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Randers Marinehjemmeværnsorkester

KOM TIL VALDEMARSFEST
”Dannebrogs fødselsdag”
fredag den 15. juni kl. 19.00 - i Ebeltoft Kirke
og efterfølgende i Marinestuen.
Valdemarsdag er som bekendt den dag,
hvor Danmarks-Samfundet fej-rer Dannebrogs fødselsdag ved blandt andet at
uddele flag og faner til foreninger og ungdomsorganisationer m.v., - således som
vi selv har nydt godt af det flere gange.
Arrangementet vil følge det velkendte
mønster med indledende Gudstjeneste,
hvor fanerne føres ind i kirken under
præludiet, og hvor det som noget nyt
er Marinehjemmeværns-orkestret fra
Randers, der medvirker.
Efter andagten marcherer de mange
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hjemmeværnsorkestret i spidsen fra
kirken til Marinestuen, hvor der efter
velkomst, underholdning af Marinehjemmeværnsorkestret
og
fællessange, er uddeling af flag samt faner
og indvielse af Danmarks-Samfundets lokalkomités egen, nye fane.
Festtalen holdes af den nye formand
for
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, politikommissær (P) Paul Erik Nielsen.
Herefter er der hyggeligt samvær, hvor
der kan købes
kaffe og kage, øl, vand og
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
vin samt grill-pølser.
Æ
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KABYSRYGTET
Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,
udkommer 6 gange om året.
Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse.

Første suppleant:
Knud Erik Overgaard
Tlf. 20 71 66 11
overgaardknuderik@gmail.com

Redaktør:
Peter Brøgger,
Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand
Tlf. 4071 9509
E-mail: peterbrogger@hotmail.com

Anden suppleant:
Mark Bjerg
Tlf. 53 95 76 55
mb211282@hotmail.com

Grafisk tilrettelægning:
Niels Poulsen
Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft
Tlf. 2211 6945
E-mail: np@npgrafisk.dk
EBELTOFT MARINEFORENING
Stockflethsvej 7
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)
marineforeningen-ebeltoft@mail.dk
BESTYRELSEN :
Formand:
Erich Heiner Franzen
Tlf. 40 27 10 33
erich.heiner@gmail.com
Næstformand:
Frank Heede
Tlf. 23 46 57 22
flheede@hotmail.com

Flaggaster:
Tommy Schmidt (flagbærer)
Tlf. 86 34 35 25
Nils Jørgen Tastum (1. reserve)
Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01
Paul Erik Nielsen (2. reserve)
Tlf kommer i næste nummer
Interne revisorer:
Hans Skov, tlf 40 17 66 11
hansskov@post10.tele.dk
Finn Adamsen, tlf. 23 24 84 97
fia@nybolig.dk
UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN:
Leder af Slupkoret:
Uwe Weissfeld
Tlf. 86 34 65 20 - 24 99 90 20
Leder af travalje-restaureringen:
Christian Koudal
Tlf. 86 34 18 17

Kasserer
Erik Lyager
Tlf. 87 52 1045 - 20 57 52 17
eriklyager@hotmail.com

Leder af praktisk vedligeholdelse af
fartøjerne
Kurt Nielsen
Tlf. 86 34 36 69

Sekretær
Peter Brøgger
Tlf. 40 71 95 09
peterbrogger@hotmail.com

Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.):
Per Snejbjerg
Tlf. 87 52 20 90

Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse,
tekniske anlæg og udenomsanlæg samt
foreningens fartøjer:
Poul Lindhardt Bojesen
Tlf. 30 20 40 10
pbojesen@live.dk
Bestyrelsesmedlem, leder af skydeudvalget:
Pia Skovsen Skarritsø
Tlf. 20 78 78 49
skarritsoe@gmail.com
Hovmester:
Kjeld Thejl,
tlf. 51 74 63 02
thejlaeg@gmail.com
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Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af
kanoner og minebøsser):
Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65
Leder vedr. Flagalléen:
Jørgen Halling-Illum
Tlf. 40 50 65 53 - 35 36 82 11
illum@email.dk
Tovholder for Tirsdagstræffet:
Flemming Hjorth
Tlf. 26 15 28 38
flemminghjorth@live.dk

Vi håber at se rigtig mange af vore
medlemmer med familie og venner til
dette stemningsfulde arrangement. –
Det kan varmt anbefales at give sig
selv og familien denne oplevelse !
Aftenens program er som følgende:
kl. 19.00 i Ebeltoft Kirke
ved sognepræst Heidi Bisgaard; organist
Christoffer Steffansen
Derefter i Marinestuen, Ebeltoft
Ved repræsentant for Danmarks-Samfundets lokalkomité, Jørgen Brøgger.
Program i kirken:
Kl. 18.45: Faneborgen møder ved kirken
Kl. 19.00: Præludium, herunder føres
flag og faner ind
Sang: Dufter lysegrønt af græs
Marinehjemmeværnsorkestret: Den Kgl.
Danske Marines Honnørmarch
Hilsen
Kollekt
Læsning
Sang: Mægtigste Kriste
Tale
Sang: Vaj nu Dannebrog på voven
Trosbekendelsen
Fadervor
Velsignelsen
Sang: Kærlighed til Fædrelandet
Marinehjemmeværnsorkestret:

