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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

O.B.S. – O.B.S.:
Så er det tid til betaling af kontingent for 2019

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

Så er der atter ved at være gået et år, hvor det så end blev af ? – vi synes lige,
at det har været sommer med masser
af hyggesnak på terrassen ved Marinestuen. Men når tiden går hurtigt, går den
jo godt. – Det skulle den jo også gerne
gøre næste år, og en af forudsætningerne
herfor er, at vi har de fornødne økonomiske midler at drive foreningen for.
Derfor er vi nødt til at bede om indbetaling af kontingent for 2019I dette Kabysrygte er der derfor indlagt
indbetalingskort til brug for indbetaling
heraf. – Kontingentet kan enten betales
via det indlagte indbetalingskort eller
ved bankoverførsel til Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 –
konto nr. 00087 3880
Beløbet er – jvfr. generalforsamlingsbeslutning 2017 – 450,- kr.
Beløbet kan også betales kontant i Marinestuens officielle åbningstider, lørdage kl. 10.00-13.00 og onsdage kl.19.00-21.30. – I såfald skal man altid
huske at medbringe indbetalingskortet !

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
Kasserer
Erik Lyager
Tlf. 87 52 1045 - 20 57 52 17
eriklyager@hotmail.com
Sekretær
Peter Brøgger
Tlf. 40 71 95 09
peterbrogger@hotmail.com
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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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
Leder af praktisk vedligeholdelse af
fartøjerne
Kurt Nielsen
Tlf. 86 34 36 69
Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens sølv- & messingtøj m.v.):
Per Snejbjerg
Tlf. 87 52 20 90
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
Webmaster, PR og
kontakt til andre soldaterforeninger:
Jørgen Brøgger.
Tlf. 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

Uanset hvilken indbetalingsform, du
vælger, så HUSK at anføre indbetalernavn og –adresse !
Vær også opmærksom på, at du ved indbetaling af kontingentet også kan betale
for ”de obligatoriske 3 skud” til foreningens Fregatskydning. Selvom du måske
ikke selv ønsker at skyde ved Fregatskydningen har du stadig mulighed for
at vinde ”noget sølvtøj”, idet der i såfald
vil være en af de såkaldt ”tvungne skytter” der vil skyde for dig, og dermed give

dig chansen for at ”blande dig i præmieregnen”.
O.B.S.: Vi ER opmærksomme på, at der
er nogle medlemmer, der vandt præmier
ved sidste års Fregatskydning, men som
stadig ikke har modtaget disse. – Det
beklager vi dybt, og vil sørge for, at de respektive får deres præmier, - forhåbentlig allerede inden dette Kabysrygte ”er
på gaden”. – Og vi lover, at det ikke vil
gentage sig !!!
For de der modtager Kabysrygtet via
Post Nord
Der vil igen i år være en ekstra linie på
indbetalingskortet, der medfølger dette
Kabysrygte, hvorpå der står ”Porto Kabysrygtet”. Her påføres beløbet, 50,-kr,
og gebyret betales sammen med kontingentet for 2019. Ovenstående er kun
for de, der modtager Kabysrygtet via
Post Nord. Er du i tvivl om, hvorvidt du
modtager det via PostNord, kan du på
kuverten se, om der er frimærke på. Er
der ikke frimærke på, ja så har du fået
Kabysrygtet leveret af en af vores gode
omdelere.
Sidste frist for indbetaling af kontingentet er den 15. januar 2019 !
O,B.S.: Ved evt. nødvendig udsendelse
af 1. rykkerskrivelse tillægges et ekspeditions- og rykkergebyr på 50,- kr. Ved
udsendelse af evt. nødvendig 2. rykkerskrivelse tillægges et ekspeditions- og
rykkergebyr på 100,- kr.

3

Djurslands Høreklinik
Høreapparater
Djurslands
Høreklinik

“Onsdags-forjul”
onsdag den 12. december kl. 18.00

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

Traditionen tro inviterer vi ALLE
medlemmer med ægtefælle/ledsager til
”onsdags-forjul” i forbindelse med afviklingen af foreningens juleskydning (se
herom på side 14). – ”Onsdags-forjul”
er en hyggelig fællesspisning, hvor der
bydes på ribbenssteg & medisterpølse
med rødkål og brunede (og hvide) kartofler.
Prisen herfor er igen i år så lav, som kun
70,- kr. (excl. drikkavarer), - og så er
det hyggelige samvær endda indeholdt i
prisen.
Som sagt, er det IKKE et arrangement,
der er forbeholdt skytter, men ALLE
medlemmer med ægtefælle/ledsager.
Om man efter (eller før) spisningen har

lyst til at prøve at skyde, er op til den enkelte. Vælger man at deltage i skydningen
er der mulighed for at vinde juleanden
eller andre præmier. Der gennemføres
også en dameserie i skydningen (også
med præmier), så ingen behøver at holde
sig tilbage.
Tilmelding til spisningen er nødvendig og skal foretages på den fremlagte
tilmeldingsliste i Marinestuen senest
lørdag den 8. december. Efter sidste
tilmeldingsfrist, er tilmeldinger bindende. Det vil sige, at hvis man har
tilmeldt sig, men udebliver, eller sletter
sig efter tilmeldingsfristens udløb, vil
man blive afkrævet deltagergebyret.

