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*****
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Med formandens øjne
Det første kvartal af 2023 er nu næsten overstået, og generalfor-
samlingen afholdt. Regnskabet viste et underskud. Det må ikke 
gentage sig.

En stor del af underskuddet har vi ikke selv haft indflydelse på, da 
det kan tilskrives forøgede forbrugsomkostninger, resten henføres 
til, at vi har foretaget indkøb, som ikke kunne dækkes ind af ind-
tjeningen.  Vi har manglet medlemmernes sædvanlige opbakning 
til vore arrangementer med den indtægt, som heraf følger. Vi ser 
allerede en tydelig forbedring, tak til Jer alle for det.

Generalforsamlingen udviklede sig for mig noget overraskende. 
Bestyrelsen havde besluttet, at gøre deres formand til Æresmed-
lem – det var bestemt uventet. Det var svært at finde ord, men 

tusind tak til Jer alle for den hæder I tildeler mig, jeg er ydmyg modtager, men samtidig 
betænkelig ved, om jeg kan leve op til de forventninger, som heraf følger. Jeg vil selvfølge-
lig prøve, at leve op hertil. 

Her omkring årsskiftet er det tiden, at betale kontingent for det nye år. En stor tak til alle 
vore trofaste medlemmer, som betaler kontingentet uden at kny, uanset hvor meget den 
enkelte gør brug af vor Marinestue og vore medlemstilbud. Desværre må vi år efter år 
konstatere, at flere og flere ”glemmer” at betale. Det er ikke i orden. Vi må respektere, at 
der er medlemmer, som vil melde sig ud, og det giver de os besked på, det er selvfølgelig 
uforståeligt, men det kan vi håndtere.

Medlemskontingentet på kr. 350,- går til Danmarks Marineforenings drift med kr. 150,- 
samt til lokalafdelingens drift med de sidste kr. 200,- Kontingentet til Danmarks Marine-
forening betales retmæssigt lige omkring årsskiftet, og vi kan ifg. vedtægterne få refunde-
ring af kontingent fra udmeldte medlemmer indtil 1. marts, så det er snart. Hvis vi ikke får 
klarhed inden da, må afdelingen selv hæfte for kontingentdelen til Landsforeningen. Derfor 
er det vigtigt, vi har klarhed inden 1. marts. Kære restanter vi savner Jeres kontingent. Støt 
op om Svendborg Marineforening.
 
 fortsættes...

Erik Bodal
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Snarest muligt til: Reg. Nr. 1551 Konto nr. 3224636393

Kontingent til Marineforeningen, er uændret 350 kr.  
Da der er enkelte der endnu ikke har nået at betale, så få det  

bragt i orden straks, ved at indbetale beløbet til
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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® 

I løbet af foråret vil der være flere arrangementer og mindehøjtideligheder.  
Jeres opmærksomhed henledes på flg.:

1.  1. april kl. 12.00 indvielse af vort nye facadeskilt samt genrejsning af Matrosen.  
Foreningen er vært ved et beskedent traktement). 

2.  Danmarks besættelse 9. april vil der blive flaget på hel stang hele dagen, da dagen 
falder sammen med Påske dag.

3.  4. maj Danmarks befrielsesdag er der gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke kl. 19.30.

4.  5. maj kl. 14.00 i Sct. Jørgens Park, vil vi mindes de søfolk og fiskere, som satte livet 
til under 1. og 2. verdenskrig. Knud Erik Møller holder mindetalen. 

5.  I Store Bededagsferien 5. 6. og 7. maj er der det årlige Sendemandsmøde, som i år 
afholdes i Ærøskøbing. 

6.  Den 18. maj kl. 14.50 holdes den traditionelle Kristihimmelfarts March fra Torvet til 
Assistens Kirkegården. 

Ud over ovenfor nævnte er to arrangementer i de Maritime Foredrag, 30. Marts  et foredrag 
af Danedynamics om Autonome navigationssystemer, og sæsonen slutter med et besøg på 
den nye Simac bygning på Svendborg Havn. 

Med disse ord ønskes I alle samt Jeres familier et godt forår. 

Vi ses i Marinestuen.
Med venlig hilsen
Formand, Erik Bodal
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Lørdag den 7. januar, Nytårsmønstring.

Formanden indledte med at mindes de medlemmer, der var gået fra borde i år 2022. 

