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DANNEBROG FYLDER 800 ÅR
storstilet program for årets VALDEMARSFEST
Lørdag den 15. juni
Ifølge sagnet faldt vort nationale symbol,
Dannebrog, ned fra himlen den 15. juni
1219 under slaget ved Lyndanisse i Livland (nu Estland) under Valdemar Sejrs
korstog mod ”de hedenske livlændere”.
Og, stadig ifølge sagnet, var det netop
det, der gjorde, at danskerne vandt slaget

ved Lyndanisse.
Myte eller ej. Sandt er det, at Dannebrog
er verdens ældste, stadig eksisterende/
anvendte nationalflag. Og lige så sandt
er det , at Dannebrog nu igen – 800 år
efter – falder ned fra himlen, men denne
gang i Ebeltoft ! – såfremt da, at vejrgu-
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derne tillader det. Det sker kl. kl. 09.15
på grønsværen nord for Hotel Ebeltoft
Strand, hvor en faldskærmsudspringer,
ledsaget af andre udspringere med ”røgfaner” lander med det flag, der senere
på dagen skal overdrages til Ebeltoft
Marineforening og senere på dagen igen
skal hejses og markere indvielsen af foreningens nye flagspil ved Marinestuen.
Dagens righoldige og festlige program
ser således ud:
Ved Hotel Ebeltoft Strand:
08.45: Mønstring af flag-/faneborg og
parade, nord for Hotel Ebeltoft Strand
09.15: Dannebrog falder ned fra himlen
(faldskærmsudspring)
Flaget overrækkes til Danmarks-Samfundet – Bæres derefter (udfoldet) gennem byen, umiddelbart efter faneborgen.
Musik ved Grenaa FDF-orkester
09.40: Paraden afgår fra Stranden (med
Grenaa FDF-orkester i spidsen).
På Torvet:
10.00: Paraden ankommer til Torvet.

10:00: Koncert på Torvet med Skanderborg Brass-Band.- Paraden træder af.
10.45: Koncert slutter.
10.45: Taler, flagoverrækkelse og fællessang.
Velkomst v. Mogens Fokdal, formand for
lokalkomitéen.
Fællessang, ”Der er ingenting, der maner”.
Hoved-/festtale v. 2. viceborgmester
Kirstine Bille.
Overrækkelse af flag og faner v. Mogens
Fokdal
Fællessang, ”Der er et yndigt land”.
Kåring af 3 bedst pyntede butikker
Fællessange under akkompagnement af
Skanderborg Brass band og med Slupkoret som forsangere (live)
11.20: Paraden formeres
11.30: Afgang Torvet (med Grenaa FDForkester i spidsen).
11.30-12.00: Underholdning/koncert på
Torvet fortsættes
Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke:
Kl. 11.45: Paraden ankommer til kirken.
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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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Kl. 12.00: Festgudstjeneste under ledelse
af sognepræst Maria Louise Sønderby
Andersen. Organist Christoffer Steffansen. – Program i kirken:
Præludium
Grenaa FDF-orkester
I Danmark er jeg født
Melodi: Sebastian 1995
Herunder føres flag og faner ind
Velkomst
sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen
Fællessalme
DDS 290: I al sin glans nu stråler solen
N.F.S. Grundtvig, 1843 og 1853
Melodi.: Henrik Rung 1859
Bøn – Læsning – Trosbekendelse
Korsang
Ebeltoft Marineforenings Slupkor
I Danmark er jeg født
H.C. Andersen, 1850
Melodi: Poul Schierbeck, 1926
Det haver så nyligen regnet
Johan Ottosen, 1890
melodi: Gammel dansk folkemelodi
Vift stolt på Kodans bølge
B.S. Ingemann, 1807
Melodi: Rudolf Bay, 1817
Prædiken
Fællessalme
DDS 257: Vaj nu Dannebrog på voven
N.F.S. Grundtvig, 1832
Melodi: Thomas Laub, 1916
Orkesterkoncert:
Grenaa FDF-orkester
Lyse nætter
Melodi: Alberte, 1991
Danmark
Melodi: Shu-Bi-Dua, 1978
Fadervor – velsignelse
Fællessalme
DDS 15: Op al den ting, som Gud har
gjort

