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Koncert med Prinsens Musikkorps
Fredag den 23. august kl. 11.00 til 12.30
Det var sidste år 10 år siden, at Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og
Omegn, Ebeltoft Handelsstandsforening og Ebeltoft Marineforening ”tog sagen i egen hånd” og sikrede, at de årlige
koncerter med Prinsens Musikkorps,
der havde været en mangeårig tradition i ”gamle” Ebeltoft Kommune, men
som – så meget andet godt – forsvandt

i forbindelse med kommunesammenlægningen, blev genoptaget; nu blot i nyt
regi med de tre foreninger som arrangør.
Siden 2008 har byens borgere og mange
gæster således hvert år kunnet nyde de
velklingende toner fra Prinsens Musikkorps, til stor glæde for alle. Med disse
nu 11 år ”på bagen” må disse årlige og
populære koncerter siges at være fastce-
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Flaggaster:
Nils Jørgen Tastum
Tlf. 30323043
Mogens Fokdal (1. reserve)
Tlf. 21 36 19 38

menteret som en årligt, tilbagevendende
tradition her i Ebeltoft i august måned.
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. Der
vil som altid være opstillet stole på Tor-

vet, men hvis man vil være sikker på en
siddeplads, kan det være en god idé at
tage en klapstol med. Erfaringsmæssigt
overværes koncerterne af omkring 300
tilhørere, hvorfor mange må nyde koncerten stående, - medmindre man altså
har været så forudséende, at man har taget an klapstol med. I tilfælde af regnvejr
vil koncerten blive gennemført i “Ministeriet” på Festpladsen ved Nørreallé.

Per Snejbjerg (2. reserve)
Tlf. 87 52 20 90
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
Vedligeholdelse af fartøjer:
Christian Koudal
Tlf. 86 34 18 17
Leder vedr. vedligeholdelse af Sluppen:
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

Travaljen er i vandet
- de ugentlige travaljeroninger ”er godt i gang”
Christian Koudal har sendt os nedenstående indlæg til Kabysrygtet fra de
ugentlige travaljeroninger:
Halløj
Onsdagens rotur gik til Fregathavnen,
hvor vi roede forbi en stor sejlbåd der
hilste på os, navnet på båden var Veteranen. Efter den obligatoriske øl blev vi
inviteret over for at se båden. Det viste
sig så, at Jesper, som var skipper ombord,
havde købt båden for en erstatning, han
fik i forbindelse med krigen i Afghanistan, og sejler nu med Veteraner, hvilket

vi synes var en rigtig god ide. Derfor inviterede vi dem over i Marinestuen efter
deres skafning. De kom og beundrede
først vores nye Flagspil derefter fik de
en komplet rundvisning og var meget
begejstrede for vores stue, hvorefter de
hyggede sig med de medlemmer, der var
til stede. De fik 2 stk. CD med vores slupkor som de skriver, løftede den maritime
stemning ombord.
Hilsen
Christian

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
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“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 37 97
info@denskaevebar.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
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Den årlige fisketur
Onsdag den 21. august kl. 08.00
Så er det ved at være tid for årets virkelig maritime begivenhed: 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.
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.
Her i skrivende stund har bestyrelsen
desværre endnu ikke nået at få fastsat deltagerprisen. Denne vil fremgå af
tilmeldingslisten i Marinestuen, men vil
ligge på nogenlunde samme lave niveau
som tidligere år”. Der er plads til 16 om
bord på ”Skødshoved” og deltagerantallet er derfor begrænset hertil. Der vil
være tilmelding efter ”først til mølle”
princippet.
Såfremt vejrguderne ikke er med os onsdag d. 21. august forsøges at finde en alternativ dato. De tilmeldte vil få besked
herom hvis det bliver aktuelt.
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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

Officiel flagdag for personel i international tjeneste
onsdag den 5. september, kl. 17.15 ved Det Gamle Rådhus
Regeringen og Folketinget lancerede
som bekendt i 2009 den 5. september
som ny, officiel flagdag for danske soldater, orlogsgaster, politifolk, læger,
sygeplejersker og andet personel i international tjeneste. Som bekendt tog
Vaabenbrødreforeningen og Marineforeningen opfordringen op og har siden
arrangeret en lille højtidelighed hvert år
ved Det Gamle Rådhus. Faneborgen og
paraden møder ved rundkørslen ved
Nørreport kl. 16.45, hvorfra der kl. 17.00
marcheres gennem byen til Det Gamle
Rådhus, hvor selve højtideligheden
holdes kl. 17.15 i overensstemmelse med
traditionerne med opstilling af faneborgen og paraden, velkomst, fællessange
og en hovedtaler. Hovedtaler i år er pens.
oberstløjtnant Morgens Fokdal, der i sin

