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SHIP O’HØJ
Alle mand på dæk!
Der pibes til samling og
indkaldes til
ÅRLIG, ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Torsdag den 27. februar 2020,
kl. 19.00
i Marinestuen,
Stockflethsvej 7,
8400 Ebeltoft
I fortsættelse af den officielle indkaldelse
i sidste ”Kabysrygte” følges denne
hermed op med bekendtgørelse af dagsorden og øvrige oplysninger, - således:
stik imod de forrige generalforsamlinger,
så har bestyrelsen valgt, at vi ligesom de
tre sidste år starter med Torskespisningen, inden vi afholder selve generalforsamlingen. Grunden til denne beslutning er, at kabysholdet ikke kan holde
maden varm/frisk, hvis generalforsamlingen skulle trække ud, hvilket den har
gjort de senere år.

Vi starter med den velkendte og traditionelle torskespisning kl. 17.30.
Prisen for kogt torsk med div. tilbehør
(dog excl. drikkevarer, selvsagt) er endnu usikker men vil ligge i omegnen af
125,- kr. pr. kuvert. Vi forbeholder os ret
til ændringer afhængig af torskepriserne.
Af hensyn til skafningen er bindende
tilmelding nødvendig ! – Til brug herfor er der fremlagt tilmeldingsliste i
Marinestuen, hvor man kan skrive sig
på SENEST lørdag den 15. februar, - såfremt altså, at man ønsker at deltage i
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Steffen Gandrup & Morten Skovholm
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Malerfirma Skriver Møller

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344
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skafningen. Hvis man af en eller anden
grund ikke har mulighed for at lægge vejen forbi Marinestuen, men alligevel gerne vil tilmeldes til skafningen, kan man
forsøge sig på Marinestuens telefonnummer: 86 34 30 30 eller kontakte et af
bestyrelsesmedlemmerne og bede dem
om at sørge for, at man bliver skrevet på.
De, der evt. måtte ønske kun at deltage
i selve generalforsamlingen, men ikke i
skafningen, behøver naturligvis ikke at
tilmelde sig.
Selve Generalforsamlingen starter kl.
19.00.
For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet være betalt
og man skal have været medlem i 3
måneder, jævnfør foreningens vedtægter.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og decharge
Det reviderede regnskab vil fra den 18.
februar kunne ses i Marinestuen. Ligeledes vil det kunne rekvireres elektronisk
hos kassereren på mail: ebeltoft.marineforening@gmail.com

4. Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen fremsætter ingen forslag
5. Indkomne forslag
Der er, da kabysrygtet gik i trykken, ikke
indkommet forslag
6. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
a) Valg af formand: Erich Franzen. Villig
til genvalg
b) På valg til bestyrelsen er Frank Heede,
Poul Bojesen og Knud Erik Overgaard
c) På valg som 1. suppleant er Kjeld Thejl
og på valg som 2. suppleant er Mark
Bjerg. Kjeld og Mark er ikke villige til
genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor er Hans Skov og som
suppleant Uwe Weissfeld.
9. Valg af sendemænd
Sendemandsmødet afholdes den 8.-9.
maj i Svendborg.
10. Valg af flagbærer og reserve-flagbærere
På valg som flagbærer er Nils Jørgen Tastum og som 1. reserve Mogens
Fokdal. På valg som 2. reserve er Per
Snejbjerg.
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“Den Skæve Bar”
Overgade 23 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 24783797