Hans Adolf Brorson, 1734
Melodi: Tjekkisk sangbog 1576, Lad vaje
højt vort Kongeflag
Postludium
Organist Christoffer Steffansen
Herunder føres flag og faner ud
Kl. 12.55: Flag-/faneborg og parade afgår
fra Kirken
Program ved Marinestuen:
13.15 Ankomst Marinestuen.
Flag-/faneborg og parade tager opstilling
med front mod den nye flagmast.
Velkomst v. formand for Ebeltoft
Marineforening, Erich H. Franzen.
Fællessang: ”Danmark nu blunder den
lyse nat”.
Hovedtale v. formand for Lokalkomitéen, Mogens Fokdal.
Det nye flag hejses til signal på bådsmandspibe.
Fællessang: Første vers af ”Kong Christian”.
Fællessang: ”Jylland mellem tvende
have”.
Kanonsalut, ”Dansk Løsen” (3 salutskud).
(Slupkoret synger for (live) til fællessangene)
14.00: Hyggeligt samvær i Marinestuen.
Underholdning ved Slupkoret
Der kan købes Danmarks Nationalret,
stegt flæsk med persillesovs.
Forudbestilling/betaling ved Hanne
Sloth Mode, Adelgade 1 SENEST den 11.
juni indenfor alm. butiks-åbningstid
O.B.S.: Det er IKKE muligt at købe nationalretten ”ved baren” – kan KUN ske
ved forudbestilling/-betaling ved Hanne
Sloth Mode som ovenfor nævnt!
Alm. mulighed for at købe kaffe/kage
samt øl/vand m.v.
16.30: Arrangementet slutter
Som de fleste nok ved, er der samme
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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

dag store festligheder/højtideligheder
i København, Vordingborg og Tallinn i
Estland. Alle lokalkomitéer under Danmarks-Samfundet samt, naturligvis, alle
soldater- og marineforeninger er inviteret til at deltage i det store arrangement
i København. – Men her i Ebeltoft har
vi sagt, at hvis vi tager til København er
det for at give os selv en oplevelse, - vi vil
hellere blive herhjemme og give lokal-

Slagtevognen i Ebeltoft
Slagtevognen finder du på
Vestervej i Ebeltoft.

Flag-sælgere efterlyses !

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

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

samfundet en oplevelse på selve dagen !
Derfor håber vi også, at rigtig mange
marineforeningsmedlemmer med familie og venner vil deltage og være med til
at gøre denne nationale minde- og festdag til noget helt særligt her i Ebeltoft.
Vi glæder os til at se Jer !

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

Ingen lørdagsfrokost den 15. juni

Som det kan læses under afsnittet om
Valdemarsdag så serveres der denne
dag stegt flæsk med persillesov. Der
er derfor IKKE alm. Lørdagsfrokost i

Marinestuen denne dag. Spisebilletter
købes som førnævnt hos Hanne Sloth
Mode Adelgade 1 SENEST den 11.
juni indenfor alm. butiks-åbningstid.
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MINDEORD
Jens Lange Winther og Jens Lindberg fra borde