karriere har været udsendt til mange af
verdens brændpunkter.
Der er på ingen måde tale om en sørgehøjtidelighed, men derimod en hyldest
og tak til de udsendte, der langt fra hjem
og familie løser – og gennem årene har
løst – de opgaver, der er eller har været
pålagt dem af Regering og Folketing til
sikring af fred og sameksistens forskellige steder på Kloden. Og dette drejer
sig altså ikke kun om det personel, der
p.t. befinder sig i forskellige af verdens
brændpunkter, men alle danske, der
siden 1948 har ydet en indsats i international tjeneste. Vi håber, at mange af
foreningens medlemmer – meget gerne
med familie og/eller venner m.fl. – vil
møde op og være med til at gøre denne
markering af dagen til ”noget rigtigt”.

Flyvefisken

Stockflethsvej 12
Fiskerihavnen
8400 Ebeltoft
www.flyvefisk.com
Tlf.: 8634 0680
CVR-nr.: 20 08 55 41
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Første kammeratskabsaften i sæsonen
Torsdag den 26. september kl. 18.00
Så er vi ved at komme ind i efteråret og
derfor skal vi have gang i sæsonen for
kammeratskabsaftner. Og traditionen
tro er den første aften med ledsager.
Denne aften starter vi med noget let
at spise og vi har kontaktet vort gode
medlem Steen Kok og vi skal have

Tapas
til en pris af
125,- kr. pr. person.
Efter skafningen giver vi kl. 19.30 ordet
til

Foredrag med Jensen Opals
Jensen Opals driver en opalmine i Australien og en butik her i Ebeltoft. Helle
og Hans Jensen har boet en årrække i
Australien, men er nu flyttet til Ebeltoft.
Helle og Hans vil holde foredrag om
deres tid i Australien og fortælle om
Opaler og Opalsmykker, som de selv
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fremstiller. De viser forskellige typer
Opaler, fortæller om hvordan Opalerne bliver slebet og viser prøver på de
smykker, de fremstiller.
Og så skal vi også huske at sige, at som
altid, når vi har arrangementer ”med
ægtefælle/ledsager”, er enker efter
afdøde medlemmer naturligvis meget
velkomne til at deltage.
Efter foredraget er der som sædvanlig
mulighed for almindeligt kammeratligt
samvær med en hyggesnak eller et kig i
bibliotekets righoldige samling af maritim litteratur m.m..
HUSK: Emblem skal bæres. Uden emblem skal betales bod på 10,- kr. – Nye
medlemmer, der endnu ikke har fået
overrakt emblem, vil få dette overrakt i
forbindelse med aftenens velkomst.
Tilmelding til spisningen er nødvendig ! – Denne bedes givet på den fremlagte tilmeldingsliste SENEST lørdag
den 18. september. O.B.S.: Efter sidste
tilmeldingsfrist, er tilmeldinger bindende. – Det vil sige, at hvis man har
tilmeldt sig, men ikke deltager, vil man
blive opkrævet kuvertprisen.

Gaver til foreningen

Vi har fra vort gode medlem Klaus Sabroe modtaget hans søofficersuniform,
tjenestefrakke og messeuniform samt
kasket, butterfly, handsker og sabelvedhæng. To meget fine uniformer, som
Klaus overrakte os en lørdag i Marinestuen. Stor tak til Klaus for den meget
flotte gave.
Ligeledes har vi fra Klaus modtaget et
glas pickles, der er bjerget fra en tysk
ubåd fra 2. verdenskrig og som blev
sænket i Kattegat, og senere bjærget af
det danske søværn. Flasken med Pickles er forseglet og dette er intakt. Derfor
har indholdet ikke taget meget skade af
de mange år på havets bund, men videre
appetitligt ser det ikke ud. Flasken vil få
lavet et skilt med sin historie og få en
plads i foreningens samling.

Vi har fået nogle billeder fra Syddjurs
Kommune via Lone Klinge. Dette vil vi
selvfølgelig gerne sige tak for. Både til
kommunen og til Lone.
Vort gode medlem Ole Laursen har solgt
en jolle for 2500,- kr. Dette beløb har Ole
besluttet skal gå til Ebeltoft Marineforenings fond. Stor tak til Ole for den
meget fine gave.
Fru Alice Brask har igen forsynet biblio-teket med en række ”aktuelle bølgeskvulp”, - maritime artikler sakset fra
aviser og blade. De er interessante at
stifte bekendtskab med.
Stor TAK til de fire givere!