ADELGADE 27 · 8400 EBELTOFT
TLF. 8634 1211

Steen Kok
Nedergade 34
Tlf. 21 45 66 29

11. Eventuelt.
I forbindelse med generalforsamlingen
vil der være tildeling af 50-års tegn til
Bent Ole Rehr, Jørgen Brøgger og Kristian Rønholm. 40-års tegn til Kurt
Rene Nielsen og Leif Kresten Hoel.
Og der er 25 års tegn til Arne Uhrskov
Christensen, Erik Grønlund, Johannes
Henriksen,
Niels Jørgen Andry Jensen, Poul-Erik
Lægs, og William Jørgensen.
Og så håber vi ellers på, at rigtig mange
vil møde op, - så vi dels kan få en god
og saglig generalforsamling, dels – og

ikke mindst – kan få en hyggelig aften i
gode venners selskab.
Såfremt man har en blazer ses gerne man
møder op i denne. Det er trods alt det
vigtigste arrangement i foreningen i året.
Under alle omstændigheder skal man
huske, at emblem skal bæres – denne
aften vil der være dobbelt bod for ikke at
bære emblem, - d.v.s. 20,- kr.
Nye medlemmer, der endnu ikke har
modtaget emblem, vil få dette overrakt
i forbindelse med uddelingen af jubilartegn.

Sdr. Strandvej 20 · 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 17 22
E-mail: fiat.ebeltoft@mail.tele.dk
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Lad din lokale el og energi
installatør rådgive dig.

Frk. Kejser
Café & Restaurant

ets
”Husbræt”
Hygge
apas

t
tidens
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149,-

Vi ved hvad vi snakker om!

HVER
FREDAG
!

Stegt flæ
sk
ad libitum

129,-

H
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Østerallé 23 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1444 • www.holmriis.dk
ADELGADE 62 . 8400 EBELTOFT . TLF. 23 10 00 90

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

DØDSFALD
Aage Jørn Bachmann Svenningsen fra borde
Den 14. december modtog vi den triste
underretning, at vort medlem Aage
Svenningsen uventet var gået bort dagen før. Derudover har vi intet hverken
set eller hørt om bisættelse eller andet.
Vi ville naturligvis gerne have vist Aage
den sidste ære ved at deltage med flaget,
men respekterer naturligvis, at familien
angiveligt har ønsket, at det skulle foregå
i stilhed.
Aage Svenningsen var landmandssøn fra
Holme, men valgte landmandslivet fra
og gik i stedet i håndværkerlære. Han
blev udlært tømrer hos tømrermester
Poulin Laursen, der drev en velanskrevet tømrervirksomhed som en af byens
dengang ”fire store tømrerfirmaer”. Aage
ernærede sig efter udstået læretid selvsagt som tømrersvend, indtil han sammen med sin ”bedre halvdel”, Randi,
stiftede ”Ebeltoft busselskab/Svenningsen Turist”. De havde i mange år en stor
og driftig virksomhed med flere ansatte
chauffører. Vi i Marineforeningen har
haft rigtig mange gode ture med dem,
når vi hyrede ”Svenningsen Turist” til
vores dengang mange udflugter. Hver
gang, firmaet skulle køre for Marineforeningen satte Randi en ære i selv at sidde
ved rattet, og det er ikke få humoristiske
kommentarer, der ved disse lejligheder
kom gennem bussens højttaleranlæg.

I midten/slutningen af ”nullerne” solgte
Aage busselskabet og han og Randi flyttede til Sverige, hvor Aage efter hvad vi
ved, igen ernærede sig som tømrer. En
god beskæftigelse i et land, hvor træhuse
er noget nær det mest udbredte. Men
Aage beholdt sit medlemskab af Marineforeningen, som han værdsatte højt. Inden flytningen til Sverige deltog Aage og
Randi ofte i foreningens arrangementer
som forårs-/sommerfest og julefrokost
m.v.. Og efter at de var flyttet til Sverige
kom de altid til lørdagsfrokost i Marinestuen, når de var hjemme på besøg i
Ebeltoft. Ofte bestilte de bord i forvejen, hvis de havde nogle gode venner eller familie med. Selv om Aage med sin
bopæl i Sverige ikke havde de store muligheder for at deltage aktivt i de årlige
fregatskydninger, tegnede han altid skud
dertil, og var på den måde med til økonomisk at bakke foreningen op.
Det forlyder, at Aage og Randi skulle
have været gift en uges tid efter Aages
bratte død. Mere tragisk kan det ikke
blive.
Vi takker for mange gode oplevelser i
bussen og udtrykker vores dybe medfølelse med familien.
Æret være Aage Jørn Bachmann Svenningsens minde !
j.b.