Familie-jule-mini-bankospil
Torsdag den 20. december, kl. 19.30

Sidste år måtte vi aflyse bankospillet på
grund af for få tilmeldinger. Men vi giver
det en chance igen i år. Betingelsen for
gennemførelse er dog den samme som
sidste år: Der skal være minimum 25
forhåndstilmeldte deltagere. ! – Tilmelding skal foretages på tilmeldingslisten
i Marinestuen senest lørdag den 15. december.
Spilleplader vil koste 10,- kr. pr..stk. – eller 3 for 25,- kr.
Der vil blive spillet om de sædvanlige
små pakker af brugelig art, og hovedgevinsten vil som altid være en juleand.
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Hvis der er medlemmer, der kunne
tænke sig at skænke en gevinst til bankospillet, vil det naturligvis være meget
velkomment (det vil jo kunne være med
til at begrænse foreningens udgifter til
gevinster, - og dermed til gavn for foreningens samlede økonomi).
Tilmelding er bindende, - sådan at forstå, at hvis man har tilmeldt sig, men
bliver væk, eller sletter sig efter tilmeldingsfristens udløb, vil man blive
afkrævet de 25,- kr., som 3 spilleplader
vil koste.
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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

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

Hanne Sloth MODE
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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

Flyvefisken

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

Julen søsættes på Fregatten Jylland
”Juleskafning” m.m.m.
lørdag-søndag d. 8.-9. december
Det er i år 40 år siden, at Ebeltoft Marineforening lancerede ”Juleskafning anno
1880” på Fregatten Jylland. Det var dengang Fregatten stadig lå i Trafikhavnen
med sit ”hønsehustag” og initiativet var
et forsøg på at råbe offentligheden og
myndighederne op, så der igen kunne
blive sat gang i det restaureringsarbejde,
der var løbet ind i dødvande. Om initiativet hjalp hertil, skal ikke kunne siges,
men skadet har det i hvert fald ikke. Det
hjalp pressen godt med til.
Dengang som nu kunne folk komme
ombord og smage den menu, der blev
serveret på den gamle fregat juleaften
1880, da Fregatten havde kurs mod De
Dansk Vestindiske Øer: Ærtesuppe med
salt flæsk og beskøjter, - og hertil bredfyldte mål med vestindisk romgrog eller
”Bådsmandens Fryd”.
Det foregik dengang ved de gamle skafferborde på banjerdækket, der dengang

var helt åbent. Det var koldt ! – et par
varmeblæsere forsøgte at råde bod herpå, men hvad de ikke kunne klare kunne
ærtesuppen og romgroggen, så der var
en fantastisk stemning, - ikke mindst, da
Slupkoret (dengang identisk med slupgasterne fra fastelavns-mandag) underholdt hvert hele klokkeslæt. Dengang
som nu var der opstillet et juletræ på
banjerdækket, pyntet som juletræerne
i skibene var dengang: Med sydlandske
frugter, signalflag og levende lys (nu dog
konverteret til elektrisk lys).
Dengang havde Fregatten jo vand under
kølen i havnen, hvorfor adgang ombord
foregik ad først en fast bro, derefter en
flydebro, der fulgte vandstanden, og til
sidst en lejder op til en af kanonlugerne,
som man derefter ”møvede” sig igennem. Derfor var der også hele tiden en
vagt ved gangvejen – selvsagt udklædt
i marineuniform med stortrøje m.v,. og
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”bevæbnet” med et af de gamle forladergeværer fra 1864. Og godt det samme !
Der var flere, der havde vanskeligt ved
at ramme flydebroen, når de skulle fra
borde – og en enkelt, der faldt i, og var
helt under vandet med hovedet, men
vagtposten kunne sit job, og fik vedkommende hevet op på det tørre igen.
I anledning af dette 40-års ”jubilæum”
(det er vel snarere en rund fødselsdag
end et jubilæum) er det besluttet, at udvide arrangementet til hele week-enden
og med flere maritime aktiviteter, mere
underholdning og et udvidet udbud af
fortæringsmuligheder. Der vil blive historiske rundvisninger, salgsboder med
knas og gaver af høj kvalitet og børn vil
kunne lave julegaver af træ og reb på
banjerdækket. – Og så vil der være udvidet musikalsk underholdning. Først og
fremmest selvsagt med Slupkoret – som
vanligt. Lørdag vil der være julekoncert
med Randers Marinehjemmeværnsorkesters tambourkorps kl. 13.30 og
15.30 og søndag vil Grenaa Marine-
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forenings sangkor underholde kl. 13.30
og 14.30.
Ebeltoft Marineforening skal naturligvis
bemande Fregatten igen i år – og som
det vil kunne forstås, bliver der behov for
ekstra mange gaster. ALLE, der vil give
en hånd med, bedes skrive sig på tilmeldingslisten i Marinestuen senest onsdag
den 28. november. – Detailprogrammet
er ”i skrivende stund” ikke helt på plads,
men det vil komme snarest, og der vil
dermed blive mulighed for nærmere at
”stikke besætningen ud” til de forskellige
opgaver.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage aktivt i afviklingen af arrangementet, er der, som du kan se, alligevel al
mulig grund til at tage familien og vennerne, store som små, med ombord på
den gamle fregat og opleve den helt specielle, maritime julestemning.
Se selv mere på dette link:
www.fregatten-jylland.dk/jul-2018/
På festligt gensyn til alle !

Næste kammeratskabsaften
Den første i det nye år - 31. januar 2019
Der venter os en både spændende og aktuel oplevelse, hvor vi får besøg af vort
unge medlem, Ea Vinkel, der er i gang
med at læse til navigatør på SIMAC i
Svendborg. Ea har tidligere haft sin kadettid i Mærsk, hvor hun sejlede med
Nele Maersk. Ea har lovet at fortælle os
om sin kadettid og lidt om hvordan navigatøruddannelsen ser ud i dag.
Traditioner skal overholdes – især de
gode – og derfor indleder vi også aftenen, den første kammeratskabsaften i
det nye år, med at foreningen er vært ved
et krus varm punch, hvormed vi ønsker
hinanden godt nytår.

