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Marineforeningen
Foreningens formål er, at styrke nationens interesse for søværnet
og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde
forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er
eller har været tjenstgørende ved søværnet.
Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
Landsformand Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen

Bestyrelselser
Marineforeningen
Hans Johansen
Formand

Tlf. 30 32 30 94

Mail: formand@faaborgmarineforening.dk

Claus Vinberg Pedersen
Næstformand
Tlf. 53 74 74 24
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com

Ralf Jørgensen
Kasserer

Tlf. 61 60 76 10

Mail: ralfsnor@gmail.com

Lejla W. Sørensen
Sekretær
Tlf. 40 13 03 68
Mail: lejlawedel@stofanet.dk

Rasmus Birkholm
Best.medlem
Tlf. 61 62 72 39
Mail: r.birkholm@outlook.dk

John Rasmussen
Best.medlem

Tlf. 20 33 39 05

Mail: Rasmussenj340@gmail.com

Martin Prætorius
Best.medlem
Tlf. 40 28 55 38
Mail: praetorius@privat.dk

Arnvid Petersen
Suppleant

Tlf. 40 24 80 21

Mail: Arnvidpetersen@gmail.com

Sven-Anker Plum
Suppleant
Tlf. 61 61 14 17
Mail: plum@faabva.dk

www.faaborgmarineforening.dk

Skyttelavet
Rasmus Birkholm
Formand
Tlf. 61 62 72 39
r.birkholm@outlook.dk
Martin Prætorius
Kasserer
Tlf. 40 28 55 38
praetorius@privat.dk
Sven-Anker Plum Tlf. 61 61 14 17
plum@faabva.dk
Ralf Jørgensen
Banjemester

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET
INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET
Marineforeningen
Hans Johansen
Skyttelavet
Rasmus Birkholm.

Indlæg til næste udgivelse kan
indsendes til redaktionen, personligt eller skriftligt.
Send evt. mail til:
formand@faaborgmarineforening.dk
eller:
Lejlawedel@stofanet.dk

Deadline for indlæg
til næste nummer:
Den 15. Februar 2018.

Nyt fra Formanden
Ja så synger det 2017 snart på sidste vers og så
er det jo tid til at vende blikket for at se hvordan
året er gået.
Der har været god tilslutning til lørdagsmøderne
og det er også gået godt på onsdagene med godt
fremmøde, så alt i alt har det været et godt år.
Medlemstallet er også meget stabilt, et par stykker er faldt fra, men i stedet er der kommet nye til,
så vi er stadig ca. 75 medlemmer.
Bestræbelserne med at få egne lokaler er foreløbig faldet til jorden. Kommunen kunne ikke give
tilladelse til at etablering af en marinestue i den gamle filetfabrik, så vi må
se om der viser sig andre muligheder i det nye år.
Der er for nuværende planlagt aktiviteter 2018, se aktivitetskalenderen andet sted i bladet.
Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer, alle annoncører
og sponsorer for at støtte op om Faaborg Marineforening.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
sender jeg hermed de bedste hilsner.
Med maritim hilsen
Hans Johansen

HJEMMESIDE

www.faaborgmarineforening.dk
Faaborg Værft A/S
- Professionel leverandør af maritime ydelser
Tlf. 62612110 : fv@faaborg-vaerft.dk : www.faaborg-vaerft.dk
Nybygning, Reparation, Ombygninger, Motorudskiftning, Osmosebehandling

SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan købes/bestilles
i Marinestuen. Ansvarlig for Slop-Kisten er Torben Larsen Tlf. 62 61 85 56
og mobil 22 73 74 98
Stort klæbemærke
25 kr.
Kendingstegn
30 kr.
Pullover str. 48-56
550 kr.
Pullover str. 58-66
585 kr.
Cardigan str. 48-56
580 kr.
Cardigan str. 58-66
640 kr.
Indkøbspose med logo
60 kr.
Polosweater str. 48-56
580 kr.
Polosweater str. 58-66
640 kr.
Sweatshirt marineblå
360 kr.
Skjorter blå & hvid
330 kr.
Slips
165 kr.
Miniemblem
30 kr.
Bosswik læderbælte sort
250 kr.
Lærredsbælte marineblå / sort
170 kr.
Blazerknapper enkeltradet
50 kr.
Blazerknapper dobbeltradet
75 kr.
T-Shirt / marine & hvid
125 kr.
Polo – Shirt / marine & hvid
175 kr.
Dametørklæde
150 kr.
Messeforklæde blå med logo
125 kr.
Vimpel / lille
150 kr.
Skuldermærker
60 kr.
Begyndersæt til blazer
385 kr.
Blazeremblem
125 kr.
Vindjakke / marineblå str. 50-56 375 kr.
Seler marineblå 110 cm
210 kr.
Seler marineblå 130 cm
210 kr.
Sort klæbemærke
30 kr.
Hue emblem
115 kr.
Slipover str. 48-56
460 kr.
Slipover str.58-66
490 kr.
Kanonbådskrigen 1807-14
100 kr.
Julemærkemappe
35 kr.