Marinestuen ekstraordinært lukket den 12. oktober
Helt ekstraordinært vil Marinestuen
være lukket lørdag den 12. oktober.
Dette skyldes en udlejning, hvor
bestyrelsen desværre ikke har været
opmærksomme nok på hvornår stuen

var ledig. Dette skulle meget gerne
være sidste gang det sker. Vi vil herefter tage et kig på udlejningsprocedurer. Bestyrelsen beklager der denne
lørdag vil være helt lukket.
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Dannebrog fyldte 800 år
Fornem og festlig højtidelighed, afsluttende med
indvielse af Marinestuens nye flagspil
Årets Valdemarsfest blev noget helt særligt i anledning af vort nationale symbols
800-års dag. Den 15. juni i år var det
som bekendt 800 år siden, at Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen
og dermed sikrede kong Valdemar Sejr
sejren i slagtet ved Lyndanisse i Livland,
det nuværende Estland.
Igen her på 800-årsdagen faldt Dannebrog ned fra himlen, men denne gang
i Ebeltoft i Danmark. Nærmere betegnet strandengen nord for Hotel Ebeltoft Strand. Og dette flag var til Ebeltoft
Marineforening! Det blev modtaget af
en stor parade med opstillet faneborg og
Grenaa FDF-orkester på fløjen samt et
stort publikum.
Flaget blev herefter båret udfoldet gennem byen efter faneborgen til Torvet,
hvor et endnu større publikum havde
taget plads, og hvor Skanderborg Brass
Band modtog paraden med Kongesan-

10

gen ”Kong Christian stod ved højen
mast”.
Efter velkomst af formanden for Danmarks-Samfundets lokalkomité, Mogens
Fokdal, gav Skanderborg Brass Band
en helt fantastisk koncert, der høstede
meget stort bifald. I en pause i koncerten
var der fællessange med Slupkoret som
forsangere, efterfulgt af en meget fin
og vedkommende festtale af 2. viceborgmester Kirstine Bille, inden der blev
overrakt nye faner til KFUM-spejderne
fra Thorsager og til Helgenæs Naturefterskole., - afsluttende med, at ”flaget fra
himlen” blev rullet sammen på søværnsmanér og overrakt til Mogens Fokdal, der kaldte formanden for Ebeltoft
Marineforening, Erich H. Franzen, frem
og overdrog flaget i hans varetægt, indtil
det senere på dagen skulle anvendes ved
indvielsen af foreningens nye flagspil ved
Marinestuen.

Næste programpunkt var Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke. Og det blev virkelig
en FEST-Gudstjeneste. Grenaa FDForkester havde taget opstilling i koret, og
istemte til præludie ”I Danmark er jeg
født” til melodi af Sebastian. Herunder
kom de deltagende 29 faner værdigt ind i
kirken og tog opstilling i koret. Et meget
betagende øjeblik.
Sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen forrettede den smukke Gudstjeneste, hvortil hun havde udvalgt passende
og smukke salmer, ligesom hun holdt en
smuk prædiken, der hyldede Danmark
og Dannebrog.
Ligeledes var Slupkorets korkoncert