Potpourri over tre danske sange
Postludium, herunder føres flag og faner
ud
Med Marinehjemmeværnsorkestret og
faneborgen i spidsen marcheres ad ruten
Kirkegade, Overgade, Torvet, Juulsbakke, Nedergade, Søndergade og Havnevej til Marinestuen
Program ved Marinestuen:
Program ved Marinestuen
Flag og faner føres på plads
Velkomst v. formand Erich H. Franzen
Marinehjemmeværnsorkestret underholder: It’s the way to Amarello og Sway
Fællessang: Som en rejselysten Flåde
Uddeling af flag og faner
Ved repræsentant for Danmarks-Samfundets lokalkomité, Jørgen Brøgger
Faneindvielse
Fællessang: Der er ingenting, der maner,
som et flag, der går til tops
Tale ved formand for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, politikommissær (P) Paul Erik Nielsen.
Marinehjemmeværnsorkestret underholder: I Danmark er jeg Født
Fællessang: Danmark nu blunder den
lyse nat
Afslutning
Derefter hyggeligt samvær kaffe/kage,
grill-pølser og div drikkevarer sælges til
favorable priser.
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Djurslands Høreklinik
Høreapparater
Djurslands
Høreklinik

Flag-sælgere
efterlyses !

Vi fører alle typer

med offentligt tilskud!

høreapparater
- også de

allermindste!
Egenbetaling fra kr. 0,Høreapparater,
ørepropper,
Batterier, ørepropper,
tilbehør til høreapparater,
batterier
og gratis
tilbehør
jagthøreværn,
høreprøve og fri kundeparkering

Otodan-European Hearing

Otodan-European Hearing

Ny
21
Ny Lufthavnsvej
Lufthavnsvej 26
8560
Kolind
Aarhus
Lufthavn
Overfor Aarhus
Lufthavn
8560
Kolind
Tlf. 8637
8637 3100
Tlf.
3100
e-mail: adm@otodan.dk
adm@otodan.dk
e-mail:
www.otodan.dk
www.otodan.dk

ADELGADE 27 · 8400 EBELTOFT
TLF. 8634 1211

Steen Kok
Nedergade 34
Tlf. 21 45 66 29
Sdr. Strandvej 20 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 17 22
E-mail: fiat.ebeltoft@mail.tele.dk

Pengene til uddeling af forenings-flag
og -faner kommer som bekendt fra salget af de små Valdemarsflag, der hvert
år sælges på Valdemarsdagen. I den
forbindelse efterlyses sælgere, der vil
bruge et par timers tid på en indsats i
denne gode sags tjeneste.
Sidste år modtog vi selv et orlogsrødt
splitflag til travaljen, for et par år siden
modtog vi et nyt flag til foreningen i flot
orlogsrødt, ligesom vi har fået det store
flag til flagspillet samt flere slup-flag
foræret fra Danmarks-Samfundet.

Der er således al mulig grund til at
være taknemmelige over DanmarksSamfundets indsats ! – og derfor håber
vi også, at der er nogle medlemmer, der
vil give en sådan hjælpende hånd !
De, der tilbyder sig som sælgere af de
små flag, vil hver få tildelt et nærmere
beskrevet område at gå i, - således at
man ikke skal opleve at komme et sted,
hvor der allerede har været sælgere
”på spil”. Et sådant område vil normalt
kunne ”gennemgås” på et par timers tid.
De, der vil give et sådant nap, bedes
skrive sig på den fremlagte liste i Marinestuen eller melde sig til formand
Erich Franzen, tlf. 40 27 10 33 eller næstformand Frank Heede, tlf. 23 4657 22,
snarest muligt. – På forhånd tak !

TRAVALJEN ER SØSAT
- de ugentlige travaljeroninger er begyndt
Første ro-aften i år, 30. maj
Travaljen er nu søsat. Det sørgede vore
gode medlemmer Poul C.D. Sørensen,
Hans Andersen, Georg Sand og Christian Koudal for mandag den 28. maj fra
morgenstunden. – Den første ro-aften
gennemførtes onsdag den 30. med 10
mand ved årerne.
Roningerne fortsætter nu hele sæsonen
igennem hver onsdag aften kl. 19.00, - så
mød gerne op og deltag i de ugentlige ro-
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ninger. Det er hyggeligt, det er kammeratligt samvær, det er sund motion, - og
så er det maritimt.
At roningerne starter kl. 19.00 vil sige, at
man skal være der kl. 18.45 for at være
med til klargøringen (hente årer og redningsveste m.v.), så der kan lægges fra
kaj med overholdelse af sejlplanen. Snyd
ikke dig selv for at være med !
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Lad din lokale el og energi
installatør rådgive dig.
Vi ved hvad vi snakker om!