Nyhed i
Slopkisten
Vinterjakke
Landsbestyrelsen har besluttet at lancere en vandtæt ”vinterjakke” med
hætte (i kraven), foer og
flere lommer.
Det er en noget kraftigere model
end vor vindbreaker og
rigtig god til den kommende vinters udendørs aktiviteter.
Den føres i størrelse: S, M, L,
XL, 2XL, 3XL og 4XL.
Vejledende udsalgspris kr. 400,Kan bestilles på sædvanlig vis i
Slopkisten.

Handelspladsen

Medlemmer i Faaborg Marineforening, kan få 10% rabat, når
man lejer stillads og maskiner
hos Faaborg Stillads og materialeudlejning. Husk blot at medbringe dit marineforeningskort
eller meddele at du kommer fra
MF. (Se annonce på bagside).

Generalforsamling
Hermed indkaldes til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
I Marinestuen, Kanalvej 22, 5600 Faaborg.
Lørdag den 3. Februar, 2018 kl. 11:00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg.
Næstformand Claus Pedersen, modtager genvalg.
Kasserer Ralf Jørgensen, modtager IKKE genvalg.
Sekretær Lejla W Sørensen, modtager genvalg.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant.
Valg af 2 flagbærer og Flaggast og 1. flagbærer / flaggast suppleant.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest. d.20. Januar 2018 skriftligt eller på mail.
Mailadresse: formand@faaborgmarineforening.dk
Der gøres opmærksom på at man kun har stemmeret når der er betalt kontingent.
Husk tilmelding til efterfølgende spisning til Kaj Hov på 2125 2145.

Bodega
Oasen

Tlf. 6261 1315
Strandgade 2
5600 Faaborg

Faaborg’s næstbedste værtshus

Ny adresse, tlf. el. mail.

Har du fået ny adresse, telefon
nr. eller mail adresse, skal du
hurtigst muligt meddele det
til sekretær Lejla W. Sørensen
mail: lejlawedel@stofanet.dk,
for hurtig udmeldelser af ny
information og blad.

Hansen & Hellerup

Entreprenør og Betonarbejde

Finn Hansen

Tlf. 29 47 66 77
Faaborg
Mail: fh@hansenoghellerup.dk
www.hansenoghellerup.dk
Østergyden 26 - 5600 Faaborg - 62 61 54 10

restaurant og café

Faaborg
Farvehandel ApS
v/ Kent Christiansen

Odensevej 95
5600 Faaborg

Tlf. 62 61 35 59

Mail: faaborg-farvehandel@mail.dk

BÅDPRODUKTER FRA

HEMPEL, INTERNATIONAL, OWATROL, M.V.

VIVI’s
BLOMSTER
62 61 89 74

ved Shelltanken på Assensvej

Markedspladsen 7
DK-5600 Faaborg
Mail: th@bluestarline.com

75 års jubilæum i Kerteminde Marineforening
Lørdag d. 26. august var Faaborg Marineforening inviteret til Kerteminde i
anledning af deres 75 års jubilæum.
Her stillede vi med 3 mand i fuld uniform og med flag.
Opstilling på havnen hvor der var modtagelse af Kertemindes adoptionsskib.
Med Odense tamburgerkorps i spidsen marcherede de fremmødte gaster en
tur gennem byen, med afslutning i marinaen. Her var der arrangeret et dejligt traktement med diverse drikkevarer, der var taler af formanden for Kerteminde Marineforening og Distriktsformanden som også overbragte en hilsen fra landsformanden.