Flyvefisken

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

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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Årets Fregatskydning
Lørdag den 28. marts,
kl. 14.00
De sidste par år har det svinget lidt med
hvilken dato vi har haft fregatskydning. Det har i mange år været den første
lørdag i marts, men de seneste år har
denne lørdag ligget meget tæt op ad generalforsamlingen. Det er foreningens to
største arrangementer, der falder med få
dages mellemrum. Men usikkerheden
om, hvornår fregatskydningen falder,
er heller ikke det optimale. Derfor vil vi
fremover bestræbe os på, at årets fregatskydning falder den sidste lørdag i marts.

Fregatskydningen har traditionelt altid
været ”en af de store dage” i foreningen, der har trukket mange medlemmer af huse til en hyggelig eftermiddag.
Sådan håber vi også, at det bliver i år, - til
kampen om titlen som ”Årets Fregatkaptajn” og om hvem, der skyder de forskellige sejl ned, - og dermed også om hvem,
der derved sikrer sig henholdsvis 1. og 2.
skyttepræmie.
Når vi omtaler Fregatskydningen på
denne plads – og ikke under afsnittet
”Skyttelauget” – er det netop for at
synliggøre, at FREGATSKYDNINGEN ER FOR ALLE FORENINGENS
MEDLEMMER, - og altså ikke forbeholdt de, der normalt deltager i foreningens skydeaktiviteter.
For nye medlemmer, der evt. ikke ved,
hvad en Fregatskydning er, kan oplyses,
at Fregatskydningen kan sammenlignes
med andre soldaterforeningers fugleskydninger. Her er det blot en fregat og
ikke en fugl, man skyder til.
Indskuddet er som bekendt 50,- kr.,
hvilket dækker for ”de obligatoriske 3
skud”. Man kan også tegne skud uden
selv at være tilstede, eller hvis man ikke

selv ønsker at skyde, selvom man iøvrigt
deltager i eftermiddagens samvær. I såfald skydes ens skud af andre efter listen
med såkaldt ”tvungne skytter”, og man
sikrer sig derved alligevel muligheden
for selv at vinde ”noget sølvtøj”, idet
præmierne jo tilfalder den, der har tegnet skuddet. – Det betyder også, at hvis
man skyder, kommer man også til at
skyde mere end de 3 skud.
Hvis Du ikke har betalt indskud, men
alligevel har fået lyst til at deltage, kan
det endnu nås at tegne skud. Henvend
dig i såfald i baren i Marinestuen eller
til Peter Brøgger på mail:
peterbrogger@hotmail.com
Vi starter kl. 13.30 med indskrivningen af de ”tvungne skytter” (= de tilstedeværende), hvorefter sidste års Fregatkaptajn, Vagn Nyholm Hansen, affyrer
det første skud mod Fregatten.

Selve skydningen foregår på skydebanerne, medens ophold under skydningen foregår i Marinestuen, hvor der
vil være video-transmission fra skydebanen, så alle hele tiden kan følge med i,
hvornår der falder sejl ned.
Fra bestyrelsens side håber vi som sagt,
at der bliver rigtig god deltagelse til
årets Fregatskydning, og at alle fremmødte må få en rigtig hyggelig eftermiddag i overensstemmelse med de allerbedste traditioner herfor.
Traditionen tro kan der i løbet af eftermiddagen købes kaffe og franskbrød
med ost/rullepølse, - foruden barens
sædvanlige sortiment af drikkevarer.
Og igen håber vi at mange medlemmer
vil møde op i blazer. Det gør det mere
festligt.