Derefter blev uddelt jubilartegn til de fremmødte der havde jubilæum for indmeldelse i Mari-
neforeningen. Der blev også uddelt medlemstegn til nye medlemmer.

 
Torsdag den 26. januar, Foredrag. 

Omkring 50 fremmødte hørte Gisli 
Gudjonsson berette om hvordan han 
som ung skibsfører, på Svendborg  
skibet ”Nanok S” sejlede flere ture med 
forsyninger og passagerer til baserne på 
Antarktis.

Derudover blev det også til sejlads til 
det nordligste Grønland. Foredraget var 
ledsaget af mange billeder.

 
Lørdag den 18. februar, Generalforsamling.

Aktiviteter  
siden sidste bladudgivelse

64 medlemmer var tilstede. Formanden indledte med at mindes de 9 medlemmer, der var gået 
fra borde i 2022. Et medlem fik overrakt jubilartegn for 25 års medlemskab af foreningen. 
Herefter overtog dirigenten, revisor Torben Tranberg, ledelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Regnskabet, der viste et mindre underskud, 
blev godkendt. Der var ikke indkommet nogen forslag. Kontingentet er uændret 350 kr.

Valg: Kasserer Niels Marcussen blev genvalgt, ligeledes blev Bjarne Jensen og Dorte Olbæk 
Hansen genvalgt. Jim Mollerup ønskede ikke genvalg, som ny valgtes Kaj Kruse. Som sup-
pleanter var der nyvalg af Jim Mollerup og Kim Kruuse.

Som det sidste punkt blev formand Erik Bodal udnævnt til æresmedlem af Svendborg Mari-
neforening, som anerkendelse af hans store indsats som formand. 

Erik blev valgt som ”midlertidig” formand i 2006, og er nu den længst siddende formand i 
foreningens historie. Det synlige bevis på æren, blev overrakt af næstformand Bjarne Jensen
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Gnisten Marine A/S 
Din faste partner på vandet

Torsdag den 23. februar: 

Foredrag. Erik Schmidt var aftenens foredragsholder. Han berettede om sine oplevelser som 
banjemester på ”Lauge Kock” P. 572 i de Grønlandske farvande, samt om antipirat opgaver i det 
Indiske ocean og i Guinea bugten. 

Derudover havde han deltaget i flere Nato missioner i nogle af verdens brændpunkter. 

De fremmødte fik en god orientering om søværnets mange opgaver.

Efter generalforsamlingen kunne medlemmerne hygge sig med den traditionelle spisning 
af kogt torsk, med alt hvad dertil hører. Tilberedt med sikker hånd af gasterne i Kabyssen:  
Walter Storm, Jørgen Lund, Ove Frisch og Jørgen Bech.
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Lørdag den 1. april kl. 12.00: 

Niels Kastbjerg fra Hvide Sande, har for Svendborg Marineforening, fremstillet et nyt skilt 
til husets facade mod Færgevej. Skiltet er nu afleveret og vil blive opsat og indviet ved et ar-
rangement den 1. april, kl. 12.00. 

Foreningen er vært ved øl og pølser i den anledning.  
Samme dag vil matrosen fra P-pladsen igen være på sin nye plads bag huset.

 
Torsdag den 13. april kl. 18.00: 

Kammeratskabsaften, påklædning fri. Kun for medlemmer.

Menu: Skipperlabscoves med purløg, rødbeder sennep og rugbrød.  
Gammel ost med fedt, sky, rødløg sennep og rugbrød.

Deltagerpris 125,00 kr. Tilmelding og betaling senest lørdag den 1. april, til Bjarne ved det run-
de bord, eller ved at indsætte beløbet på foreningens konto: Reg. nr. 1551 konto nr. 3224636393.

 
Torsdag den 20. april Kl. 19.00: Pudseaften.

 
Torsdag den 27. april Kl.19.00. 

Det sidste arrangement i foredragsrækken er en rundvisning i SIMACs nybyggede faciliteter 
på havnen i Svendborg. Vi mødes ved den nye bygning kl. 19.00.

 
Torsdag den 4. maj.  Kl. 19.30: Mindegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke.

 
Fredag den 5. maj. Kl. 14.00: Mindehøjtidelighed i Sct. Jørgens Park.

 
Lørdag den 6. maj: Sendemandsmøde i Ærøskøbing.

Kommende aktiviteter
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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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Torsdag den 18. maj. Kristi Himmelfartsdag:

March til krigergravene på Assistens Kirkegård, start fra Torvet kl. 15.00

 
Fredag den 23. juni. Sct. Hansfest. 