smuk og meget stemningsfuld. De sang
”I Danmark er jeg født” (til Poul Schierbecks melodi), ”Det haver så nyligen
regnet” og ”Vift stolt på Kodans Bølge”,
som de høstede meget stort bifald på.
Det samme gjorde Grenaa FDF-orkester,
da de spillede ”Lyse nætter” (melodi af
Alberte) og ”Danmark” (melodi Shu-biDua). Det er jo ikke så normalt, at der
bliver klappet under Gudstjenester, men
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Forretningen Hanne Sloth Mode, Adelgade 1, vandt 1. præmien i den udskrevne
konkurrence om den flotteste vinduesudsmykning i anledning af “Dannebrogs
800-års dag”.
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her var det i høj grad velfortjent for både
kor og orkester.
Det var i øvrigt godt, at der var tag over
kirken, for det begyndte at regne. Heldigvis var det stilnet af, da paraden fra
kirken gik videre til Marinestuen, hvor
det nye flagspil skulle indvies. Men ved
ankomsten hertil brød det til gengæld
virkelig løs. Det var virkelig synd for
denne højtidelighed, men dog trods alt
godt, at det først kom nu og ikke allerede
ved arrangementet på Torvet. Det kunne
have ødelagt hele dagen.
Efter velkomst af formand Erich H.
Franzen og indvielsestale af formanden
for DS’s lokalkomité, Mogens Fokdal, blev det nye flag hejst i flagpillet
af tidligere formand og æresmedlem,
Christian Koudal, og flaggast Per Snejbjerg. Forinden holdt Christian Koudal,
der har været ”primus motor” på fremstillingen af flagspillet, dog en kort tale,
hvor han takkede de gaster, der ved en
kæmpe indsats havde hjulpet med ved
tilvirkningen af flagspillet og sikret, at
flagspillet blev færdigt til tiden. Christian
sendte også en varm tak til nu afdøde
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æresmedlem og flagbærer gennem 45 år,
Tommy Schmidt, hvis testamentariske
gave til foreningen havde gjort det økonomisk muligt at fremstille flagspillet.
Formand Franzens velkomsttale og
Christians takketale kan ses på foreningens hjemmeside på dette link: http://
www.marineforeningen-ebeltoft.dk/
aktuelt-nyt
Slutteligt blev indvielsen af flagspillet
”beseglet” med kanonsalut, - ”Dansk
Løsen” (3 kanonskud).
Godt gennemblødte trak alle herefter
indendøre, hvor der blev serveret ”Danmarks Nationalret” – stegt flæsk med nye
kartofler og persillesovs!
Stemningen var virkelig ”fortættet”, der
var mellem 130 og 140 personer i Marinestuen. Desværre forhindrede vejret
jo at man kunne trække ud på terrassen.
Det gjorde dog ingen skår i glæden. Alle
var begejstrede over de fine del-arrangementer og oplevelser hen over dagen. Og
var stemningen ikke høj, så blev den det
så sandelig, da Slupkoret til sidst underholdt med nogle af sine populære melodier.

Vi har også modtaget denne takkeskrivelse fra Christian Koudal og
Georg Sand:
I forbindelse med det netop færdiggjorte
flagspil, er der mange gode medlemmer
der har bidraget med en indsats, der har
været vigtig for at flagspillet kunne stå
færdigt til Valdemarsdagen.
Her vil vi gerne nævne nogle af de
særdeles vigtige personer der, ud over
Lauge Christiansen, Erik Lange og
Thorkil Thorsen, arbejdede ihærdigt de
sidste dage før opsætningen for at gøre
de sidste nødvendige ting helt klare til
ibrugtagning.
Villy Rasmussen arbejde næsten i døgndrift får at få de rustfri beslag til at passe
til perfektion.
Claus Albæk der havde medbragt et mobilt værksted og brugte det meste af en
dag for at få wirerne til spillet passet til
i den helt rigtige længde og få klemt de

forskellige beslag på.
Herudover skal det nævnes, at tirsdagstræffets deltagere har været meget
hjælpsomme, når der enten skulle løftes,
bæres eller flyttes, og også tak til alle dem
der var med til selve opsætningen.
Flagspillet står nu strunk og næsten
helt færdigt, og det har været en utrolig
spændende proces at komme igennem,
lige fra fældning af træet, transport til
fregatværkstedet for savning og endelig
videre til Marinestuen transporteret på
en tohjulet mastevogn.
Uden Poul Erik Clausens viden og indsigt og Oles Laursens utrolige ihærdighed havde vi været i gang endnu, og
det har været en lærerig fornøjelse at
tilbringe så mange tirsdage og torsdage
sammen med jer.
Tusind tak for indsatsen
Georg Sand og Christian Koudal.
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Skyttelauget
Den årlige ”4-kantskydning”
Søndag den 15. september Kl. 10.00 i Aarhus
Det er i år Aarhus Marineforening, der
skal være arrangør af ”4-kantskydningen”, der omfatter Marineforeningerne
i Århus, Randers, Grenaa og Ebeltoft.
Skydningen afvikles på skydebanerne i
Skytternes Hus, Gøteborg Allé 11, 8200
Aarhus N., hvor der vil være mulighed
for at købe et rundstykke/franskbrød og
kaffe. Efter skydningen er der frokost og
præmieuddeling i Aasrhus Marineforenings hyggelige Marinestue med udsigt
over Aarhus Havn, Kovnogade 2, 8000
Aarhus C.. Deltagerprisen er 160,- kr.
per deltager og dækker både skydning
og frokost m.v.. Som altid kan vi deltage
med lige så mange 3-mands hold, som vi
kan stille, - og det håber vi, bliver mange.
Vi har jo rimeligt gode traditioner at
forsvare (indtil nu har Ebeltoft vundet
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samtlige afholdte 4-kantskydninger),
så det bliver spændende at se, hvad det
kan blive til i år. Der skydes med de på
banerne fremlagte rifler. Skydningen er
med 5 prøveskud og 15 gældende. Fast
anlæg med gaffel og albuestøtte. Hold
selv øje med, hvornår tilmeldingslisten
bliver lagt frem i Marinestuen, - og tøv
derefter ikke med at melde dig til. Det er
altid en rigtig hyggelig dag i godt selskab
med de andre Marineforeninger. Det gør
det jo heller ikke ringere, at det plejer at
være krydret med en kulinarisk oplevelse.
Sidste tilmeldingsfrist er lørdag den 31.
august. Tilmelding sker ved at skrive sig
på den fremlagte liste i Marinestuen, eller ved henvendelse til Peter Brøgger på
mail: peterbrogger@hotmail.com