Ændringer i åbningstiden
Vi har desværre de sidste år set en faldende tilslutning til skydning og åbningstiden onsdag aften. Især den sidste time der er åbent er der meget få
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gæster. Dette tager vi nu konsekvensen
af og reducere åbningstiden onsdag aften. Per 1. marts vil stuen derfor lukke
kl. 21.00 og ikke kl. 22.00 som tidligere.
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Næste kammeratskabsaften
Torsdag den 26. marts kl. 19.30
Der er som bekendt ikke kammeratskabsaften i februar da vi her har generalforsamling. Derfor er næste kammeratskabsaften den sidste torsdag i marts.
Vi får besøg af

Morten Bach, der holder
Foredrag om De Danske
Allierede Krigssejlere
1940-1945

døde og faldt i kampen mod nazismen.
Det var disse søfolk, der blev de første
danske frihedskæmpere og hvis fortjeneste det var, at Danmark kunne kalde sig
allieret, da krigen var slut.
De fik ingen fortjeneste og ingen tak af
det officielle Danmark, da de efter krigen
vendte hjem. De kom ikke i samlet flok,
men vente hjem drypvis. De gjorde ingen
heltestatus af sig selv. De sejlede bare!
Morten Bach, Inspektør i Det Internationale
Transportarbejderforbund
(ITF), fortæller om disse søfolk og deres
liv og hverdag i disse år og viser Maj
Wechselmann`s film ”Rapport fra de
druknede og de glemte”.
En stærk, rørende og barsk film, der
fortæller om de danske, svenske. norske,
islandske og færøske søfolk, der sejlede
i allieret tjeneste under anden verdenskrig.

Sidste kammeratskabsaften i sæsonen
Forvarsel torsdag den 30. april.
Vi kan allerede nu med glæde melde at
sæsons sidste kammeratskabsaften allerede nu er på plads. Vi skal denne aften have
et spændende foredrag med:

Tidl. Borgmester Vilfred
Friborg Hansen
Om
”General Ryes udskibning
af tropperne fra Helgenæs
til Fredericia i krigen
1848-51”

Og det bliver denne gang lidt anderledes,
da vi laver et fællesarrangement med
Våbenbrødreforeningen. Der bliver som
ved andre sæsonafslutninger tale om et
arrangement hvor ”påhæng” er velkomne.
Vi starter med spisning, som vi plejer kl.
18.00 og menuen vil fremgå af kabysrygtet for april. Selve foredraget vil starte
kl. 19.30.

Under 2. verdenskrig sejlede ca. 6.300
danske søfolk i allieret tjeneste.
Det var 2/3 af den Danske handelsflådes
skibe og søfolk der om morgenen den 9.
april 1940 befandt sig ”uden for spærringen”. De blev Danmarks første frihedskæmpere!
Over 1.087 danske søfolk blev derude og
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Skyttelauget
Årets Fregatskydning
Afholdes – som det fremgår på side 8
lørdag den 28. marts i overensstemmelse
med foreningens bedste traditioner herfor. Har Du endnu ikke fået tegnet skud,

er det ”op over”, - se omtalen på side 8
Og så siger vi ellers blot ”vel mødt” til en
hyggelig og fornøjelig dag.

Velbesøgt og hyggelig juleskydning
20 veloplagte skytter, m/k, dystede om de
eftertragtede præmier, hvor 1. præmien
som altid var en juleand. Skydningen
gennemførtes som altid som en makkerskydning, selvsagt med ens præmier til
de to på holdet blandt de præmiemodtagende. - I løbet af aftenen serveredes
glögg og æbleskiver. Det var en helt
igennem hyggelig og vellykket aften,
hvor de præmiegivende resultater var
som følger:
Hovedskydning:
Nr. 1: Jørn Mortensen & Erik Lyager,
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296.
Nr. 2: Sille Mortensen & Carl Erik
Schmidt, 293
Nr. 3: Bent Olsen & Svend B. Jensen, 290
Dameserie:
Nr. 1:Lisbeth Christensen & Marta
Mortensen, 295.
Nr. 2: Dorte B. Jensen & Sille Mortensen.
293
Nr. 3: Tove Mortensen & Ingelise Lyager, 291