Ebeltoft får fornemt besøg af syv færøske
veteran-træskibe den 6.-9. juni i anledning af det færøske flags 100-års jubilæum
Det er vist på det nærmeste ved at være
en tradition, at ”Kabysrygtet” mere eller mindre altid udkommer forsinket, ”i ellevte time”. Dette Kabysrygte synes
ikke at være nogen undtagelse, hvilket vi
naturligvis dybt beklager, men desværre
ikke har den store indflydelse på, når
mange af de ”aktuelle” indlæg kommer
for sent, og at vi især mangler nogle af
de helt nødvendige informationer. Nogle
af dem, som vi selv er skyld i på grund
af for sene beslutninger, andre, udefrakommende, som vi ikke selv er herre
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over, men afhængige af. Det er også årsagen til, at det meget spændende besøg
af de færøske veteran-træskibe måske
allerede har fundet sted, når dette Kabysrygte udkommer. Vi ved det ikke her
”i skrivende stund”, men håber, at I når
at få kabysrygtet inden og vil derfor opfordre til at I læser mere om det righoldige program i dagspressen og på foreningens hjemmeside på dette link:
www.marineforeningen-ebeltoft.dk/
frske-veteranskibe-besger-ebeltoft

Den 2. april gik pensioneret kommandørkaptajn Jens Lange Winther fra
borde, - måske meget betegnende for en
søofficer med en lang og alsidig tjeneste
i Søværnet, netop på 218-års dagen for
Slaget på Rheden den 2. april 1801. Det
var tjenesten i Søværnet, der kom til
at præge Jens Lange Winthers liv. Han
startede i Søværnet i 1952 og gik efter
endt værnepligtstid officersvejen. Han
blev således vidne til, og en del af, Søværnets genopbygning og udvikling efter
2. Verdenskrig og den tyske besættelse
1940-45, samt Marshall-hjælpens store
betydning for den gennemgribende udvikling af det danske søværn, der skete i
efterkrigsårene.
Han blev udnævnt til kadet i 1952,
søløjtnant II 1955, Søløjtnant I 1956,
kaptajn-løjtnant 1960, orlogskaptajn
1966 og kommandørkaptajn 1978. Han
fik et meget alsidigt virke i Søværnet,
også med særlige opgaver. Han startede
sin sejlende tjeneste med minestrygere af
NÆS-klassen, efterfulgt med fregatter af
Esbern Snare-klassen. Derefter landtjeneste ved Søværnets Eksercerskole i
den gamle Arresødal-lejr, og derefter
igen sejlende tjeneste med motortorpedobådene, hvor han i 1959 blev chef
for torpedobåds-eskadren, efterfulgt
af posten som chef for MOBA (torpedobådenes mobile base) i 1962. Senere
samme år blev han assisterende officer
ved udviklingen/bygningen af det danske gasturbine-system, herunder i 1965
hos firmaet Vosper Ltd., Portsmouth,
England, herunder med sejladsøvelser
i engelsk farvand med torpedobådene