Soldaterforenings-skydning Djursland
Søndag den 22. september kl. 09.00 på vore baner ved
Marinestuen
Den traditionelle hyggelige dag med
konkurrence mellem alle soldaterforeningerne på Djursland. Skydningen
starter med morgenkaffe i Marinestuen,
som vil være åben fra kl. 08.30. Den officielle del starter kl. 09.00 med velkomst
og flaghejsning. Kl. 09.15 starter selve
skydningen, som tæller 5 prøveskud og
15 gældende. Skydestilling er med fast

anlæg og albuestøtte, og der skal skydes
med de på banerene fremlagt rifler.
Skydningen forventes afsluttet omkring
kl. 13.00 og der vil efterfølgende være
frokost, som er inkluderet i deltagerprisen. Prisen for morgenkaffe, skydning og
frokost er 65 kr. pr. deltager. Grunden til,
at vi i år kan gøre dette så billigt er, at vi
har fået tilskud fra Veteranpuljen.

4
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Vi kan deltage med lige så mange 3-mandshold, som vi kan stille. Og vi håber at
det bliver mange hold, vi kan stille med.
Udover skydningen og det kulinariske,
byder dagen også på hyggeligt samvær
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på tværs af de deltagende foreninger. Så
vi kan kun opfordre alle til at tilmelde
sig. HUSK: Det vigtigste er ikke at vinde,
men at deltage.

Slupkorets meriter siden sidst:
23.3. Slupkoret var inviteret til Randers Marineforenings 100års jubilæum.
Det blev en lang og begivenheds dag,
hvor der rigtig blev festet og vi mødte op
til morgenkaffe i deres helt fantastiske
Marinestue. Jeg overdriver ikke, når jeg
siger at dette lokale var utroligt flot beliggende og kunne ikke være placeret
bedre end det er helt ned til Randers
fjorden. Selv om vinden var lidt kold, så
var vi heldig med vejret. Vi skulle så efter
morgenmaden op til det gamle flotte
rådhus, hvor vi ude på pladsen skulle
synge nogle af vores sange. Ud over
koret medbragte Ebeltoft Marineforening også sluppen, som så kørte rundt i
byen til stor fornøjelse for byens borgere.
Efter vi havde sunget, blev vi indbudt til
en større frokost i Marinestuen, med alt
hvad hjertet begærede. Det blev en helt
fantastisk dag for alle os, vi vil sige tak
til og tillykke med de 100 år til Randers
Marineforening. Men så var alle gutterne
også trætte og tænkte til at komme hjem
og se dyner.
11.4. Vi var igen blevet bedt om at
komme og synge for P.R. Electronics. Vi
er næsten blevet en del af firmaet idet vi
efterhånden har sunget så mange gange
for dem. Det er hver gang noget af en
oplevelse når firmaet har gæster og vi
synger for dem og rigtig mange gange er
der ud over det meste af Europa. Også en
del fra Holland og tro mig når vi synger
vores sang (i den lille cafe som for øvrigt
er en Hollands sang) bliver der godt nok
sunget igennem, det så meget så det lige
er før Fregatten gynger fra side til side,
igen en dejlig oplevelse.
27.4. Igen måtte vi tage afsked med en