Derefter giver vi så ordet til Ea Vinkel,
der i et power-point-foredrag vil fortælle
om, hvordan navigationsuddannelsen i
Danmarks største rederi forgår i dag, om
dagligdagen ombord – og med ”afstikkere” til nogle af de steder, der besøges.
Bestyrelsen håber på rigtigt godt besøg
til denne vedkommende og aktuelle aften.
Emblem skal bæres, - uden emblem skal
betales bod på 10,- kr. – Nye medlemmer, der endnu ikke har modtaget emblem, vil få det overrakt i forbindelse md
aftenens velkomst.
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DØDSFALD

Anders Thue fra borde

Vi har mistet vort gode medlem, Anders
Thue Jørgensen. Efter nogen tids svær
sygdom sov han stille ind den 3. november, - knap to måneder efter sin 80-års
fødselsdag.
Anders var et af foreningens mest aktive
og interesserede medlemmer. Først og
fremmest som ivrig og flittigt deltagende
sanger i Slupkoret og fast slupgast ved de
årlige slupsejladser. Men også deltager i
foreningens forskellige andre arrangementer som kammeratskabsaftener,
fester, fregatskydning og naturligvis de
årlige generalforsamlinger, ligesom han
også af og til mødte op til onsdagsskydninger. Især om sommeren, hvor han
nød at have ferie-børnebørn med, så de
også fik en oplevelse ud af at prøve at
skyde.
Anders var udlært garver fra A. Knudsens Læderfabrik A/S i Ebeltoft (”Gar-
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veriet”). Han kom oprindeligt fra
Aarhus, men boede i Ebeltoft i hele sin
lærertid og ydede der en kæmpeindsats
i den lokale spejdertrop, 1. Ebeltoft, som
skovmand, tropsassistent og tropsfører.
Rigtig mange ”gamle Ebeltoftere” kan i
dag tænke tilbage på den tid og de oplevelser, som Anders var med til at give
dem.
Anders’ livsgerning kom til at ligge i
Svendborg, hvor han ved siden af jobbet som velanskrevet og dygtig garver
kunne dyrke sine maritime interesser
på Svendborgsund. Anders havde ikke
selv været i Søværnet, men havde arvet
den martime interesse fra sin far, der var
tidligere orlogsgast og medlem af Aarhus
Marineforening.
Allerede i læretiden på A. Knudsens
Læderfabrik anskaffede han sig en sejljolle, piratjolle D 702, som han sejlede
Vigens vand tyndt med. I tiden i Svendborg tog han kystskippereksamen fra
Svendborg Navigationsskole og byggede
derefter egenhændigt først en 29’ Nordisk Snekke No. 5 og senere en 24’ fiskekutter, Sabitta 20, Albin Expres, hvormed
han drev bi-erhvervsfiskeri. Derforuden
var han med til at starte sportsdykkerklubben ”Dråben” i Svendborg, hvor han i
mange år bestred formandsposten.
Da pensionistalderen indfandt sig, flyttede han og Karin i 2000 tilbage til Anders’ elskede Ebeltoft. Den by, han aldrig
havde glemt, og som havde givet ham så
mange gode oplevelser i ungdommen,
og hvor han stadig havde mange venner. Udover medlemsskabet af Marineforeningen blev han også medlem af
Vaabenbrødreforeningen og Borgerligt

Fugleskydningsselskab, hvor han alle tre
steder stortrivedes og nød samværet og
mangen en god snak om ”den gang ….
o.s..v. …” Men ikke kun nostalgisk. I høj
grad også med fokus på og meninger om
det, der rørte sig i nutiden. I Fugleskydningsselskabet var han også en flittigt anvendt fanebærer ved arrangementer som
Søværnets dag, 9. maj, Den Nationale
Flagdag, 5. september, ved kranselægninger ved mindestene og gravsteder
den 5. maj hvert 5. år, - såvel som ved
bisættelser af ”skydebrødre” fra Selskabet.
Sammenholdet mellem de gamle spejderkammerater, Anders selv, Waldemar
Blichfeldt, Jørn Back Mikkelsen og Preben Steen Jensen, holdt sig stærkt og intakt hele livet igennem, og ved de årlige
fugleskydninger var de altid ”fast inventar” ved det samme stambord, år efter år.
Da Jørn Back Mikkelsen i 1994 tog initiativ til oprettelsen af Helgenæs Naturefterskole, fik han de tre andre ”gamle”
spejderkammerater med i skolekredsen,
hvor Anders og Preben blev h.h.v. bestyrelsesformand og –næstformand, uagtet
at de begge boede på h.h.v. Fyn og Sjælland. Anders var således skolens første
bestyrelsesformand, en post han bestred
helt frem til 2010. Her var han en meget
levende og engageret formand, der med
sin store interesse for natur og unge
mennesker satte et meget stort præg på
skolens virke, drift, image og hele værdigrundlag, ligesom han også altid var fast
deltager på skolens vinterture til Norge,

hvor han nød at komme rigtig tæt på
eleverne og medarbejderne.
Anders var et meget åbent og ærligt
menneske. Altid beredvillig til at ”give
en hånd”, hvis der var behov for det. Trofast, sine venners ven, som han aldrig
svigtede, og med fantastisk store menneskelige egenskaber, som de netop kom
til udtryk i hans arbejde for unge mennesker i 1. Ebeltoft Trop i de unge år og
Helgenæs Naturefterskole i de senere år.
Han var også et stort familiemenneske,
der nød at tale om sine børnebørn og
give dem oplevelser, når de var på ferie
hos ham og Karin (nogle af dem bor til
daglig i Tyskland, så det var selvfølgelig
noget helt særligt, når de kom).
Anders stod for nogle af de bedste idealer, som netop er sammenfattet i foreninger som Vaabenbrødreforeningen,
Fugleskydningsselskabet og Marineforeningen: Kærlighed til Danmark, interesse for Danmarkshistorien, respekt for
Dannebrog, ordentlighed, redelighed og
ærlighed.
Der vil fremover være en tom stol ved det
runde bord ved Slupkorets øveaftener, og der vil være en tom plads hos os alle,
når vi mødes i Marinestuen. Anders vil
blive savnet ! – Størst vil savnet naturligvis være for Karin og den øvrige familie,
hvem vi sender vor dybeste medfølelse
og varmeste tanker.
Æret være Anders Thue Jørgensens
minde !
j.b.