”Søløven” og ”Søridderen”, hvilket igen
førte til stillingen som chef for torpedobådsdivision 114 og torpedobåden
”Søridderen”. I marts 1965 blev Jens
Lange Winther tjenstgørende ved Forsvarsstabens Operationsafdeling og
gennemgik i den forbindelse fra september 1965 til juni 1966 den norske
marines stabskursus i Oslo, hvilket blev
efterfulgt af tjeneste ved chefen for Forsvarets Operative Styrker i Karup. Efter
et års tid som næstkommanderende for
inspektionsskibet Hvidbjørnen blev det
igen landtjeneste. Denne gang ved S.O.K.
i Århus, hvor han fra 1974 blev chef for
operationssektionen ved S.O.K., ligesom
han en tid var udstationeret ved Nato i
Norge. Fra 1977 blev det igen til sejlende
tjeneste ved Grønland og Færøerne, først
som chef for ”Hvidbjørnen” og derefter
for ”Ingolf ” indtil han i 1978 blev chef for
Marinestabens Inspektionsfunktion for
i 1981 at blive chef for fregatten ”Peder
Skram” indtil han udtrådte af Søværnet i
1995. Jens Lange Winther blev i 1982 udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.
Efter sin pensionering sejlede Jens Lange
Winther i nogen tid fra midten af 1995
som styrmand ved Mols-Linien på ruten
Århus-Kalundborg. Det ses tydeligt, at
Jens lange Winthers karriereforløb ved
Søværnet har været meget spændende
og alsidigt. Ikke mindst velsagtens fordi
det som bekendt var mens Den Kolde
Krig var på noget af sit højeste, hvilket
uden tvivl har været med til at præge
hans tjeneste og opgaver og vel særligt
i de perioder, hvor han besatte betydningsfulde chefposter. Jens Lange Win-
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ther blev medlem af Ebeltoft Marineforening i 2014, blandt andet på foranledning af vort gode medlem Bernt Kaadt.
Det var ikke fordi vi så så meget til ham
i foreningen, velsagtens blandt andet begrundet i hans bopæl i Beder, men det
hændte dog af og til, at vi havde besøg
af ham ved lørdagsfrokosterne sammen med blandt andre Kirsten og Bernt
Kaadt samt andre venner og tidligere officerskammerater og –kolleger.
Efter nogle års svær sygdom gik Jens
Carl Bakmand Lindberg den 23. april
fra borde ca. halvanden måde efter sin
85-års fødselsdag, Jens var født og opvokset i Ebeltoft som søn af Gunnar
Lindberg (selv mangeårigt bestyrelsesmedlem i og senere æresmedlem af
Ebeltoft Marineforening), der drev købmands- og skibsprovianteringshandel
på Havnevej i Ebeltoft, hvorfor Jens som
dreng på det nærmeste havde sin daglige
gang på havnen.
Efter endt skoletid m.v. fulgte Jens familietraditionen og stod til søs, blandt andet med rederierne Mærsk og Torm.
Dette førte også naturligt til, at han kom
til at aftjene sin værnepligt i Søværnet,
hvor han fik nogle oplevelser, som det
nok kun er de færreste forundt. Han
gjorde tjeneste i Kongeskibet ”Dannebrog”, hvorfra vi i Marinestuen har et
foto af hele besætningen sammen med
Kong Frederik IX og Dronning Ingrid,
som Jens for nogle år siden forærede os.
Derudover deltog han også i det historiske danske flådebesøg i Rusland i
1956, første danske flådebesøg i Rusland
siden 1909, blandt andet sammen med
Arne Uhrskov Christensen, der også er
medlem af Ebeltoft Marineforening. Det
var her, de med Fregatten Esbern Snare
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fik “den russiske bjørn” med hjem som
gave til Danmark. Jens gik i land og uddannede sig til lærer og kom i mange år
til at virke som en meget afholdt lærer
i daværende Glæsborg Kommunes
skolevæsen. Jens beholdt sin kærlighed
til Ebeltoft og livet på Vigen og han og
Dorthe var en fast bestanddel af det
stærke og velkendte familiesammenhold
i Lindbergfamilien med ”forgreninger”
til Hvitvedfamilien, hvilket blandt andet også kom tydeligt til udtryk, når de
mange familiemedlemmer mødtes til de
årlige fugleskydninger i Ebeltoft Borgerlige Fugleskydningsselskab. Jens bevarede livet igennem sin interesse og passion
for et godt skolevæsen og -liv, hvilket
gjorde, at han og Dorthe til Jens’ død
begge var medlemmer af skolekredsene
for Femmøller Efterskole, Tirstrup
Idrætsefterskole og Helgenæs Naturefterskole. I sidstnævnte var Jens også mangeårigt bestyrelsesmedlem. Efter deres
pensionering flyttede Jens og Dorthe
til deres elskede Ebeltoft, hvor det med
Jens’ maritime baggrund, familiemæssige tilknytning og stadige kærlighed til
livet på Vigen var naturligt, at han i 1993
blev medlem af Ebeltoft Marineforening,
og således blev tildelt 25-årstegnet sidste
år. Jens var et meget engageret og aktivt
medlem af foreningen, hvor han deltog
i foreningens mange forskellige arrangementer, og altid sammen med Dorthe,
når det var med ægtefælle/ledsager. Det
være sig fester, udflugter, m.m.. Bl.a.
deltog han og Arne Uhrskov Christensen begge (med koner) i udflugten
til Søværnets Eksercerskole i Auderød i
2007, ligesom de også begge (også med
koner) deltog i turen til Ebeltofts svenske
venskabsby, Arboga, med en afstikker til
Wasa-muséet i Stockholm, i 2008. Ikke