af vores kammerater og denne gang var
det Jens Lindberg, som efter et langt
sygdomsforløb gik fra borde. Vi i koret
vil også denne gang mangle en af vores
sangere. Nu får vi i koret også et problem, når vi ikke altid er helt enige om
der nu er d i gjort og endelserne nu er
korrekte. Der trådte Jens altid ind og fortalte hvad der var rigtig, vi vil altid tænke
på Jens og han gode lune. Fra Slupkoret
ære være Jens Lindbergs minde
16.5. Slupkoret var med til at indvie den
nye bådkran i Ebeltoft Skudehavn. Der
var mødt en del mennesker op til indvielse. Sikken en kran, flot og praktisk
var den. Vi så en stor sejlbåd blive sat i
vandet. Den tror jeg nok alle bådejere
nok skal blive glad for.
23.5. Det er en dag vi alle altid glæder
os til for da samles Skuderne og Havfruerne og det er altid noget af en fest skønt
det næsten ikke er til at få ordlyd, men
hvor er det hyggeligt og sjovt altid i godt
humør og der mangler bestemt heller
ikke frække bemærkninger. Aftenen gik
igen over forventningerne. Damerne kan
jo efterhånden det meste af vores sangbog og der blev godt nok også sunget
med, men med disse mange damer føler
vi mænd os lidt usikre vi ved jo aldrig
hvad de kan finde på, men også denne
gang gik det godt, så stor tak til alle
damerne for en forrygende aften.
25.5. Igen i år skulle der synges til de nye
kartofler fra Samsø og da vejret var indenfor det rimelige var der en del mennesker mødt op. Ikke så mange som
der plejer, men det kom løbende i løbet
af dagen, som så ofte før. Efter sang på
kajen fik vi en omgang stegt flæsk med
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nye kartofler og persillesovs. Igen senere
sang Slupkoret i teltet det er altid populært.
25.5. Vores Korleder er en barsk mand
at have med at gøre, tror I ikke han den
samme dag også havde sagt ja til også at
synge til Vild med Vand, så på den igen
drenge først i Fiskerihavnens fælleshus
videre til Skudehavnen for også her at
synge, nu måtte det så være nok nej-nej
ikke for den gode Uwe, ned i Sejlklubben og synge her også. Men så havde vi
altså også fået nok, der var ikke mere luft
tilbage i lungerne, så vi slæbte os hjem
trætte ja mon ikke nu var det hjem og få
benene op og måske en lille en på øjet.
Efter forlydende gik vist nok også de
fleste af koret tidligt i seng. Rygter vil
vide at Korlederen vist nok også sov et
par dage?
30.5. Den dag skulle vi havde sunget i
byens gader, men pga. af vejret måtte vi
aflyse, regn er ikke godt for vores harmonikaer og er heller ikke for os, vi er jo
også lidt sarte i vores alder!?
2.6. Ja for Slupkoret er der ikke mange
fridage for denne dag skulle vi så en tur
ned til Skanderborg Sejlklub for at fejre
Karl Mikkelsens 80 år fødselsdag. Det
blev en rigtig god oplevelse. Stedet var
helt ned til vandet og vejret fint, det blev
en god dag med et dejligt publikum som
også sang med på flere af vores sange, det
er noget Slupkoret godt kan li. Det giver
en god stemning. En dejlig dag for os.
6.6. Da tog vi imod den Færøske Flotille i Fregathavnen, det var godt nok
en helt fantastisk flåde af gamle skibe og
hvor var de flotte, da skibene kom ind i
havnen enkeltvis var det sang ombord
festlig ja det var, vi sang nogle af vores
kendte sange og jeg tror af Færingerne var begejstret. Der var mødt rigtig

