
med flutes og derefter frikadeller og 
kartoffelsalat. Til kaffen var der ”ostelag-
kage” uden ost. Igen smukt pyntet! Snak-
ken gik som sædvanlig rigtig godt – og 
vi måtte lige huske formandinden på, at 
der måtte være ting, som vi sædvanligvis 
plejede at blive informeret om: Ganske 

rigtigt, så blev der talt om næste møde – 
torsdag den 8. oktober, hvor vi får besøg 
af ”Opalerne”. De som ikke ved, hvem de 
er – så er det en butik i Ebeltoft – som 
har deres egen Opalmine. Det bliver 
spændende……

Kirsten Olesen

Mere havfrue
Det var en fantastisk dejlig aften og det 
skønneste midsommervejr, når det er 
bedst.
Astrid fik lige noget af more sig over, da 
vi skulle hjem: Hun følte, at hun tabte sit 
vin- glas, da hun hjalp med at rydde op 
på terrassen. Der blev ledt på fliserne, 
hvor var glasset? Formandinden lagde 
sig på knæ med sin pariser po-po i vejret 
– intet glas. Pludselig ser Astrid, at glas-
set er havnet i hendes taske … Jeg truede 
hende med, at det ville blive nævnt i 
referatet – og det er hermed gjort, for 
Astrid morede sig højlydt. Og det var i 
sig selv dejligt. Jeg kan ikke gentage det 
nok: ”Havfruerne” er et sted, hvor vi tag-
er os af hinanden og lægger mærke til, 
hvordan vi har det! Hurra siger jeg bare 
…
Ref.: Hanne
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