mindst var Jens aktiv i Slupkoret, indtil
sygdommen satte en stopper for hans
deltagelse heri. Også her nød han og
Dorthe de forskellige ture, når Slupkoret
optrådte udenbys.
Ebeltoft Marineforening og hele lokalsamfundet har ved Jens’ bortgang mistet
en sand og trofast ”Ebeltoftdreng”, der
elskede og levede for sin by og de steder,

hvor han var medlem og ydede en stor
indsats. Jens var stort familiemenneske
– med stort F – og savnet er selvsagt
størst for Dorthe og den øvrige familie,
hvem vi sender vore varmester tanker og
dybeste medfølelse.
Æret være Jens Lange Winthers og Jens
Carl Bakmand Lindbergs minde !

Kommende arrangementer
15. juni:
Valdemarsfest, Stranden, Torvet, Ebeltoft Kirke og Marinestuen,
jvfr. side 1
02. august:
”Sommerfest” – Helstegt pattegris ved Marinestuen, - jvfr. side 13
23. august:
Koncert med Prinsens Musikkorps på Torvet, - jvfr. side 14
08. september (forventet):
Firkantskydning, - Nærmere i næste Kabysrygte
22. september:
Soldaterforeningsskydning, - Nærmere i næste Kabysrygte

www.marineforeningen-ebeltoft.dk
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Gaver til foreningen
Vi er i foreningen blevet begavet med
flere fine gaver.
Niels Iver Sørensen har foræret foreningen en bådtrailer til den nye travalje.
Det er en meget fin gave, som nok skal
komme til god brug med travaljerne. Tak
til Niels Iver.

maleri fra John af samme kunstner. Dette
maleri viser et andet norsk skoleskib,
nemlig ”Christan Radich”. De 2 billeder
er selvfølgelig ophængsammen.
Stor TAK til John Olesen for det smukke
maleri, der nu er med til at smykke Marinestuen.

Igen i år afholder vi sommerfest. En aften
som plejer at være rigtig hyggelig, hvor
vi mødes og starter grillen. En aften,
hvor vi, hvis vejret tillader det, hygger
os i gården. Skulle vejret ikke helt tillade
dette, trækker vi indenfor i Marinestuen,
mens der findes et passende læ-sted til
grisen. Vi er dog sikker på, at dette ikke
bliver aktuelt.
Vi synes, at vi i år ville prøve noget nyt
og har derfor været ude og finde en der
kunne lave helstegt pattegris.

Vi har modtaget 2 “historiske” kork-redningsbælter. fra den gamle DFDS-færge
M/S “C.F. Tietgen”, der i 40 år sejlede
på Århus-København (se: http://www.
faergejournalen.dk/DFDS/C_F_Tietgen.html). Gaven er fra Nic og Gerda
Jespersen, Skudehavnen 38.
Stor TAK til Nic og Gerda Jespersen.

Vi har fra John Olesen modtaget et flot
maleri af det norske skoleskib ”Statsraad
Lemkühl” og billedet er nu ophængt. Vi
har for mange år siden modtaget et andet
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Årets “sommerfest”
Helstegt pattegris i Marinestuen,
Fredag den 2. august kl. 17.00