mange mennesker op på kajen for at
betragte disse flotte træskibe. Jeg tror at
nogle af de fremmødte havde en hvis relation til det Færøske. En var måske lidt
mere spændt på hvem der var ombord.
Det var Kamma Magnussen som hvis
far havde sejlet med sådan et skib og det
vist sig også at flere ombord havde sejlet
under ham. Senere var der mulighed for
at komme ombord og se disse skibe, vi
håber at disse brave søfolk fik nogle gode
dage her i Ebeltoft, et flot syn var det i
Fregathavnen.
7.6. Ja der er mange opgaver for koret,
så denne dag var vi ude ved Sletterhage
fyr for at fejre fyrets 125års fødselsdag
og Sletterhages venners 10års fødselsdag. Det blev en festlig dag med taler og
sange fra Slupkoret, også herude var der
mødt en del mennesker op, tak til vennerne for en god forplejning som vi indtog i det lille hus nær ved vandet.
9.6.Slupkoret var blevet bedt om at synge
til Pinse gudstjeneste ombord på Fregatten Jylland, det har vi prøvet før. Det er
en hyggelig gudstjeneste og her var der
også mødt en hel del mennesker op, der
var vist gået lidt koks i hvornår denne
gudstjeneste skulle afholdes, der kom i
hvert fald nogle da det hele var slut.
13.6. Igen var vi blevet inviteret en tur til
Århus denne gang til Skåde lokalcenters
sommerfest, også her var det en god optræden med mange sange som beboerne
og de frivillige kunne synge med på. Vi
sang her af to omgange, i pausen blev vi
beværtet med sandwich og vand. Det er
altid hyggeligt at synge sådan steder for
de kender mange af vores sange og kan
synge med på disse, en hyggelig tur for
os.
15.6. Så var det blevet Valdemarsdag
og tid til at fejre Dannebrog vores flag
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og bestemt et af de allerflotteste. Dagen
startede tidligt for flere af os. Først faldskærmsudspringerne med flaget som det
skete for 800 år siden. Det var et festligt
punkt, derefter var der musik på torvet,
derefter var vi i Ebeltoft Kirke til en fantastisk gudstjeneste, kirken var fyldt op
til sidste plads og med de 23 faner oppe
foran alteret var det fantastisk oplevelse, Slupkoret sang solo 3 stk. sang og
det kom vi vist udmærket fra. Derefter
var vi ned ved Marineforeningen hvor
foreningen havde fået et nyt flag og hvor
foreningens nye flagspil ved samme lejlighed blev indviet og helt ærligt, det er
et helt fantastisk stykke arbejde medlemmerne her har frembragt. Jeg håber der
er mange som vil gå forbi og beundre
det mesterværk, så var vi blevet inviteret
til en gang stegt-flæsk med persillesovs.
Efter dette underholdt Slupkoret med

flere af vores nye sange, så fra kl.9.00 til
kl.16.00 var det på tide at komme hjem
og få en lille lur. Ud over alle disse opgaver skal man og så husk på at vi jo synger
hver tirsdag, vi troede vi kunne holde fri
nogle af dem, men nej vi skulle øve det
her sange som skulle synges i Kirken.
29.-6. Denne dag blev Hans Skov 70 år
og Slupkoret var mødt op ved Karens
Køkken for at synge for hans gæster og
dem var der mange af. Det blev en festlig
eftermiddag og de mange fremmødt var
rigtig med til at synge, noget som vi i koret altid syntes godt om. Efter vores optræden var Hans vært for en lille en samt
en øl. Det var måske lidt for meget for en
enkelt af vores sanger, Steen Hougård gik
da vi skulle hjem og beskyldte mange af
os for at have taget hans hue, det grinte vi
meget af, for han havde den på hovedet.

Nyt fra Tirsdagstræffet

Der inviteres til høstfrokost tirsdag d.
24. sep. 2019 kl. 11.30 - vi har åbent fra
kl. 10.00, men der er ikke morgenbrød
denne dag! Dog er der kaffe på kanden.
Menuen sammensættes af Niels Jørgen

Tastum og Kjeld Thejl! Fast pris kr. 100,tilmelding på liste eller til mig!
Vel mødt tovholderen.
Tovholderen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
21. august Fisketur med Skødshoved, - jvfr. side 5
23. august: Koncert med Prinsens Musikkorps på Torvet, - jvfr. side 1
05. september: Den Nationale flagdag, jvfr. side 7
15. september: Firkantskydning, - jvfr. side 14
22. september: Soldaterforeningsskydning, - jvfr. side 15
26. september: Første kammeratskabsaften i sæsonen, - jvfr. Side 8

Faste programpunkter og åbningstider 2019
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
Kammeratskabsaftener:
Den sidste torsdag i månederne
januar, marts, april, september og
november
Tirsdagstræffet: Hver tirsdag
kl. 10.00 - 12.00
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Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar
Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-22.00
Fregatskydning første lørdag i marts
(i år dog i april)
Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00
Travaljeroning:
Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen
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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