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til årlig, ordinær generalforsamling

Torsdag den 28. februar 2019
(på nøjagtigt foreningens 102-års
fødselsdag)
Kl. 19.00 i Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft
Torskespisning starter kl. 17.30
med dagsorden ifølge foreningens
vedtægter
Der gøres opmærksom på, at eventuelle
forslag, der ønskes fremsat under dagsordenens pkt. 4, ”Indkomne forslag”, skal
være formanden, Erich Heiner Franzen,
Lyngsbækvej 41. 8400 Ebeltoft i hænde –
skriftligt – senest den 28. januar 2019!
Nærmere oplysninger med angivelse af
dagsordenens punkter m.v. vil komme i
næste ”Kabysrygte”, - men

Generalforsamlingen er hermed lovligt indvarslet!
Traditionen tro skal vi naturligvis have
vor gode og hyggelige torskespisning,
der igen i år ligger inden generalforsamlingen, så vi ikke skal gennemføre generalforsamlingen på tomme maver. Også
nærmere herom i næste Kabysrygte.
Tilmelding til spisning sker ved at skrive
sig på den fremlagte liste i Marinestuen.
Har du ikke mulighed for at komme
ned og skrive dig på, kan du ringe i Marinestuen i åbningstiderne på tlf. 86 34
30 30 og bede vagthavende skrive dig
på. Tilmelding er bindende efter 10. februar 2018, - hvilket igen vil sige, at hvis
man har skrevet sig på, men udebliver,
eller sletter sig efter tilmeldingsfristens
udløb, vil man blive afkrævet couvertprisen (som vi desværre ikke er i stand
til at oplyse endnu – det er afhængigt af
de aktuelle torskepriser til den tid).

Gaver til foreningen

Ved en beklagelig fejl fik vi ikke i sidste
Kabysrygte fortalt om de fine gaver, vi
modtog i løbet af sensommeren og efteråret.
Ved besøget af Korsør Marineforening den 11. august forærede de os
navneskiltet fra A 568 ”Rimfaxe” – Ebeltofts første adoptionsskib. – Navneskiltet
havde hængt i Korsørs Marinestue, men
da ”Rimfaxe” jo havde været adopteret af
Ebeltoft, syntes de, at vi skulle have det.
- Det er vi umådeligt glade for. Stor tak
for det !

er kendt for en række marinehistoriske
skrifter og artikler, heriblandt beretningen om Flådens Sænkning, 29. august
1943, i 2-bindværket ”Flåden gennem
450 år”. Håndgranaten har i en længere
årrække været en del af Ulrik Wesches
private våbenhistoriske samling. Ulrik
Wesche selv var i en årrække i 1960erne chef for fregatterne Peder Skram og
Herluf Trolle med senere udstationering
ved Nato’s hovedkvarter i Norge. Ulrik er
også kendt som aktivt medlem i Helgolands Lauget.

Ved arrangementet den 29. august i
anledning af 75-årsdagen for Flådens
Sænkning, 29. august 1943, forærede
OK (P) Ulrik Wesche os en speciel håndgranat, fremstillet af og til Søværnets
modstandsgruppe under besættelsen
1940-45. Håndgranaten har tilhørt Ulrik Wesches far, KD H.H. Wesche, der

Fru Alice Brask har igen beriget biblioteket med en række ”Bølgeskvulp”- diverse maritime artikler og avisklip, som
alle kan fordybe sig i i biblioteket.
Vi siger rigtigt hjerteligt TAK til de tre
givere !

Nyt fra Tirsdagstræffet
Tirsdagsfolket har været flittige i år med
mange ting, og specielt med opbygningen af det nye plankeværk. Gårdhaven fik
nye møbler! Der er tiltagende tilslutning
til formiddagskaffen, henimod 27-30
er ikke sjældent... flot! Der er afholdt
vinter-, påske og høstfrokoster .. Udover
deltagelse om tirsdagen er mange også
flittige på andre områder fx som flaggaster!! Til foråret har vi nye planer! Opsætning af tilsvarende plankeværk mod
vest ved tømrerforretningen og nye fliser
foran Marinestuen og nyt flagspil i forening med bestyrelsen. Der vil også blive
omrokeret lidt med de udendørs mari-
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time effekter (ankre mm). Det skulle vi
gerne være færdig med til Valdemarsdagen d. 15. juni 2019 !! Der vil blive lavet
arbejdshold til disse opgaver. Men inden
da har vi vinteren, som skal nydes i kammeratlig social stil, som vi har stor succes med!! Næste vinterfrokost for os er
tirsdag d. 15. jan. 2019 ! Tilmeldingsliste
i baren eller kontakt mig! Bemærk, at
vi i tirsdagstræffet holder lukket 2 uger
i træk p.g.a. julen d. 25. dec. og d. 1.
jan. TAK til alle for det forgangne år og
glædelig jul samt et godt nytår skal lyde
fra tovholderen!
Flemming

O.B.S. – O.B.S.
Ingen lørdagsfrokost den 22. december !
Sidste åbningsdag i Marinestuen inden
jul er lørdag den 22. december. Der vil
være ”normalt” lørdagsåbent” i baren
– og mulighed for mangen en ”hyggesnak” om det runde bord og dermed
også lejlighed til at ønske hinanden en
glædelig jul, - men der er IKKE frokost

denne lørdag ! (vi tror på, at de fleste har
meget andet at tænke på her to dage før
jul. – Husk også at Marinestuen er lukket mellem jul og nytår, - samt at makkerskydningen i januar først er den 9.
januar 2019.