Ebeltoft afdeling | Strandvejen 9
tlf. 86 34 65 00 | sparkron.dk

Østerallé 23 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1444 • www.holmriis.dk
En del af TS-gruppen

Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på
Vestervej i Ebeltoft.
Åbningstider Ebeltoft

Toldbodvej 1 - 8400 Ebeltoft

Mandag: Lukket
Fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 9.00-13.00
Ring til os i Slagtevognen på telefon:

3028 7555

RUGAARD-EL/TOTAL SECURITY
TOTAL SECURITY ALARM
EL- INSTALLATION
STOCKFLETHSVEJ 9 - 8400 EBELTOFT
TELEFON 86 34 26 00
E-MAIL: SERVICE@RUGAARD-EL.DK
WWW.RUGAARD-EL.DK

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778
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

ÅRETS ”SOMMERFEST”
Grill-arrangement i Marinestuen,
Fredag den 29. juni kl. 17.00
Igen i år afholder vi sommerfest. En aften
som plejer at være rigtig hyggelig, hvor
vi mødes og starter grillen. En aften,
hvor vi, hvis vejret tillader det, hygger
os i gården. Skulle vejret ikke helt tillade
dette, trækker vi indenfor i Marinestuen,
mens der findes et passende læsted til
grillen. Vi er dog sikker på dette ikke
bliver aktuelt.
Også i år er kokken klar med en

Hanne Sloth
Adelgade 1
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4633
Mobil 4030 9633
hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE
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Flyvefisken

Stockflethsvej 12
Fiskerihavnen
8400 Ebeltoft
www.flyvefisk.com
Tlf.: 8634 0680
CVR-nr.: 20 08 55 41

LÆKKER GRILL MENU:
Spyd med okse, gris og grønt
Marineret flæsk
Lakse stykker
Kold kartoffelsalat
Årstidens salat
I år vil vi som noget nyt se, om vi ikke
kan finde 2 grillmestre, der kan passe
grillen.

Disse vil sikre god stemning omkring
grillen og passe de gode sager på grillen.
I 2017 måtte vi desværre aflyse sommerfesten, da der ikke var nok tilmeldte,
men vi håber i år at mange af jer har lyst
at komme denne aften, som byder på
god mad i dejlige sommeromgivelser.
Belært af de foregående års succes vil
Marinestuens musikanlæg udsende
smægtende ”dinnermusik” under spisningen og velvalgte dansemelodier
bagefter, - såfremt altså, at vejret animerer mere til indendørs aktiviteter på
dansegulvet, ved bordene og i baren, end
til udendørs hyggesnak.
Som anført mødes vi allerede kl. 17.00,
så vi kan hygge os sammen over en øl eller et glas vin, medens grillen bliver klar.
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Koncert med Prinsens Musikkorps
Fredag den 17. august, kl. 11.00-12..30 på Torvet

O.B.S.: Uformel påklædning !
Deltagelse vil som de tidligere år koste
den lave pris af kun 130,- kr. pr. person,
excl. drikkevarer. Disse sælges til Marinestuens sædvanlige lave priser.
Tilmelding er nødvendig. Denne bedes
givet på den fremlagte tilmeldingsliste
i Marinestuen SENEST lørdag den 23.
juni. Hvis ens vej ikke falder forbi Marinestuen, kan man også ringe på stuens
nummer, 86 34 30 30 og håbe på, at der
er nogen tilstede, der så vil skrive en
på listen. Og det er naturligvis med
ægtefælle/ledsager, ligesom enker efter
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afdøde medlemmer naturligvis også
er meget velkomne, - sådan som de
altid er, når vi har arrangementer med
ægtefælle/ledsager.

Traditionen med at Prinsens Musikkorps kommer til Ebeltoft og giver koncert på Torvet fastholdes også i år, hvor
det velspillende Musikkorps kommer
fredag den 17. august og underholder til
glæde for fastboende, turister og ”andet
godtfolk” fra kl. 11.00 til ca. 12.30.
Det er som bekendt Ebeltoft Handelsstandsforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft
Marineforening, der siden 2008 har
stået som arrangør af denne sommerbegivenhed, - efter at det var døet ud i
forbindelse med kommunesammenlæg-

ningen, hvorfor vi 3 foreninger ”tog sagen i egen hånd” og fik den gode tradition genoplivet.
Det er vi meget glade for, og derfor
håber vi også, at rigtig mange borgere og
gæster vil møde op og give sig selv den
oplevelse, det er at lytte til Musikkorpsets
velklingende, populære og medrivende
toner. Tag gerne familie, venner og naboer m.v. med, - og opfordre gerne andre
til at gøre det samme.
I tilfælde af regnvejr vil koncerten blive
gennemført indendørs.

For at sommerfesten gennemføres skal
der som minimum være 40 tilmeldte.
OBS
Som nævnt i sidste kabysrygte vil
der dagen efter - lørdag den 30.
juni - IKKE være lørdagsfrokost for
medlemmerne.
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Den årlige fisketur
onsdag den 22. august, kl. 07.50

Så nærmer årets virkelig maritime begivenhed sig: Fisketuren, der også i år
velvilligt gennemføres med veteranskibet ”Skødshoved”.
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 morgenbitter, 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. – Som aftalt er vi gået
tilbage til den gamle ordning med, at
pokalvinderne udover at få deres navne
indgraveret i pokalerne, der opbevares
i Marinestuen, igen får hver et ”erindringsbæger” i stedet for den ”lille klukkende præmie”.
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Vi kender p.t. ikke de seneste ”torskebulletiner”, 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 efter havørred, sej og makrel, - eller måske en hornfisk.
Deltagerprisen er også i år så lav som
kun 50,- kr.. – De, der gerne vil med
på denne ”årets maritime begivenhed”,
bedes skrive sig på deltagerlisten i Marine-stuen senest lørdag den 18. august.
Prisen er lidt højere end tidligere år, men
inkluderer i år et rundstykke, samt kaffe
og en dram ved afgang.
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 vejrguderne
ikke er med os
onsdag d. 22. august
gennemføres turen
en anden dag. De
tilmeldte vil få
besked herom, hvis
det bliver aktuelt.