Påklædning fri. Igen i år bliver der musik, underholdning og god mad, og bål på p-pladsen, 
hvis vejret tillader det. Menuen er endnu ikke fastsat, men vil senere blive oplyst af Bjarne 
Jensen. Prisen for denne hyggelige aften er 150,00 kr.

Sidste tilmelding og betaling er lørdag den 3. juni. 

Tilmelding og betaling i Marinestuen ved Bjarne Jensen, eller ved at indbetale beløbet på 
foreningens konto: Reg. nr. 1551 konto nr.3224636393

 
Søndag den 9, juli. Kl. 08.00:  

Sejltur til Ærøskøbing. Det er foreløbigt planlagt at sejle til Ærøskøbing med ”Caroline S” og 
”Viking” med afgang fra Svendborg kl. 08.00. 

Der serveres morgenmad med små glas ombord, og der er spisning i Ærøskøbing Marinefor-
ening. Prisen for hele dette arrangement er 250,00 kr. Kun personlig tilmelding i Marinestuen, 
begrænset antal, derfor først til mølle. 

Tilmeldingslisten opsættes lørdag den 24. juni kl. 10.00. 

Der er pt. lidt usikkerhed om arrangementet, da ”Caroline S” skal i dok, på et tidspunkt, som 
endnu ikke er kendt. For yderligere oplysninger: kontakt Bjarne Jensen.

 
Nærmere oplysninger kan altid fås hos formand for aktivitetsudvalget 
Bjarne Jensen, der træffes på Telefon 62 25 17 94 / Mobil 23 34 51 58.  

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.

Statsautoriseret revisor
Morten Heitmann

Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu
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3. april  John Moesgaard Lund 65 år.

22. april Nis Erik Larsen 75 år.

27. april Hans Harboe-Hansen 100 år.

13. maj Jørgen Skovgaard Hansen 65 år.

18. maj Poul Ellehammer 85 år.

22. maj Jørgen Pedersen 80 år.

22. maj Henning Otto Damgaard 75 år.

26. maj Flemming Vagn Jensen 80 år.

27. maj Aage Walther Otto 85 år.

29. maj Just Frederiksen 85 år.

14. juni Bent Aage Andersen 80 år.

15. juni Rholf Boserup 85 år.

16. juni Henning Vaaben Rose 80 år.

30 juni Arne Lund 80 år.
 

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
APRIL KVARTAL 2023:

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Svend Aarebo Møller, Erik Lundgaard Olsen og Svend Erik Flege
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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VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

Mads Strandgaard Strate, Michael Kruuse og Jacob Vester.

Tage Sylvester Eriksen 70 år.
Preben Halbert 65 år.
Ib Kabell Hansen 65 år.
Jørgen Lund 65 år.
Gert Lind Hansen 60 år.
Henning Larsen 60 år.
Jørgen Bendt Andersen 60 år.
Ole Nielsen 60 år.
Erik Baagøe Larsen 50 år.

Arne Georg Albertsen 50 år.
Christian B.F. Fischer 50 år.
Søren Filip Hoppe 50 år.
John Pedersen 50 år.
Jan Magne Jørgensen 50 år.
Arne Carl Nielsen 50 år.
Benny Thygesen 40 år.
Per Bøje Brandenborg 40 år.

Aftale om samlet transport samt betaling herfor, oplyses når endeligt  
deltagerantal kendes. Kontakt formanden eller kassereren for tilmelding.

Jubilarstævnet 2023
På Holmen, søndag den 27. august 2023.

Svendborg Marineforening har også i år et stort antal medlemmer der 
kan markere jubilæum for deres indkaldelse til Søværnet:

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.
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Kabys nyt: 
Vi, de lidt ældre kabysgaster, har aftalt med næstformand Bjarne Jensen, at vi 
afholder en lørdag pr. måned, med en varm ret mad til 25,00 kr. 

Det er foreløbig en prøveperiode frem til 1. juli. Vi vil gerne have tilmelding på den 
opsatte liste ved Bjarnes plads, skulle du have glemt at melde dig til, så spørg i baren, om 
der også er lidt mad til dig.

Der er planlagt følgende menu:

Lørdag den 29. april KL. 12.00: 
3 tarteletter med fyld af kylling og asparges. 

Lørdag den 20. maj kl. 12.00: 
Marine stjerneskud med torskesalat, rejer og asparges på toast brød.