Årets Landsskyttestævne
Året Landsskyttestævne afholdes den.
14.-15. marts i Grenaa. Vi fik invitationen til stævnet en af de første dage
i januar og for de, der ønsker overnatning i Grenaa, skal bestilling være sket
inden den 31. januar. Derfor er de, vi
kunne forstille os, der ønsker at delt-

age, blevet adspurgt per mail. Det er dog
forsat muligt efterfølgende at tilmelde
sig til skydning, kammeratskabsaften
og frokosten om søndagen. Senest d. 20
februar til Peter Brøgger på mail:
peterbrogger@hotmail.com

4
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Slupkorets meriter siden sidst:
Lørdag 7. december.
Fregatten afholdt årets juleskafning, hvor
Slupkoret var blevet bedt om at optræde.
Slupkoret underholdt 4 gange nemlig kl.
13.00 – 14.00 – 15.00 – 15.45, hvor der
blev sunget sømandssange og julesange.
Det var en lang dag for slupkoret, men
det hjalp lidt, da koret fik mad og drikkevarer, så koret ikke dehydrerede. Dagen
gik fint med godt humør og med et veloplagt publikum.
Der var ligeledes en del andre af marineforeningens medlemmer, der hjalp til
med udskænkning af drikkevarer og
udlevering af ærtesuppe m.m.
Mandag 23. december.
Koret deltog ved Det gamle Rådhus i

julearrangementet, hvor der blev sunget
julesalmer og julesange. Koret var iført
nissehuer, så det kunne ikke blive mere
juleagtigt. Vi havde vores reservekaptajn John Rosborg til at stå i spidsen for
koret. Det gik fint og med lidt hjælp og
samarbejde med vores faste Bådsmand
Jørgen Tastum blev det en vellykket optræden og med mange mennesker på
torvet. Efter vores optræden fik vi gløgg
og æbleskiver.
Bestyrelsen vil lige benytte lejligheden
til at takke Slupkoret og musikerne for
2019, hvor koret har været ude og synge
rigtig mange gange. Det blev derfor et rekordår med mange penge til foreningens
pengekasse.

De månedlige MakkerskydningerNæste makkerskydninger er den 5. februar, 4. marts og den 1. april. Dette dog
kun såfremt der er skytter nok tilstede

disse aftner til, at det kan svare sig at
holde makkerskydning.

Nyt fra Tirsdagstræffet
Tirsdagstræffet har netop afviklet vinterfrokosten med 28 glade gutter, som fik
serveret en fortrinlig menu kreeret af
Tastum og Thejl og denne gang med
harmonikamusik v/ Ole Hvitved og sang
omkring bordet - tak for det og tak for
hjælpen til alle med borddækning etc.
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succesen gentages til forårsfrokosten d.
28. april - nærmere opslag/tilmeldingsliste senere. Vi skal til foråret bruge nogle fagfolk til udskiftning af gavl i værkstedet samt fliselægning efterfølgende ..
meld jer til mig eller formanden ...
Mvh tovholderen

4
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Vand, varme, blik og ventilation
Miljørigtige jord- og solvarmeløsninger

Tlf. 23 23 24 62
Jernbanegade 22 B · 8400 Ebeltoft
www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100

v/Jan Henriksen
Martin Hansens Vej 7 · 8400 Ebeltoft
hjelm-vvs.dk · mail@hjelm-vvs.dk

Kommende arrangementer
27.-02.: Generalforsamling, - jvfr. side 1.
04.-03.: Makkerskydning
26.-03.: Kammeratskabsaften - jvfr. side 10
28.-03.: Fregatskydning, - jvfr. side 8
01.-04.: Makkerskydning
30.-04.: Sidste kammeratskabsaften i denne sæson - jvfr. side 11

revision

rådgivning

Østerallé 8, 8400 Ebeltoft

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

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

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

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

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!