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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”onsdags-forjul”

Skyttelauget
Kombineret juleskydning og foreningsmesterskab
samt ”onsdags-forjul”
onsdag den 12. december.
2018 har været et meget travlt år, hvor
mange arrangementer har trukket store
veksler på både bestyrelse, skydeudvalg
og mange medlemmer. Derfor har vi
heller ikke nået at få afviklet foreningsmesterskabet i skydning til ”den normale
tid”. Det råder vi bod på nu, hvor vi gør
noget ekstra ”stort” ud af at kombinere
årets juleskydning og årets foreningsmesterskab, - med hver sine discipliner,
selvsagt.
Selve juleskydningen gennemføres efter
”de sædvanlige regler” som en ”makkerskydning”, hvor der vil være en dybfrossen juleand til hver på det makkerpar, der kommer ind på førstepladsen og
desuden ”anvendelige naturalie-præmier” til hver skytte på de to makkerpar,
der kommer ind som h.h.v. nr. 2 og nr. 3.
Som altid vil der ved juleskydningen
også blive gennemført en dame-skydning, ligeledes som en makkerskydning,
hvor der vil være præmie til det makkerpar, der opnår aftenens bedste resultat.
Ved foreningsmesterskabet vil der derimod være et par fornyelser. Vi gennemfører som altid en ”åben” og en ”lukket”
klasse. Derimod udgår klassen ”bedste
resultat i forhold eget gennemsnit af 5
træningsskydninger”, idet der gennem
årene har været nogen uenighed om,
om man kunne vinde, selvom man kun
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havde deltaget i færre træningsskydninger end de fem.
Den ”lukkede” klasse gennemføres uændret som hidtil, - hvor man skyder for en
anden, som man ikke ved, hvem er.
Den ”åbne” klasse vil derimod blive ”kategoriseret” i stil med den nye ordning for
de månedlige makkerskydninger. Det
vil sige, at der i den ”åbne” klasse, nu vil
blive 3 præmier, - nemlig til bedste skytte
blandt de, der har skudt mellem 145 og
150 points, til bedste skytte blandt de,
der har skudt mellem 139 og 144 points
og endelig til bedste skytte, der har skudt
138 points eller derunder.
Skydeudvalget håber meget, at disse nye
”regler” vil medføre mange flere deltagere end hidtil, da der dermed er langt
bedre muligheder for at vinde præmier
for alle, uanset hvor på ”skalaen”, man ellers ”rangerer”. – Idéen er netop, at alle
skal have større vinderchancer, så det
ikke bare altid er de samme, der løber
med præmierne. – Men det kræver
selvfølgelig, at man møder op deltager,
så ”kom bar’ do !”
Da der således skal gennemføres mange
skydninger denne aften, vil det være
sådan, at de, der har mulighed for det,
kan komme og begynde at skyde allerede
fra kl. 16.30. Kl. 17.45 vil skydningen så
blive indstillet, og kl. 18.00 vil vi gå til
bords til den traditionelle og hyggelige

hvor vi fællesskab vil nyde serveringen af
ribbenssteg og medisterpølse med rødkål og brunede (og hvide) kartofler.
Kl. 19.00 vil skydningen blive genoptaget, og vi håber således at kunne afslutte
med præmieuddelinger til sædvanlig tid.
Som altid ved foreningsmesterskaber
skal vi også have uddelt en række andre pokaler for skydninger i årets løb.
Det gælder for bedste resultat af 5 træningsskydninger h.h.v. med og uden
anlæg, og det gælder det af Per Brønner
udsatte sølvfad ”Lilly” for bedste resultat
ved den årlige Distriktsskydning.
Skydeudvalget håber som sagt på rigtig

god deltagelse. Og I kan trygt møde op:
Der er virkelig fine præmier ”på spil”,
idet medlem af Skydeudvalget, Svend
Rasmussen har besøgt forskellige erhvervsdrivende, der velvilligt har sponsoreret endog meget fine præmier - Så vi
glæder os til at se netop DIG !

Ebeltoft genvandt Distriktsmesterskabet
”på et hængende hår”
Årets Distriktsskydning afvikledes den 4.
november med Grenaa Marineforening
som arrangør. Et særdeles vel-gennemført arrangement, hvor selve skydningen foregik på Grenaa Skyttecenter på
Næsgårdsvej, med efterfølgende sammenkomst, frokost og præmieuddeling
i Marinestuen på Klitvej 2 på Havnen.
Der deltog i alt 42 skytter fra 5 af distriktets 8 afdelinger. Samsø, Skanderborg
og Viborg ”glimrede ved deres fravær”
(ingen af dem har normalt skydning på
programmet).
Det lykkedes for vort ”Hold 3” at hive
sejren hjem, med eet enkelt point foran
Grenaa, der fulgte lige i kølvandet på 2.
pladsen.
Også i den individuelle konkurrence