Storm & Co. ApS
Smedemestervej 1

g
5600 Faabor

rm.dk

-sto
www.fa

Tlf. 62 61 14 44

Alle former for containere

Flagdag for Danmarks udsendte
Tirsdag d. 5. september var der officiel markering af flagdag for udsendte
danske soldater. Dette blev markeret ved et arrangement i Årslev som Faaborg - Midtfyn kommune var vært for.
Kommunen havde søgt staten om økonomiske midler til oprettelse af et værested for udsendte veteraner og fået dette bevilget.
Værestedet er indrettet på ”Polymeren” en tidligere skosålefabrik, her er der
indrettet motionscenter, medborgerhus, værksteder m.m.
Der blev startet med flaghejsning, efterfulgt at morgensang. Så var det tid til
de officielle taler, først Borgmester Christian Thygesen og Kaptajn Bjarne
Barslund og til sidst Feltpræst Henrik Nedergaard.
Efter den officielle del af arrangementet var kommunen vært ved morgenkaffe. Faaborg Marineforening deltog sammen med Garderforeningen ,
Hjemmeværnets musikkorps og Hærhjemmeværnet.
Med maritim hilsen
Hans Johansen

75 års jubilæum i Bogense Marineforening
Mandag d. 23. oktober var
der igen 75 års jubilæum
denne gang i Bogense også
her stillede Faaborg Marineforening op med 3 gaster og flag. Der var opstilling kl. 11:00 ved Marineforeningens flagspil med
efterfølgende march gennem byen op til marinehuset, hvor der blev budt på pølsebord m.m.
Efter velkomst af formanden holdt Distriktsformand Ole Julsrud tale og
overbagte en hilsen fra Landsformand Jens Ole Løje Jensen.
Herefter var der hyggeligt samvær med et
festligt indslag hvor
”dronningen” i skikkelse af Jan Schou fra
”Rottefælden” leverede et underholdende nummer fra sommerrevyen i Svendborg

Vi mødes på ...

Østergade 11, Faaborg, Tlf. 6261 3500

... Det lille kulturhus

. Der er
		 . Hyggelig atmosfære
		 . Den gode historie
. Vi skaber
		 . Musik & Events
		 . Kontakt mellem mennesker
		 . Private arrangementer

Aktiviteter
6. januar / Lørdag
Nytårsmønstring - Starter kl.11:00
Ralf Gløøg, hjemmelavet æbleskiver, og snitter.
3. februar / Lørdag Generalforsamling. Kl. 11:00
Gule Ærter med diverse tilbehør og pandekager med is. Pris 100,00 kr.
Tilmelding til bespisning senest er d. 27 januar til hovmester Kaj Hov
på tlf. 2125 2145.
3. marts / Lørdag
Hovmesterens overraskelse - Pris 80,00 kr.
7. april / Lørdag
Påskefrokost - Pris 120,00 kr.
27-29. april / Fre-Søn Sendemandsmøde i Køge
Senest tilmelding er den 27. Marts. Til Formand Hans Johansen, Tlf.
3032 3094 eller mail formand@faaborgmarineforening.dk
5. maj / Lørdag
Sommerbuffet - Pris 80,00 kr.
2. juni / Lørdag
Pinsefrokost - Pris 120,00 kr.
9. juni / Lørdag
SOMMERUDFLUGT - Sæt dagen af til dette
arrangement/ud i det blå. Program, pris og tilmelding følger senere.
HUSK: DER ER LUKKET FOR LØRDAGSMØDERNE I JULI OG
AUGUST: Der er åben for onsdagsmøderne hele året kl. 11:00-14:00
1. september / Lørdag Sensommerbuffet - Pris 80,00 kr.
12. september /Onsdag Besøg af Esbjerg Marineforening
Her mangler vi 4 personer til at hjælpe ud over barpersonalet den pågældende dag. hver rar at melde jer senest den 5. september til:
Formand Hans Johansen. Tlf. 3032 3094 el. formand@faaborgmarineforening.dk

6. oktober / Lørdag Åle gilde - Pris 175,00 kr. (Hvis vi kan få Ål).
3. november / Lørdag Vinterbuffet - Pris 80,00 kr.
1. december / Lørdag Julefrokost - Pris 175,00 kr.
Her mangler vi 1-2 personer til hjælp.
Lukketid på lørdagsmøderne er kl.16:30.
Ved større arrangementer aftales det på dagen.
Ret til ændringer forbeholdes.
Ved ovenstående arrangementer skal der huskes at tilmelde sig hos
Kaj Hov på tlf. 2125 2145. eller på listen i huset.
Husk der er bindende tilmelding til alle arrangementerne.
Der kan være særlige arrangementer til lørdagsmøderne, det vil blive
udmeldt i Huset og i de fremadrettede blade.
Bespisning serveres fra 12:15 - 12:30

Marinejubilarer i 2018
60 år: Ove Christensen
50 år: Søren Kvolsgaard

Fødselsdage 2018
31. Januar
3. Februar
12. Marts
16. Marts
17. Marts
22. August
27. September
2. November

Søren Stærmose
Bjarne Lundt
Sune Hasager
Torben W. Olsen
Ralf Jørgensen
Steffen Nielsen
Lennart Nielsen
Arnvid Petersen

40 år
70 år
60 år
30 år
70 år
60 år
50 år
60 år

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

Ny adresse, tlf. el. mail.
Har du fået ny adresse,
telefon nr. eller mail adresse,
skal du hurtigst muligt meddele det til sekretær Lejla
W. Sørensen mail: lejlawedel@stofanet.dk, for hurtig
udmeldelser af ny information og blad.