Tildelt Danske Veteraners Fredsprismedalje
-Ved generalforsamlingen den 22. feb- tjent organisationen og især til modet og
ruar blev tre af foreningens medlemmer
tildelt Danmarks Veteraners Fredsprismedalje. De tre var: Flemming Hjorth
Christensen, Nils Jørgen Tastum og
Kjeld Thejl.
Danmarks Veteraners Fredsprismedalje
(tidligere De Blå Baretters Fredsprismedalje) er indstiftet i anledning af, at
FN’s fredsbevarende styrker i 1988 blev
tildelt Nobels Fredspris. Fredsprisen
blev modtaget af FN’s generalsekretær
Javier Peréz de Cuéllar på vegne af alle,
der indtil da havde gjort tjeneste i FN’s
fredsbevarende styrker. I motiveringen
for tildelingen af FN’s fredspris lyder det:
”Prisen er en hyldest til alle dem, der har

offerviljen til alle dem, der har deltaget og
fortsat vil deltage i de fredsbevarende operationer”.
Denne motivation blev ved tildelingen til
de tre oplæst af sekretær Peter Brøgger,
mens formand Erich Franzen overrakte
medaljerne og tidligere formand for De
Blå Baretter, Midtjylland, Lars Hansen
overrakte de tilhørende diplomer.
Fredsprismedaljen er approberet af HM
Dronningen den 12. juni 1995 og må
således bæres officielt på uniformer.
Ebeltoft Marineforening ønsker endnu
en gang tillykke til Flemming, Nils Jørgen og Kjeld !
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Persondataforordningen
Den 25. maj i år trådte en ny persondataforordning i kraft, gældende for hele EU.
Det betyder skærpede krav til hvordan
alle foreninger, institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder skal
og må behandle medlemmers, kunders
og andres personlige data. Denne lov er
kaldt ”en bombe under forenings-Danmark”, men der er ingen vej udenom.
Loven skal overholdes, også af Ebeltoft
Marineforening. Og det vil vi naturligvis gøre. I første omgang skal vi orientere alle medlemmer om, hvordan vi p.t.
håndterer deres data og hvordan, vi vil
gøre det fremover.
Vi får alle data via medlemslisterne
fra Danmarks Marineforening. Her er
alle medlemmer registreret med navn,
adresse, telefonnummer, e-mailadresse
(hvis en sådan haves og er oplyst). Fødselsdato og indmeldelsesdato. Disse data
er vi nødt til at have for at kunne drive
foreningen.
Vi bruger medlemmernes mail-adresser,
når vin udsender Kabysrygter til de, der
får dem pr. mail og når vi sender mere
generelle informationer. I disse tilfælde
sendes mailen altid til Foreningens officielle mail-adresse og til alle modtagere
som skjult kopi (bcc). Dette er, som det
skal være.
Men vi anvender også mail-adresserne,
når der rundsendes mails for at skaffe
hjælpere til op-/nedtagning af flagalléen
og når der rundsendes mails/info til
Slupkoret. Disse mails er hidtil blevet
sendt som almindelig kopi til alle (cc)
d.v.s., så alle kan se alles mail-adresser.
Det er ikke længere lovligt, og det giver
os nogle udfordringer, idet vi gerne vil
kunne benytte muligheden for, at man

12

sende ”svar til alle”. Det er kun muligt,
hvis vi har skriftligt tilsagn fra alle, om
at vi på den måde må offentliggøre deres
mail-adresser og/eller telefonnumre. Det
vil vi arbejde med meget hurtigt, og indtil da, vil mails i disse tilfælde også blive
sendt som skjult kopi (bcc:), så vi overholder loven.
Udover ”almindelige persondata” som
ovennævnte er der skærpede regler
for behandling af ”følsomme persondata”. Dette er f.eks. cpr. numre. Vi har
cpr-numre på de skytter, der har våben
registreret gennem foreningen. Disse
anvendes ved oplysninger til DGI-skytter og politiet i forbindelse med ansøgninger om våbentilladelser og fornyelser
af samme. Og KUN dertil. De står på de
SKV-godkendelser, vi har papirkopi af,
og som opbevares i våbenboksen, hvortil
der i henhold til den nye våbenlov også
er skærpede krav til hvem, der kan politigodkendes til at have adgang hertil.
Foreningen skal have en person, der er
ansvarlig for korrekt anvendelse af såvel
almindelige som følsomme persondate.
Det er p.t. sekretæren (Peter Brøgger),
der er den eneste, der har adgang til informationerne på Landsforeningens intranet.
Desuden skal foreningen have udarbejdet og nedskrevet en persondatapolitik,
der skal offentliggøres, hvilket kan/vil
ske på hjemmesiden, når/hvis foreningen igen får en sådan. Denne politik
skulle allerede have været udarbejdet,
men vil blive det snarest muligt og i
hvert fald inden sommerferien.
Vi vil naturligvis gøre alt, for at sikre, at
vore medlemmers data behandles korrekt, forsvarligt og i overensstemmelse

med den nye forordning. Overtrædelser
kan straffes med bøde på op til 20.000
euro eller 4 % af den pgl. forenings/virksomheds årsomsætning.

Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til sekretær Peter Brøgger
eller kasserer Erik Lyager.

Ny formand for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og
Omegn
Efter Jens Højs triste dødsfald blev Paul
Erik Nielsen ved Vaabenbrødreforeningens generalforsamling den 12. marts
valgt til ny formand for foreningen.
Paul Erik Blev medlem af Vaabenbrødreforeningen i 1976 og har tidligere siddet
i bestyrelsen fra 1993-2010. Han aftjente
sin værnepligt i Søværnet, hvor han
efterfølgende blev tjenstgørende i 7 år.
(1971-78) som radiotelegrafist, først som
konstabel og senere som sergent. Her
gjorde han sejlende tjeneste i flere enheder, startende med patruljefartøjerne
(SDC’erne), senere forskellige enheder i
torpedobådseskadren, i Willemoes-klassen og på Peder Skram. Med denne maritime baggrund er Paul Erik naturligvis
også medlem af Marineforeningen og

har været det siden ”de gode gamle dage
i Marinestuen hos Martin på Overgade”.
Ved generalforsamlingen i år valgtes han
til 2. reserve-flagbærer.
Efter militær-karrieren kom Paul Erik
ind til politiet den 1.-8.-1978, hvorfra
han gik på pension som politikomissær
sidste år.
Vi ønsker Paul Erik Nielsen hjerteligt
tillykke med valget som ny formand for
Vaabenbrødreforeningen og glæder os
til fortsat godt samarbejde de to foreninger imellem !
P.S.: Det er i øvrigt Paul Erik Nielsen, der
skal holde hovedtalen ved Valdemarsfesten den 15. juni ved Marinestuen, jvfr. side 1.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
15. juni: Valdemarsfest, Ebeltoft Kirke og Marinestuen, jvfr. side 1
29. juni: ”Sommerfest” – grill-arrangement ved Marinestuen, - jvfr. side 7
17. august: Koncert med Prinsens Musikkorps på Torvet, - jvfr. side 9
22. august: Fisketur, - jvfr. side 10
09. september (forventet): Firkantskydning, - Nærmere i næste Kabysrygte
27. september: Soldaterforeningsskydning, - Nærmere i næste Kabysrygte
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Gaver til foreningen
Tidligere chef for fregatterne Peder
Skram og Herluf Trolle, orlogskaptajn (P) Ulrik Wesche (også kendt som
medlem af Helgolands Lauget) har
foræret os to meget fornemme geværer
til vores historiske våbensamling. Der er
tale om en Kragh-Jørgensen riffel, mod.
1889, cal. 6,5 x 55 og en Remington karabin, mod. 1867, cal. 11mm.

geværerne blev overdraget til foreningen
via Østjyllands Politi v. PA Jan Poulsen
der ved en lille seance i Marinestuen den
11.april overrakte de fornemme geværer
til formand Erich Franzen. Våbnene opbevares nu i våbenboksen.
Vi siger hjerteligt tak til OK Ulrik Wesche for de meget fornemme geværer !

PA Jan Poulsen overrækker de to fine geværer til formand Erich H. Franzen
(t.v. Kragh-Jørgensen riflen)
Vort gode medlem Svend Rasmussen
har foræret os en engelsk håndgranat
fra 2. Verdenskrig. Der er den historie
bag denne håndgranat, at Svends far,
Poul Rasmussen (blandt venner kaldt
”Porto”) som medlem af den lokale
modstandsgruppe under Besættelsen
var med til at modtage i en våbennedkastning fra RAF. Håndgranaten kom
aldrig i brug, og blev af Poul Rasmussen
opbevaret som et minde om den tid, efter at den var blevet des-armeret. Senere
arvede Svend den, og han siger nu, at
han synes, at den – som det stykke lokalhistorie, den er udtryk for - skal sikres
for eftertiden ved opbevaring i Marinestuens våbensamling.
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Det kan i øvrigt i denne forbindelse
oplyses, at Poul Rasmussen blev arresteret af tyskerne kort før befrielsen og
gennemgik meget hårdhændet tortur
samt dømt til døden. Han skulle have
været henrettet få dage efter den 5. maj,
men blev heldigvis reddet af netop den 5.
maj. – I det mindehæfte, som foreningen
i 1988 udgav i anledning af 40-året for
Befrielsen fortalte Poul Rasmussen og
de to brødre Leo og Harry Nuhuus om
deres oplevelser som medlemmer af den
lokale modstandsgruppe. Dette mindehæfte kan læses i biblioteket.
Vi takker Svend mange gange for dette
unikke stykke lokalhistorie.