lykkedes det at beholde pokalen i Ebeltoft, - og godt det samme, for vi havde
glemt at få den graveret fra sidste år !
(flovt !) Nu kan vi så ”slå to fluer med et
smæk”.
Her skete der i øvrigt det ”kuriøse”, at da
skydningen var ved at være overstået, og
folk begyndte at køre til Marinestuen,
var alle sikre på, at Svend Rasmussen
fra Ebeltoft ville blive dagens vider, idet
han havde skudt 148/4x. – der skete
bare det, at efter at de fleste var kørt fra
skydebanen, var sidste mand på banen
Bent Olsen, Ebeltoft, og hans resultat
blev hemmeligholdt indtil præmieoverrækkelsen, - og stor var forbavselsen hos
mange, da det blev bekendtgjort, at han
havde slået Svend med 148/8x.
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De præmiegivende resultater var:
Holdskydning:
Nr. 1: Ebeltoft, Hold 3, 439/10 x
(Steen Zacho 145/4 x, Svend Rasmussen
148/2 x, Gert Agger 156/4x)
Nr,. 2: Grenaa, Hold 3, 438/9x
(Søren Holck 1455/3x, Claus Sørensen 146/3x, Bent H. Nielsen 147/3x)
Individuel konkurrence:
Nr. 1: Bent Olsen, Ebeltoft 148/8x, - Nr.
2: Svend Rasmussen, Ebeltoft 148/2x,Nr. 3: Hans O. Hansen, Horsens, 147/5x,
- Nr. 4: Per Schultz Petersen, Grenaa,
147/4x, - Nr. 5: Bent H. Nielsen, Grenaa,
147/3x.
Holdskytter:
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Ebeltoft: Bent Olsen, 148/8x
Grenaa: Per Schultz Petersen, 147/4 x
Horsens: Hans O. Hansen, 147/5x
Randers: Flemming Juncher, 145/2x
Aarhus: Annie Wiinquist, 142/1x
Skytte, der gør sit bedste: Kai W.O. Berg,
Aarhus, 119/0x
Tak til Grenaa for et virkelig godt tilrettelagt arrangement, - og både tillykke og
tak til de af vore egne skytter, der hev de
fornemme resultater med hjem til Ebeltoft endnu en gang (men det begynder
nu at blive lidt dyrt med alle de graveringer, der skal foretages efter alle de
fornemme resultater, - hvilket dog ikke
skal afholde vore skytter fra fortsat at yde
deres bedste).

Makkerskydningerne
Fortsætter den første onsdag i hver
måned. – DOG IKKE i december, hvor
du i stedet må væbne dig med tålmodighed indtil juleskydningen og foreningsmesterskabsskydningen den 12. december.
Resultatet af november måneds makkerskydning, der igen blev gennemført
efter det nye ”kategori-system” var, at det
vindende makkerpar i ”klassen” blandt
de, der havde skudt mellem 145 og 150
var Steen Dideriksen og Jørn Mortensen

med i alt 298 pt. og i klassen blandt de
havde skudt mellem 139 og 144 vandt
Jørgen Nyhuus og Erik Lyager med i alt
286 points. Der var ingen skytter i klassen blandt de, der havde skudt 138 og
derunder.
Da der som sagt ikke er makkerskydning i december, afvikles næste makkerskydning onsdag den 9. januar, - idet vi
af hensyn til de, der måske endnu ikke
rigtig er kommet over nytåret springer
den 2. januar over.

Den landsdækkende hjemmebaneskydning
Skiverne til den landsdækkende hjemmebaneskydning 2018-19 er nu ankommet, og de og patronerne er pakket, så de
tilmeldte kan skyde hvilken onsdag, de
lyster. Skydningen er som bekendt delt i
to afdelinger, der skal skydes h.h.v. før jul
og efter nytår. Første afdeling skal være
skudt senest onsdag den 19. december
2018 og anden afdeling senest onsdag
den 13. februar 2019.
Vi deltager i år med ikke færre end 11
skytter i denne landsdækkende konkurrence, hvor vi før har kunnet hente pæne
resultater hjem, så håber vi, at vi også

kan gøre i denne ”sæson”. TAK til alle I,
der har skrevet Jer på som deltagere !
prisen for begge afdelinger er i alt 75,kr., der betales til skydekassen den dag,
hvor man skyder første afdeling.
Begge afdelinger omfatter 5 prøveskud
plus 20 gældende. De gældende skud
skal sættes med 2 skud i hver gældende
skive !
HUSK, at skydningen er fristående, dog
gerne med rem, - for veteraner (+60)
dog med enten albuestøtte eller høj gaffel uden albuerne på bordet.
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Slupkorets meriter siden sidst:
Foto: Kristian Rønholm
Den 5.-10. Denne dag var vi bedt om
at synge på Karens Køkken, det var Kis
Bødker som fejrede
sin 70 års fødselsdag, alt var holdt i søens
tema bordkort bl.a. var formet som
skibe, det blev en hyggelig dag sammen
med Kis og hendes venner og familie vi
fik sunget mange af vores kendte sange
og stemningen var hel i top, tak for en
hyggelig dag.

tids sygdom, og hvor gør det ondt når
en af vores gode venner går bort, vi der
kunne var ude hvor Tommy var blevet
passet den sidste tid og var med til at
synge ham ud, det var kommet mange
bl.a. Bestyrelsen fra Ebeltoft Marineforening som også havde foreningens
flag med, smukt og højtidelig blev denne
aften som jeg er overbevist om, at Tommy ville have været glad for.

Den 13.-10. Som sædvanlig var vi inviteret til at synge til Ebelfestival’en. Det er
efterhånden blevet en tradition, i år var
denne dag en helt fantastisk dag vejrguderne var i højt hummør solskind og blå
himmel noget der virkeligt trak folk til
festpladsen så det var rigtig hyggeligt at
vi skulle synge for så mange mennesker
så det blev en dejlig dag.