Torsdag den 4. april kom 25 havfruer til
et foredrag i Marinestuen, som vort eget
medlem Iben Christiansen holdt over sit
besøg i Brasilien og Argentina. 14 dage
i hvert land. Iben og hendes søster samt
bror og svigerinde startede deres rejse
med ankomst Sao Paulo, hvor hendes
svigerinde skulle være konsul – og med
udgangspunkt derfra. Brasilien er større
end USA og Europa. Befolkningstallet er
220.000.000, så det er godt nok stort.
Jeg kan ikke komme ind på, hvad de
oplevede, da det er meget omfattende
både hvad angår Brasilien og Argentina.
En ting vil jeg dog fremhæve – nemlig
Torsdag
den IGUACU,
23. maj havde
vandfaldene
som Havfruerne
kan ses fra
besøg
af
Skuderne
fra
Grenå.
både Brasilien og Argentina. Fra den
Vi
var 24 Havfruer
Vi
Argentinske
side, er og
de 21
vildeSkuder.
og voldskiftes
jo
til
at
besøge
hinanden
–
og
vi
somme. Fra den Brasilianske side er de
havde
glædet
os
til,
at
det
i
år
var
vores
meget smukke. IGUACU vandfaldene er
tur. Der er meget at leve op til – Skuderne er nemlig fantastiske værter og
gør altid rigtig meget ud af deres arrangementer.
Jeg tror, vi kom helt godt fra det. Der var
dækket smukke borde i forårsgrønt. Vi
havde fået Steen Kok til at lave den dejligste mad, som blev sat frem på det store
runde bord som buffet. Der var pandekager med fiskefyld, tærter, farserede
poularder og oksekød med kartoffelsalat
og dejlige salater. Til dessert og kaffe
havde Ingelise Lyager lavet en skøn jordbærkage. Vi startede med et glas bobler
– og derefter var der vin ad libitum. 45
glade kvinder i feststemning – hold da
op hvor der blev snakket … og så kom
aftenens ”overraskelse” – Slupkoret! Vi

Nyheder fra Havfruerne

www.agservice.dk

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44

de næststørste i verden – kun overgået af
Victoria vandfaldene.
Efter 14 dage gik turen videre til Argentina, hvor Iben skulle besøge 4. generations
udvandrerer af hendes familie. Ved en
familiesammenkomst var der en dame på
80 år, som lige pludselig begyndte at tale
dansk. Resten af selskabet måbede, for
det havde hun aldrig gjort. Der kan man
bare se. Efter diverse ”sidespring” gik
turen til Buenos Aires, hvor Iben besøgte
præsidentpalæet. Vi så billeder udefra.
Dronning Margrethe og kronprins Frederik – dog indefra. Jeg ved ikke hvem
der gik i sporet efter hinanden. Pladsen
tror,
Skuderne
blive skuffede,
hvis
som at
ligger
foran ville
præsidentpalæet
- Plaza
ikke
de
skulle
opleve
Slupkoret
–
som
de Mayo møder stadig kvinder op hver
altid
velvilligt
træder til, når
torsdag
for at demonstrere
forSkuderne
de kviner
i
sigte
…
Der
blev
sunget
svajet
til
der, som mistede/bortrøvedeog
deres
børn
de
muntre
sange,
som
vi
efterhånden
alle
under militærdiktaturet. Fra præsidentkan synge med på. Til slut fik vi overrakt
en stor rød sæk – jeg tror det var julemandens – ja, det må det have været, for
tænkt den indeholdt diverse chokolader
i MEGA størrelse. Der skulle være mere
end nok til alle Havfruer. Man siger, at i
USA er alting stort, nu skal det komme
an på en prøve!!!!! En dejlig aften fik
ende – og vi vinkede farvel til de dejlige
Skuder, da de kørte af sted i deres bus. Vi
havde som altid ved store arrangementer
god hjælp af Poul, som er en fantastisk
opvasker. Vi ønsker alle Havfruer en dejlig sommerferie – og så glæder vi os til
at se Jer igen i september.
Ref.: Kirsten: mobil 22881727 tlf
86344177 mail: daisy7@olesen.mail.dk

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

EBELTOFT

- byens varehus

Besøg os på
www.kvickly.dk/ebeltoft

Tlf. 8634 1988
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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

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

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

Djurslands Høreklinik
Høreapparater
Djurslands
Høreklinik

Vi fører alle typer

med offentligt tilskud!

- også de

Otodan-European Hearing

STARK Rønde

høreapparater

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

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

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

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

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

Åkærsvej 2 - 8410 Rønde
Tlf. 8637 1344
Mandag til fredag kl. 6-17
Lørdag kl. 9 -14
Søn- og helligdage kl. 9 -14
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•
•
•
•

Stockflethsvej 9

•

8400 Ebeltoft

•

Tlf. 86 34 14 77

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

•

40 16 74 77

•

sejersen@erik

Ebeltoft Låseteknik

34 14 77

•

77
40 16 74

•

Fax 86 34

18 72

Klinik for Fodterapi
Statsautoriseret fodterapeut

V/ Rikke Jacobsen
Østerallé 23 - 8400 Ebeltoft

Telefon 2940 3940
SDS EBELTOFT

FOR SUNDERE FØDDER

Tlf. 7615 3330

Mobil 4019 4548
God pleje af dine fødder
er en investering i dit velvære...