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

Helstegt pattegris
Grill pølser
Årstidens salat
Hjemmelavet kold
kartoffelsalat.
Belært af de foregående års succes vil
Marinestuens musikanlæg udsende
smægtende ”dinnermusik” under spisningen og velvalgte dansemelodier
bagefter, - såfremt altså, at vejret animerer mere til indendørs aktiviteter på
dansegulvet, ved bordene og i baren, end

til udendørs hyggesnak.
Som anført mødes vi allerede kl. 17.00,
så vi kan hygge os sammen over en øl eller et glas vin medens grillen bliver klar.
O.B.S.: Uformel påklædning !
Deltagelse vil som de tidligere år koste
den lave pris af kun 130,- kr. pr. person,
excl. drikkevarer. Disse sælges til Marinestuens sædvanlige lave priser.
Tilmelding er nødvendig. Denne bedes
givet på den fremlagte tilmeldingsliste
i Marinestuen SENEST lørdag den 18.
juli. Hvis ens vej ikke falder forbi Marinestuen, kan man også ringe på stuens
nummer, 86 34 30 30 og håbe på, at der
er nogen tilstede, der så vil skrive en
på listen. Og det er naturligvis med
ægtefælle/ledsager, ligesom enker efter
afdøde medlemmer naturligvis også
er meget velkomne, - sådan som de
altid er, når vi har arrangementer med
ægtefælle/ledsager.
Der skal som de sidste år mindst være 40
tilmeldte for at arrangementet gennemføres.
OBS
Ligesom i 2018 vil der lørdagen efter, den
3. august - IKKE være lørdagsfrokost for
medlemmerne.
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Skyttelauget
Foreningsmesterskab
12. juni kl. 16.30

Koncert med Prinsens Musikkorps
Fredag den 23. august, kl. 11.00-12.30
på Torvet

Traditionen med at Prinsens Musikkorps kommer til Ebeltoft og giver koncert på Torvet fastholdes også i år, hvor
det velspillende Musikkorps kommer
fredag den 23. august og underholder til
glæde for fastboende, turister og ”andet
godtfolk” fra kl. 11.00 til ca. 12.30.
Det er som bekendt Ebeltoft Handelsstandsforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft
Marineforening, der siden 2008 har
stået som arrangør af denne sommerbegivenhed, - efter at det var døet ud i
forbindelse med kommunesammenlæg-
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ningen, hvorfor vi 3 foreninger ”tog sagen i egen hånd” og fik den gode tradition genoplivet.
Det er vi meget glade for, og derfor
håber vi også, at rigtig mange borgere og
gæster vil møde op og give sig selv den
oplevelse, det er at lytte til Musikkorpsets
velklingende, populære og medrivende
toner. Tag gerne familie, venner og naboer m.v. med, - og opfordre gerne andre
til at gøre det samme.
I tilfælde af regnvejr vil koncerten blive
gennemført indendørs.

Som også meddelt i sidste Kabysrygte,
har vi i år fået lagt Foreningsmesterskabet tidligere på året og det bliver i år en
onsdag aften. Eller rettere sidst på eftermiddagen starter vi. Det er dog ikke
nødvendigt at komme allerede kl. 16.30
for at deltage. Kan man først komme kl.
19.00 som ved en almindlig onsdag, ja
så er man velkommen til det. Vi forventer at kunne kåre vinderne omkring kl.
20.30 senest.
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 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 og 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 der kunne købes en
pølse fra grillen, selvfølgelig med tilbehør.
Herefter genoptager vi skydningen kl.
19.00

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

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

Årets firkant-skydning

Vagn Nyholm Hansen blev ny Fregatkaptajn, og det er anden gang Vagn er
blevet fregatkaptajn. Det er kun 3. gang
i forening-ens historie et medlem er blevet fregatkaptajn 2 gange.
Vagn skød med et velrettet skud kl. 17.48
fregatten i sænk med et velrettet skud på
krudtkammeret, og dermed sikrede sig
titlen som ny fregatkaptajn. Resultaterne
var som følger:

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

1. Store Bram: Poul Bojesen v. Vagn Nyholm Hansen
2. Fore Bram: Peter Basse, eget skud
3. Bergginen: Anker Gindesgaard v. Mogens Rasmussen