1.-11. Det blev så dagen hvor Tommy
Smith skulle bisættes, Tommy var en aktiv person i Ebeltoft og det kunne også
ses på alle de som ønskede at vise Tommy den sidste ære,
Ebeltoft Kirke var fyldt op til sidst plads.
Der blev holdt en meget smuk tale af
Præsten Hejdi over Tommys liv og virke.
Tommy havde ønsket at Slupkoret skulle
synge afmønstringen medens kisten blev

Den 13.-10. Som så ofte før skulle vi
samme dag også synge til Fritidsfiskernes
åbenhus også her var der mødt rigtig
mange mennesker op så mange at det var
ikke meget plads til dem alle, men godt
at der møder så mange op, man skulle
måske overveje at stille et telt op ved
siden af, der var ikke meget plads til at
Slupkoret kunne være der, men vi fik da
sunget vores sange dog kun for dem som
sad indendørs, men det blev også en sjov
dag for koret, som sædvaneligt fik vi serveret fiske lækkerier så tak til Fritidsfisskerne.
Den 26.-10. : Denne dag fik vi en meget
trist besked fra vore korleder. Tommy
Smith var afgået ved døden efter en lang
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båret ud, samtidig havde Tommy også
ønsket at kisten skulle bæres ud af Slupkoret, der var mødt rigtig mange faner
op til ære for Tommy som jo selv har
været den som har båret fane ved mange
lejligheder. Fra Slupkoret skal lyde et ære
være Tommys minde.
Den 4.-11. Denne dag fik vi så at vide
et endnu en af vores gode venner og

sanger var afgået ved døden, Ander Tue
Jørgensen, det er med meget sorg af vi
endnu en gang skal tage afsked med en
af Slupkorets medlemmer, vi viste godt
at Anders var meget syg, men alligevel
kommer døden altid bag på os, så 8 dage
mellem 2 af vores venner ikke er mere
er svært at forstå, også her fik Slupkoret
lov til at synge i kirken og få taget afsked
med Anders, Koret vil her sige Ære være
Anders minde.
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Nyheder fra Havfruerne
Torsdag var vi 23 Havfruer på et besøg
på Den Europæiske Filmhøjskole, inviteret af højskolens forstander Ellen Riis,
som har været ansat siden den 1. februar
2018.
Vi samledes i forhallen til biografen,
hvor vi ankom lidt efter lidt. Allerede der
fik vi en hjertelig modtagelse. Det var
lige som om alle ventede os, især af en af
skolens faste lærere – Kathy (USA), som
står for dokumentarfilm. Hun syntes, at
navnet the Mermaids var noget af det
bedste. Vi begyndte dog at studse. Hvor
ved de det fra, men som alt andet på skolen er det sat i system. Det viste sig, at
der hang en stor tavle, hvor alle arrangementer var beskrevet. Kl. 1900 besøg af
HAVFRUERNE.
Da alle var kommet og klokken blevet
1900, blev vi inviteret ind i Store Bjørn
bio. ”Tænk vi kunne sætte os, hvor vi
ville” – der var plads nok.
Ellen startede med at byde os velkommen, og hvad vi kunne forvente af aftenen. Også Kathy sagde et par ord til os.
Især ville hun være åben for gode ideer.
Vi skulle bare komme til hende.
Ellen fortalte så, at vi skulle se 3 kortfilm – selvfølgelig produceret af skolens
elever. Den første vi så, handlede om
nøgenbadning. Optaget nede i Skudehavnen. Gisp!! tænkte jeg – bare der
ikke er nogen vi kender, men pludseligt
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var det bare helt naturligt. Tænk også at
slippe for det klæbrige badetøj (selvom
min hobby er at sælge det).
Den næste film vi så, var fiction uden
lyd. Et ungt par sidder i en bil. Selv uden
lyd kunne vi godt se, at de skændtes så
det bragede. De blev dog gode venner til
sidst. Selv uden lyd – forstod vi teksten.
Den sidste film vi så, den var godt nok
barsk. Den handlede om ansigtet. Kort
fortalt så vi nogle personer, der havde
et glasøje. Vi så dem både med/uden
glasøjet. De fortalte om, hvordan de levede med det på en meget naturlig måde.
Kun en ung pige ville ikke vise sig uden
øjet – ikke engang overfor hendes familie. Ind imellem så vi også en mand uden
næse. Han havde en protese, som han
selvfølgelig havde på, når han bl.a. var
ude at spille håndbold.
det var en stærk film, vi fik godt nok noget at tænke på, for sådan er hverdagen
for mange mennesker.
Da vi kom tilbage til virkeligheden, blev
vi delt op i 2 hold. Os der gerne ville se,
hvor eleverne boede, fik to søde elevguider Karen og Rebecca, og andre blev
vist rundt af Ellen. Hvis man står uden
for Store Bjørn og kigger lige ud, bor de i
de bygninger som ligger overfor. De bor
2 sammen på hvert værelse. En dansk en
udlænding. Rigtig hyggeligt rum. Karen
havde også haft travlt med at rydde op.