Medlemmer af den lokale modstandsgruppe på vagt i Hotel Vigens port for at bevogte
de internerede værnemagere efter Befrielsen.
I midten Poul Rasmusssen mellem brødrene Leo (t.v.) og Harry Nyhus. De to øvrige er
lærerne K. Schaldemose Larsen (t.v.) og Aksel Therkildsen

Fru Alice Brask, gift med vores gode
slupkors-musikant, Preben Holst, lægger
af og til en samling udklip af interessante,
maritime artikler fra aviser og tidsskrifter – med betegnelsen ”Bølgeskvulp – ned
på ”det grønne bord” i biblioteket. – Fornylig er der igen kommet en ny samling
interessant læsestof fra Alice Brask. – Vi
siger tusind tak til Alice Brask og siger
til vore medlemmer: ”Prøv at læse dem –
det kan varmt anbefales”.

”Bølgeskvulp” på bordet i biblioteket

Foreningens hjemmeside er ude af drift/nedlagt. - Om - og i givet
fald hvornår - foreningen får en ny hjemmeside vides p.t. ikke.
15

Skyttelauget

Ingen sommerskydninger i år

Den nye våbenlov
Det er ikke kun den nye persondataforordning, der giver os ekstra meget
administrativt ”bøvl”, der kan synes
unødvendigt, men som selvsagt skal
overholdes. De nye bestemmelser, der
rammer alle skydebaner er en følge af den
nye bandepakke, der blev til efter at et
medlem af en skytteforening havde smuglet en pistol ud fra skydebanen og efterfølgende skød en politibetjent med den.
Mest mærkbart indtil nu har været den
nye måde skyde-logbogen skal føres
på, hvor alle, der skyder, hver gang skal
registreres med navn og adresse m.v.,
forevisning af ID og angivelse af hvilken
riffel, de skyder med. Det har vi nu simplificeret ved at fortrykke listerne med
alle de oplysninger, der går igen fra gang
til gang, så listeførerne nu kan nøjes med
at indføre hvilken riffel, den pgl. skytte
skyder med samt resultatet og hvor
mange patroner, der er udleveret.
Alle de medlemmer, der skyder med
foreningens våben skal godkendes og
have en ny såkaldt ”SKV 6 godkendelse”,
som de selv skal søge om. Det påregner vi
at gøre ”kollektivt”, således at vi inviterer
alle, der ikke selv har rifler, til et informationsmøde, hvor vi via en PC så kan
udfærdige alle ansøgningerne og indsende dem samlet.
Medlemmer, der har en SKV 2 godkendelse, skal ikke også have en SKV 6 godkendelse.
Vi skal have uddannet et antal
skydeledere, der kan/skal stå som ansvarlige for afholdelse af konkurrencer
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og stævner m.v.. Denne uddannelse
skal foregår ved DGI Skydning. Det
vides endnu ikke hvornår og hvor, antagelig som et externatkursus. Ligeledes
skal banekommandører godkendes/uddannes. Her ved vi heller ikke hvornår
og hvor. – Også udefra kommende
gæster ved eksempelvis Distrikts- & Firkantskydninger, Soldaterforeningsskydningerne og lign. bliver ”ramt” af de nye
regler, idet alle deltagere skal registreres
som ovenfor nævnt og føres ind i logbogen. Det påregner vi at klare på den
måde, at vi udarbejder nogle standardblanketter som de pgl. deltagere så selv
skal udfylde hjemmefra med de nødvendige oplysninger, så skydelederne
blot skal påføre våbennummer og resultat.
Vi føler, at vi allerede er ” klædt godt
på” til løse denne opgave. Repræsentanter for bestyrelsen og skydeudvalget
deltog, samlet omkring en PC ved det
runde bord i Marinestuen, den 26. marts
i et webinar, arrangeret af DGI Skydning, vi har nedskrevet en procedure
for afvikling af de forskellige former for
skydninger, vi har haft besøg af DGI’s
skyttekonsulent, Anette Vernager, og fire
mand er tilmeldt et seminar den 7. juni i
DGI-Huset i Aarhus.
Så alt i alt mener vi selv, at vi har
godt styr på det. – Vi beklager al den
ulejlighed, det indtil nu har medført – og
fortsat vil medføre – for både skytter og
skydebane-vagthavende.

Grundet den meget beskedne deltagelse
i sommerskydningerne sidste år, er det
besluttet, at der ikke arrangeres sommerskydninger i år. – Der er naturligvis
fortsat træningsskydning hver onsdag

aften, men nu bliver der blot ikke udsat
præmier den første onsdag i h.h.v. juni,
juli og august, - og ej heller serveret grillpølser m.v..

Årets veteran-landsskytte:
Jørn Mortensen, Ebeltoft Marineforening
I sidste Kabysrygte havde vi en kort
omtale af vore dygtige skytters indsats ved
Landsskyttestævnet i Nyborg, herunder,
at Jørn Mortensen for 5. gang – og for 3.
år i træk – blev veteran-landsskytte. Af

pladsmæssige hensyn (der var jo et langt
referat fra generalforsamlingen) kunne vi
ikke bringe et foto fra præmieoverrækkelsen til Jørn. Det kommer her:

Og så kan der vist også lige blive plads til disse to stemningsbilleder fra Landsskyttestævnet:

4
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Årets firkant-skydning
Det er i år Randers Marineforening, der
skal stå som arrangør af firkant-skydningen mellem Aarhus, Randers, Grenaa og
Ebeltoft Marineforeninger. Vi har endnu
ikke modtaget invitation/meddelelse om
datoen, men vi forventer, at det bliver

Slupkorets meriter siden sidst:
søndag den 9. september med skydning på skyttecentret på Kærgade og efterfølgende frokost og præmieuddeling i
Marinestuen på Toldbodgade. Nærmere
herom i næste Kabysrygte, men reservér
allerede nu datoen.