Lørdag den 17. juni kl. 12.00:  
Pariser bøf med hakkede løg, rødbedetern, reven peberrod, capers og rå æggeblomme. 

Vi holder sommerferie i juli 2023, og håber vi er tilbage igen i august.  
Kom og spis sammen med gasterne. God ferie til alle.

Kabysgruppen: Ove, Niels, Jørgen B, Jørgen L, Mogens, John og Walter.

Er du derude?
Kan du pille et løg, skrælle en kartoffel, piske i sovsen, lære nyt om 

fremstilling af god mad til gasterne i vores Marineforening. 

Gasterne der samles til forskellige festligheder i løbet af året, er rigtig glade for 
vores gode mad, altid frisk lavet og med kærlighed. Vi kabysgaster har brug for 

dig, om du kan gå all ind, eller nogle få timer, vi giver dig et godt kammeratskab 
med hyggelige og humørfyldte timer.

Er du interesseret, så giv et kald til 
Walter Storm. Tlf. 23 60 13 58 mail: vikarkokken@mail.dk
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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.

Travaljelauget:
Som tidligere meddelt, indstiller Travaljelauget 
aktiviteten med roning på grund af reduceret 
antal og evner. 

Men vi har i 15 år haft en fantastisk gruppe med 
sammenhold og samvær, som flere af os syntes 
bør fortsætte. 

Petanque:
Så der er opstået en ide om at mødes til et spil 
Petanque samme tid, altså hver tirsdag kl. 1600, 
og med udsigt til vand.

Der er anlagt en bane på kajen ud for 
Lystfartøjsmuseet, hvor der formentlig vil være 
god plads om eftermiddagen. Der er foreløbig 
2 timers gratis parkering bag Lystmuseet, og i 
tilfælde af uvejr kan vi søge ly indendørs.

Nogle af os har et sæt petanquekugler, og ellers 
er de set hos Harald Nyborg til 148 kr.

Reglerne kan læses på nettet, men bliver også 
printet ud. Der bliver ingen til- eller framelding 
og man medbringer selv proviant. Foreløbig 
kan vi sætte startdatoen til tirsdag den 4. april.

Alle andre medlemmer af Marineforeningen er 
naturligvis også velkomne.

Koordinator Kurt Kaysen, tlf. 24270562

Rejseudvalget:
Udvalget har fået ny formand efter Jim Mollerup, der har haft posten i 11 år.

Den nye formand er Christian Mygind Sørensen.  
Tlf. 21 45 24 84. christian.mygind.svendborg@gmail.com 

Der arbejdes med planer om en dag tur i foråret, og muligvis en flerdages tur i september. 
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Madholdet:
Holdt sæsonafslutning den 20 marts. Opstart på en ny sæson den 25 september 2023. Har 
du lyst, kan du også blive medlem af madholdet, kontakt Erik Baagøe tlf. 24 69 62 71.

Skyttelavet:
Har afholdt ordinær generalforsamling den 8. februar. Såvel beretning som regnskab 
blev godkendt. Kontingentet er uændret. Der blev vedtaget mindre prisstigninger på 
skydningen, på grund af prisstigninger på patroner og skiver. Alle der var på valg, blev 
genvalgt. Generalforsamlingen sluttede med et let traktement.

Søndag den 5. marts afholdt Svendborg Marineforenings Skyttelav distriktsskydning i 
Tåsingehallen med efterfølgende spisning af gule ærter i Marinestuen i Svendborg.

Der var inviteret skytter fra Kerteminde, Nyborg og Faaborg.

Skyttelavet deltog også i Landsskyttestævnet i Randers, den 25 – 26. marts, med et hold 
af skyttelavets bedste skytter her fra Svendborg,

L´hombrespillerne:
Vi er stadig 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. 4013 1114.

• 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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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

Boghjørnet:
Nils Valdersdorf Jensen har sammen med Svendborg museum og Museet for Søfart, 
udgivet en bog: Smuglerlandet Danmark - Mennesker, sprut og cigaretter.

Disse lyssky aktiviteter foregik, ifølge forfatteren, især i det Sydfynske øhav, og 
kunne måske være  interessant læsning for folk fra området.

Bogen kan købes i boghandelen, Gads Forlag, eller på Svendborg Museum.

Pris ca. 350 kr.

Et smykke bringer altid lykke

Nils Valdersdorf Jensen



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!