Aktivitetsudvalg
Bestyrelsesmedlem / Tovholder: Martin Prætorius.
Mail: praetorius@privat.dk - tlf. 4028 5538.
Marineforeningsmedlemmer:
Arnvid Petersen - Ole T. Christensen - Bjarne Kaarsgaard.

Foredrag den 4. november
Breve fra en Sømand

Udvalgte breve fra en ung Sømand,
til sine forældre og søskende.
Brevene handler om Jørgen Peder Jensens liv og oplevelser som soldat og sømand i perioden fra omkring
1898 til 15. februar 1910.

Brevene blev fremført af
Jørgen Peder Jensens –
brors barnebarn.
Trygve Andreas Guttesen

v/Bjarne Thomsen

Assensvej 20 . 5600 Faaborg . Tlf. 6261 8778

OLE s OLIE
Damhusvej 16 . 5750 Ringe . www.oles-olie.dk

Tlf. 6262 5048

Brev fra en Sømand
S/S Estonia Novorussisk den 16-1-1906
Kære Forældre og Søskende
Hvorledes har i det allesammen, man hører ingenting fra Eder jeg har det godt med slid og slæb
som sædvanlig, vi har nu ligget her en 3 dage og har godt begyndt at laste. Vi laster fine hvedeklid
saa det ryger over hele Skibet, vi skal ogsaa have Rug og Kager. Her er forbasket koldt men det
sner hver dag og der ligger Sne paa Fjeldtoppene. Her er en meget stor havn med Bjærge paa
de 3 sider saa høje saa Toppen kan ikke ses uden med klart vejr Skyerne ligger lejrede paa toppen af dem.
Men sikken en Hurlumhej her er, det er slet ikke morsomt, det er derimod ubehageligt alt sammen
Her er der slet ikke tale om at man tør vove sig i land, vi fik adskillige gode raad fra andre
Danske baade, som ligger her den dag vi kom ind, vi fik blandt andet at vide, at saasnart vi
vovede os op i byen saa blev Klæder og penge taget fra os og saasnart vi gjorde den mindste
modgang, skudt ned som en Hund, det er desværre den rene skære sandhed, Folk er værre end
dyr her
I skulle blot se hvilken elendighed her er, vi har en masse gamle koner ombord, Trampekoner
kaldes de af os,
De gaar nede i Lasten og tramper kliden sammen og sikke nogle elendige pjalter de gaar med
I stedet for strømper har de viklet Sækkelærred om Stængerne. Om aftenen vrimler her af unge
smukke piger og af tankede madammer som kommer ombord og byder sig til fals for at faa lidt
at spise.
Ja det er drøje Tider for de stakkels folk. Naar først man har set Elendigheden paa saa nært
hold kan man danne sig et lille begreb om hvor skrækkeligt det maa være.
Vi var inde paa en lille Russisk Plads der hedder Theodosia i Karentæne det vil sige vi fik
decenfenseret alt vores Tøj, det blev kogt ud i Svovl og blev næsten ødelagt, vi var selvfølgelig
saa fornuftige, at stuve vores nye Tøj samt Dyner og Tæpper ned i Kabelrummene imellem de
gamle sejl, det er skikken hernede paa varmen for smittens skyld, i saadan en by som Aleksandria
forefindes der altid tilfælde af Kolera og andet Pest.
Sikken et Grin vi havde den dag vi laa til Ankers et godt stykke ude i Søen, saa satte vi to af
Redningsbaadene i vandet og roede i land alle sammen, kom ind i et stort opvarmet rum hvor
vi blev klædte af til skindet, saa blev vi iførte hver en lang hvid Kjortel alt det Tøj vi havde paa
skulle selvfølgelig ogsaa dampes ud,jeg havde et par sorte bukser paa, de blev fuldstændig røde
I fire samfulde stive timer sad vi og ventede der,og saa maatte vi jo finde paa noget tidsfordriv
Nu stod Kakkelovnen midt i rummet og saa tog vi hinanden ved hænderne og gik i en lang
rundkredsomkring den akkurat som omkring et Juletræ,flere herlige sange maatte selvfølgelig frem,saasom Ansjosens flugt over plankeværket og Væggelusenes Sørgemars over
Atlanterhavet,jeg foretog mange gymnastiske øvelser i mit noget løse Trikot til almindelig Beundring for de tilstedeværende Herrer
Jeg selv følte mig en del smigret ved de andres Haandklap og paa den maade gik tiden hurtigt.
Imorges fik vi en sørgelig Tidende da vi kom paa dækket,nu ligger der en anden Damper paa siden
af os,hvis Kaptajn var bleven fundet med overskaaren hals i sin køje,det var jo mindre behageligt
men saadan gaar det til og nu bliver der jo Begravelse efter en længere Andagt.