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

Nytorv 1· 8400 Ebeltoft
ristorantefellini.com
16

– Nærmere i april-Kabysrygtet.
09.-05.: ”Søværnets Dag” - Nærmere i næste Kabysrygte.

Faste programpunkter og åbningstider 2020

med kartofler og persillesovs

HYTTEFADET

04.-05.-05.: Markering af årsdagen for Befrielsen i 1945.

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

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

Generalforsamling:
Sidste torsdag i februar
Skydning:
Hver onsdag, kl.19.00-21.00
Fregatskydning sidste lørdag i marts
Slupkor:
Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00
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

Nyheder fra Havfruerne

Så kom et af årets højdepunkter i ”Hav- overrakte Kirsten et par flasker vin. Det
fruerne” - aftenen, hvor vi ikke selv står i var en fin gestus, som vi siger tak for. Det
køkkenet, men hvor vi tager vores pæne er dejligt at vores anstrengelser bliver
tøj på – og går ”ud af huset” og spiser ju- værdsat.
lefrokost!
Jeg tror vi alle er enige om, at vi er et godt
Vi havde i år valgt at holde arrange- ”Havfrueteam”, som til februar 2020 har
mentet på ”Den Skæve Kro”.
25 års jubilæum.
23 feststemte Havfruer mødte op i den Torsdag den 9. januar 2020 mødte 18
smukt julepyntede gamle kro, hvor vi Havfruer op i Marinestuen til årets første
blev budt velkommen af de dejlige glade sammenkomst. Det var ”Møde om det
værter, som efter et par års fravær nu runde bord” - men en enkelt ”vinge” sat
igen havde indtaget ”Den Skæve Kro”.
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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

4

TIRPITZ Museum

Med venlig h
Den Blå B
Line og Di

OK-KLUBBEN

Med venlig hilsen
Den Blå Brille
Line og Diana

Jernbanegade 10 · 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 56 70 www.den

OK-KLUBBEN

SPAR15%
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Prisen inkluderer:
Bustur, tilmelding
buskaffe og rundstykke,
entré2019
til Tirpitz
Bindende
senest d.intro
24.og
april
og frokost på Blåvand Kro

Frode Munch – Telefon 2154 4626 – mail: frode.munch@mail.dk
Bindende tilmelding senest d. 24. april 2019
Frode Munch – Telefon 2154 4626 – mail: frode.munch@mail.dk

SPAR15%
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Sir Henry
Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 1987
CVR 29387826

Dit Bosch Car Service værksted

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

Vores formand Kirsten bød velkommen
og ønskede alle et godt nytår og tilføjede
samtidig et ønske om, at fremmødet ville
blive lige så fint i 2020, som i det år, der
nu hedder ”sidste år”.
Vi sang ”Vær velkommen Herrens år”, og
så var det tid til at nyde dejlige laksesnitter og ”bobler”.
Kirsten orienterede om Havfruernes
25 års jubilæum den 6. februar. Der vil
naturligvis blive udsendt invitation med
nærmere oplysninger.
Vi får mad fra Steen Kok, men menuen
er en hemmelighed. Det er ”All inclusive”, og Ulla oplyste, at der vil være port-

vin til desserten. Det vakte synlig glæde
hos mange.
Muntre indslag til at bidrage til en god
stemning er altid velkommen........
Vi afsluttede en hyggelig aften med at
synge Tove Nielsens dejlige aftensang.
Ref.: Hanne
OBS! OBS!
Indkaldelse til generalforsamling den 5.
marts 2020 kl. 1900.
Dagsorden vil blive udsendt pr. mail.
Kirsten

Formand Kirsten sender en “solrig” hilsen til medlemmerne fra Puerto Morgan på Gran
Canaria.

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
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
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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...