Årets soldaterforening-skydning
23. september, kl. 09.30
På vore baner i Marinestuen. – Nærmere
i næste Kabysrygte, men reservér allere-

de nu dagen !

Foto: Kristian Rønholm
Den 17-3:
Vores gode kammerat og stor sanger
Anders Kristensen fejrede sin 75 års
fødselsdag i Marinestuen og selvfølgelig
var Slupkoret der for at hylde ham, lidt
skuffende måtte vi konstatere at det kun
var for herre det havde unægtelig pyntet
med damer også, det blev alligevel en
hyggelig stund sammen med nogle feststemte mænd som også sang med på
vores sange, efter sangen havde vi også
en hyggelig halv time ved baren, tak for
det.
Den 17-3:
Samme dag havde vi endnu en optræden
denne gang var det vores alle sammens
Ib Petersen som skulle overraskes på han

85 års fødselsdag, Ib havde valgt at samle
familien og den gode Ib anede overhovedet ikke at vi kom så det var så dejligt
at se hans ansigt da vi pludselig troppede
op, også her blev der en god stemning og
en rigtig hyggelig eftermiddag også her
blev vi beværtet med både pølser og en
bette en, tak til Ib og hans familie.
Den 19-3:
Vi var blevet hyret til at komme til Grenå
og synge til Årsmødet i ælder sagen, lige
noget for os, der var samlet 130 personer
og det blev en hel forrygende aften der
var bare en så god stemning så vi i koret
fik givet alt hvad vi havde i os, det vist
sig at der var mange som havde hørt
om Slupkoret, men aldrig havde hørt os
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Faste programpunkter og åbningstider 2018
Marinestuen:
Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og
hver lørdag kl. 10.00-13.00.
Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag og 23.-31. december

Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar
Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning første lørdag i marts

Kammeratskabsaftener:
Den sidste torsdag i månederne
januar, april, september og november

Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Tirsdagstræffet: Hver tirsdag
kl. 10.00 - 12.00

Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen
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synge, efter vores optræden var der flere
som tilkende gav at det havde været den
bedste optræden overhovedet i ælder sagen det var jo noget vi rigtig godt kunne
lide at høre, det vist sig også at få dage
efter var vi blevet bedt om at komme
igen næste år. En rigtig god oplevelse.
Den 30-3:
Vi var blevet bedt om at komme og synge
til en 50 års fødselsdag på Den Skæve
Kro.
Også her skulle det være en overraskelse
og det blev det sandelig også, det var her
også et fantastisk publikum at optræde
for festlig og helt forrygende veloplagt.
Disse dejlige mennesker sang med på
hvad de nu kunne huske og ville også
gerne høre andet end det vi havde planlagt, ja så meget at det kneb Admiralen
at følge med, jeg tror nu også at koret
havde rottet sig sammen mod ham, efter
at vi havde sunget blev vi kontaktet af 3
forskellige personer som gerne ville have
vores visitkort idet der var en god mulighed for at få os til deres fester, det ser
vi naturligvis frem til.
Den 12-4:
Vi skulle på Fregatten Jylland og synge
for vores måske største fan nemlig P.R.
Electronic som igen igen havde gæster
fra Europa, det er næsten blevet en tradition at vi synger når de har disse gæster
og det plejer også at være temmelig
festlig i år er det så fra Holland og det
er noget specielt netop at synge for dem
idet en af korets populære sange nemlig Den Lille Cafe oprindelig er en Hollandsk populær sang som alle kan synge
med på og jeg kan love for at de også gør
det, man kan ligefrem mærke hvordan
Fregatten gynger.
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Den 15-4:
Den Skæve Kro
vi var i Slupkoret enig om at vi til afskedsreception på Kroen det er jo et sted vi
har optrådt rigtig mange gange og hvor
vi har fået en fantastisk behandling de
har også sørget for at vi fik en del arencementer, det blev noget af en overraskelse
for dem at vi kom for at synge for dem,
der var dog lidt af et problem idet der var
så mange mennesker så det var svært at
finde en plads til os sangere, det lykkedes
dog, det var dog lidt trist at skulle sige
farvel til dem idet at de er nogle af vores
største fan, koret fik sagt farvel med manere og havde også en god eftermiddag,
vi håber dog at disse dejlige værter finder
noget andet her i Ebeltoft.