4. Store Mærs Erik Lange v. Eigil Hein
5. Fore Mærs: Mogens Gregersen v. Steen
Kastrup
6. Blændsejl: Simon Simonsen v. Peter
Basse
7. Mesan: Finn Adamsen v. Steen Kastrup
8. Storsejl: Rasmus Pedersen v. Georg
Sand
9. Fok: Erik Lange v. Steen Zacho
10. Krudtkammer: Vagn Nyholm Hansen, eget skud
Fregatkaptajn: Vagn Nyholm Hansen
1. Skyttepræmie: Vagn Nyholm Hansen
2. Skyttepræmie: Peter Basse.

Årets soldaterforening-skydning
22. september, kl. 09.30
På vore baner i Marinestuen. – Nærmere i næste Kabysrygte, men reservér allerede
nu dagen !

Nyt fra Tirsdagstræffet
I Tirsdagstræffet har vi i slutningen af
april afholdt vores forårsfrokost m hele
29 deltagere, og kabyskokkene Kjeld og
Niels Jørgen diskede op med en fortrinlig
menu - tak for det!! Når dette læses, har
vi formentlig opsat plankeværk ind mod
Tømrer Sejersen, og en tre gutter har
påtaget sig at udskifte hele flisebelæg-
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søndag den 8. september på skydebaner
i Aarhus og efterfølgende frokost i Marinestuen på Havnen i Aarhus. Nærmere
herom i næste Kabysrygte, men reservér
allerede nu datoen.

ningen foran hoveddøren, og rokeret lidt
rundt med de maritime udstillingsdele
foran bygningen! Vi tilstræber at være
færdig til d. 15/6. Men det er et stort og
tungt arbejde.De gamle fliser vil blive
udbudt til afhentning - gratis!!
God sommer... tovholderen
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Slupkorets meriter siden sidst:
Fotos: Randers Marineforening og JB
Vi har desværre ikke modtaget et indlæg
om korets aktiviteter denne gang, hvilket
vi selvfølgelig meget gerne ville have
haft. Koret er jo meget aktivt og tit ude
og repræsentere foreningen.
Men vi ved jo, de skal være aktive her i
juni. Dels ved besøget af de færøske veteranskibe og især på Valdemarsdag. Det
glæder vi os til.
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Nævnes skal det dog, at koret gav koncert på Torvet foran Rådhuset i Randers den 23. marts i anledning af Randers Marineforenings 100-års jubilæum
(hvor Sluppen også sejlede gennem
Randers indre by). Og det gjorde koret rigtig godt og var dermed med til at
sætte positiv fokus på Marineforeningen.
Tak for det til alle de sangere, der deltog.
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- og her er også nogle få ”knips” fra slupsejladsen gennem
Randers samme dag:
Endnu en gang HJERTELIGT TILLYKKE til Randers Marineforening med de 100 år og tak for et flot arrangement - og ditto traktement!

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

www.agservice.dk

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft
Telefon: 86 34 56 44

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
USAden
og Europa.
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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
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Nyheder fra Havfruerne

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
vandfaldene IGUACU, som kan ses fra
både Brasilien og Argentina. Fra den
Argentinske side, er de vilde og voldsomme. Fra den Brasilianske side er de
meget smukke. IGUACU vandfaldene er
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

militærdiktaturet. Fra præsidentpalæets
balkon, var også her Juan Peron og hans
hustru Eva Peron lod sig hylde. Eva Peron bedre kendt som EVITA. Iben lod os
også komme forbi Evitas grav, som folk
stadig valfarter til.
Det var bare så interessant at høre/se.
Dette er kun nogle få overskrifter.
Tusind tak Iben for en dejlig og underholdende aften. Også tak til Erik Lyager
for teknikken. Uden dig kunne det ikke
lade sig gøre.
Den 23. maj får vi besøg af ”Skuderne”.
Det glæder vi os til.
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...