Derefter gik vi tilbage til højskolen, hvor
vi så alt, hvad der hører sig til blandt andet – studio, klipperum, lydrum og en
stor rekvisit hal. Der er 3 pedeller, som
tager sig af al det praktiske, hvis eleverne skal bruge rekvisitter til deres filmoptagelser, så laver de dem. Udover dette
så vi også lærerværelset, administrationen og selvfølgelig også Ellens kontor.
Vi sluttede af i deres spisesal, hvor vi
fik serveret kaffe med uhm!!!dejlig
chokoladekage til.
Ellen fortalte så lidt om sig selv og
højskolen.
Højskolen har 120 elever. 50% danske
50% udlændinge. Sådan skal fordelingen
være for at få tilskud. De udenlandske
elever kommer fra hele verdenen – derfor er sproget, man taler også engelsk.
Pris for ophold i 8 ½ måned 83.000 kr.
plus materialepenge.
Alle skal gennemgå producer, skuespil,
kamera plus lyd. Derefter kan de selv
vælge, hvilken linje de vil følge.
Alle skal tage del i de daglige gøremål,
så som støvsugning (også Store Bjørn, så
tænk på det næste gang i tager popcorn
med ind.) Køkkentjans med alt hvad
dette indebærer. Der laves hver gang
mad til 150 personer. Alle får 3 måltider
om dagen.
Der er fast tilknyttet 9 lærer til skolen. Derudover benytter de sig også af
gæstelærer. En af højskolens tidligere
elever Pilou Asbæk er bl.a. en af
gæstelærerne.
Et spørgsmål fra ”salen”: Synger I også,
for det gør man normalt på højskoler.
Dette måtte Ellen desværre sige, at det
sker kun en gang om ugen, da det er
svært med alle de nationaliteter. Ellen
foreslog derfor, om ikke vi skulle slutte
af med en sang. Det ville vi da gerne. Det

blev vidst til 4 stykker. Ellen var en glimrende forsanger.
Jeg sluttede af med en stor tak til Ellen,
Karen og Rebecca for den søde imødekommenhed og begivenhedsrige aften.
Jeg kan ikke lade være med at tænke
på, at ude i den store vide verden lige
fra New Zealand, Mexico, USA og
Sydamerika, der ved de, at der er en by
ved navn Ebeltoft. Og hvad har Ebeltoft:
En eftertragtet Filmhøjskole med en lige
så eftertragtet forstander.
Den 1. november var 20 Havfruer mødt
op til Gløgg og æbleskiver. Det var det
sidste ordinære møde inden julefrokosten den 29. november.
Formanden Kirsten startede med at byde
hjertelig velkommen – og især til et nyt
medlem – GRETHE PEDERSEN. Vi
håber, at Grethe bliver lige så glad for
at være med i ”klubben”, som vi andre
er. Og her kan vi kun opfordre evt. nye
medlemmer til at melde sig. Vi har det
så hyggeligt sammen, og man er med i et
dejligt fællesskab.
Kirsten informerede desuden om nogle
forslag, som Lise Snejbjerg havde sendt
bl.a. navneskilte, som vi skulle bære af
hensyn til nye medlemmer. Et andet gik
ud på, at vi skulle trække numre, når vi
kom til vore møder, så vi kunne blive lidt
mere spredt. Dette vil være svært i dagligdagen, men ved større arrangementer, der indebærer borddækning kan det
lade sig gøre (starter med julefrokosten).
Mht bestyrelsen så man også gerne, at de
sad lidt mere spredt. Det tog vi straks til
os og sad hist og pist rundt i lokalet. Det
var meget vellykket. Snakken gik i al fald
på kryds og tværs – så meget, at der ingen hastværk var med at komme i gang
med pakkespillet – ej heller ikke hjem.
Nå vi skulle jo i gang. Det er jo en højlydt
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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

fest – og det var som vanligt vellykket.
Så vellykket, at det blev vedtaget, at på
Generalforsamlingen, hvor vi plejer at
holde Banko, der laver vi pakkespil i stedet (så kan vi jo også snakke og ”råbe”
samtidig).

Næste arrangement er julefrokost den
29. november på ”Mellem Jyder”. Vi
glæder os til at møde op til dejlig mad
og drikke – og i vores sædvanlige gode
humør. Nærmere info på mail.
Ref. Hanne/Kirsten

Kommende arrangementer
www.agservice.dk

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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8.-9. december:

”Julen søsættes på Fregatten Jylland” –Juleskafning m.m. –
jvfr. side 7
12. december:
”Onsdags-forjul”, - jvfr. side 5
12. december:
Juleskydning og foreningsmesterskab, - jvfr. Side 14
19. december:
Sidste frist for afgivelse af skud til 1. afdeling af
årets hjemme baneskydning, - jvfr. side 17
15. januar 2019: Sidste frist for indbetaling af kontingent for 2019,
- jvfr. side 3
31. januar 2019:
Kammeratskabsaften, - jvfr. side 9
13. februar 2019: Sidste frist for afgivelse af skud til den landsdækkende hjemmebaneskydning, - jvfr. side 12
28. februar 2019: Generalforsamling, - jvfr. side ?? samt mere i næste
Kabysrygte
02. marts 2019:
Fregatskydning, - nærmere herom i næste Kabysrygte
04. marts 2019:
Slupsejlads, - nærmere herom i næste Kabysrygte
16.-17. marts 2019: Landsskyttestævne i Esbjerg.
– Nærmere herom i næste kabysrygte.

www.marineforeningen-ebeltoft.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

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

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

SESLER

revision

rådgivning

Østerallé 8, 8400 Ebeltoft

Strandvejen Konditori
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

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

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

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

HYTTEFADET
Café • Restaurant • Grill/Is-Café

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

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

Klinik for Fodterapi
Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

Telefon 2940 3940
FOR SUNDERE FØDDER

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

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

EBELTOFT

- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

Tlf. 8634 1988
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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

Medlemmer af OK klubben
og Ældresagen får 15%
på briller & solbriller.
(kan ikke kombineres med andre rabatter)

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

Stockflethsvej 9

•

8400 Ebeltoft

Ebeltoft Låseteknik

34 14 77

•

•

Tlf. 86 34 14 77

Stockflethsvej 9
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 14 77 / 40 16 74 77
sejersen@eriksejersen.dk

77
40 16 74

•

Fax 86 34

SDS EBELTOFT
Tlf. 7615 3330

18 72

•

40 16 74 77

•

sejersen@erik