Nyt fra Tirsdagstræffet
Siden sidst har tirsdagsfolket forstået at
hygge sig. Nogle gaster har ombetrukket
de store stole omkring det runde bord,
ligesom gården er ryddet op. Ole har begyndt opgravning af den gamle sokkel til
flagspillet (er nået ned til grundvandet).
Der fortsættes med diverse forefaldende

opgaver. Bl.a maling af plankeværk til
naboen og udskiftning af vinduerne til
rygerummet efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse!! Jeg ønsker jer alle en god
sommer.
Tovholderen

Den 16-4:
Syddjurs kommunes aprilfestival på Fregatten Jylland var der orientering om
ugens aktiviteter og Slupkoret var blevet bedt om at synge nogle sange medens folk ankom, der kom rigtig mange
så mange at det var lige før Fregatten
fik slagside, vi fik sunget nogle af vores
bedste sange og efter publikummet at
dømme gik det vist rent ind, vi så en hel
del unge mennesker stå og betragte os de
så i hvert fald ud til at kunne lide det de
hørte vi fik da også en del tilkendegivelser for vores optræden
en hyggelig aften på Fregatten.
Den 16-5:
Koret gik videre samme aften på Karens
Brasserie havde hendes far Jens Kærgård
netop inviteret til fødselsdag også her var
der en god stemning og den gode Jens
blev da også noget overrasket, hvis der
var nogle som fortjente slup.
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Hos Walter
VIN, OST OG SPECIALITETER

v/Karina & Kristian Glerup Busk
Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4331
E-mail: info@hos-walter.dk
www.hos-walter.dk

Birkehuset, der drives afChristina og Peter
Kjærgaard fra Restaurant Mellem Jyder, Ebeltoft,
kan bl.a. bruges til: Fester, møder, begravelse
og meget andet.
RING OG HØR OM MULIGHEDERNE
PÅ TLF. 51 26 23 25

www.agservice.dk

Nyheder fra Havfruerne
Torsdag den 5. april mødte 20 Havfruer
op til en aften med smykker på programmet. En af vore egne - Elin Oehlers
havde en stor samling af nye og flotte
smykker med, som vi kunne kigge på
og selvfølgelig også købe. Der var noget
for enhver smag. Der blev gået livligt til
den, så der blev selvfølgelig et værre rend
frem og tilbage til spejlet på toilettet, så
man kunne godt komme til at glemme,
at man også havde 4 fingerringe på.
UPS!!! Nå alt kom tilbage eller afregnet.
Men god købelyst.
Da vi var færdige, fik vi kaffe og ”ostemadder”, og almindelig hygge og snak
bredte sig.
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Næste arrangement er den 29. maj, hvor
vi besøger ”Skuderne” i Grenå. Dette
glæder vi os meget til, da det altid er
meget festligt. Mere herom i næste nummer af Kabysrygtet.
Den 11. juni skal vi på besøg hos ”Furierne” i Grundfør, som også er et tilbagevendende arrangement.
Så er det sommerferie. Vi mødes igen
den 6. september, hvor vi vil holde en festaften for os selv.
Ref.: Kirsten: mobil 22881727 tlf
86344177 mail: daisy7@olesen.mail.dk
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Sir Henry
Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1987
CVR 29387826

Michael Sesler

Dit Bosch Car Service værksted

Advokat
Telefon
Mobil
Titel
E.mail

Ebeltoft Autocenter ApS
Martin Hansens Vej 2
8400 Ebeltoft
Tlf: 8634 3366
info@ebeltoftautocenter.dk

(+45) 86 34 12 81
(+45) 51 55 40 91
Aut. bobestyrer
ms@djursland.ret-raad.dk

Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft

A D V O K AT F I R M A E T

Jernbanegade 22 B · 8400 Ebeltoft
www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100

SESLER

revision

rådgivning

Østerallé 8, 8400 Ebeltoft

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Strandvejen Konditori

Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde
Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N
Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N
Tlf.70
7022
0999
Tlf.
22 09
99

Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 07 77

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning
Carsten B. Mikkelsen eftf.
Svend Aage Egelund
Reberbanen 5
8400 Ebeltoft

8634 2082

med kartofler og persillesovs

EBELTOFT

- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

Tlf. 8634 1988

Telefon 2940 3940

HYTTEFADET

FOR SUNDERE FØDDER

Café • Restaurant • Grill/Is-Café

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359
Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse · Alle aftaler kan træffes i hjemmet

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for
at støtte en god sag og sende dig en
venlig hilsen fra

Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

-også som Take away
- også som TakeBordbestilling
away - bordbestilling
anbefales
anbefales

svarer hele døgnet

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,
madvarer eller hverves medlemmer.

Klinik for Fodterapi

Stegt
Stegtflæsk
flæsk
med kartofler
og
persillesovs
Hver onsdag
Hver
Spis
hvadonsdag
du kan
Spis - hvad
99,-du kan: 99,-

Havnevej 11A • Ebeltoft
86 34 66 86
hyttefadet.nu

25sol0brikllerr..
GRaabavt evedkkøbort
af Rayban

r.
s til kontante
tter eller bytte
andre raba
bineres med
kan ikke kom

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

Mød os på

Facebook

Den blå brille
Jernbanegade 10 · 84OO Ebeltoft · 86 34 56 7O
www.denblaabrille.dk · info@denblaabrille.dk
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God pleje af dine fødder
er en investering i dit velvære...

N 56 12.029, E 10 40.811
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Ebeltoft Låseteknik
SKAFOR godkendt