Brev fra en Sømand
Jeg har lige været hende og sæt Kontorflaget og Dannebrog paa halv Stang han skal jo puttes i
Jorden med det samme Ligsyn unødvendiggøres paa grund af Hovedets løsrivelse fra Kroppen,
Hvorledes jeg dog har det? Jo Tak jeg har det saamænd godt nu har jeg jo snart været herombord
et halvt Aar og jeg syntes den tid er gaaet saa uendeligt hurtigt, men det er jo ogsaa forfærdelig
trist det er jo yderst sjældent man kommer i land,jeg har i den tid jeg har været her kun været
i Land naar jeg har skuldet købe noget nyttigt og nødvendigt,det kan godt være jeg kommer hjem
en tur når vi nu kommer til Landskrona hvorfor skal man tage sig livet saa strængt man er dog
kun et Menneske man skal jo ikke være her paa Jorden altid.
Hvorledes har Lars det, Naar jeg engang træffer ham saa skal jeg spænde mit Træben af og rimme
ham saadan en oven i Kærnehuset saa tænderne skal rasle ud af Røvhullet paa ham fordi han ikke
kan skrive til mig, men han protesterer naturligvis paa det kraftigste, han har ikke stunder, bestemt, nej.
Nu maa i ikke blive gnavne fordi jeg ikke har skrevet saa meget for naar man ikke kommer i
Land ret tit oplever man jo heller ingen ting videre, For det tilfældes skyld at vi skulle komme
helskindede til Landskrona, hvad der jo let kan hænde i løbet af en maaneds Tid. Kan i jo adressere brevet til Dampskibet Estonia-Havnekontoret Landskrona Sverrig
Kjærlig Hilsen fra
Eders Hengivne Søn Jørgen P.Jensen
Jeg vil da haabe der ligger brev til mig i Konstantinobel hos ham Ribben i ved -Lev Vel

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre

Skyttelavet - Generalforsamling
Hermed indkaldes til skyttelavets generalforsamling.
I Marinestuen, Kanalvej 22, 5600 Faaborg.
Lørdag den 10. februar, 2018 kl.11.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg.
Formand Rasmus Birkholm, modtager genvalg.
Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen.
Thomas Plum, modtager genvalg.
Revisor Ralf Jørgensen, modtager genvalg.
Revisor Steffen Nielsen, modtager genvalg.
Revisor suppleant.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest.d.27 Januar, 2018 skriftligt eller på mail.
Mailadresse: r.birkholm@outlook.dk
Der gøres opmærksom på at man kun har stemmeret når der er betalt kontingent.
Husk tilmelding til efterfølgende spisning til Martin Prætorius.
På tlf. 4028 5538. senest onsdag den 7. Februar.

Fregatskydning
Lørdag d. 14. oktober var det tid til afviklingen af den årlige fregatskydning, den blev som sædvanlig afviklet hos Villy Gyldenløve Kjeldsen på
Krogsbjergvej.
16 friske gaster stillede op kl.10:00 klar til at starte skydningen, efter en lille øjenåbner gik skydningen i gang og vi var færdige kl. 12.00.
Herefter var det tid til uddeling af præmier, den nye fregatkaptajn blev blev
Erik Hansen som ramte krudtkammeret med skud nr. 215.
Efter skydningen og præmieuddeling var det tid til frokost, højt belagt smørrebrød med tilhørende øl og snaps.

Skyttelavet
Distriktsskydning
Søndag den 5. november drog 8 skytter fra Faaborg til
Nyborgs skyttelav, i forventning om at komme op på en
3. plads.
Jørn Ladegaard bød velkommen og forklarede om den
nye skydestilling, og hvad det gik ud på. Det var nu ikke
alle, der gik ind for det, men det blev da prøvet. Efter
skydningen fortrak vi til marinestuen på havnen, hvor der
var anrettet en stor buffet. Det var rigtig flot, så lækkert
ud, og maden smagte rigtig godt. Under spisningen gik
der rygter om placeringen, så vi var meget spændte.
Da Jørn læste resultatet op, fik Faaborg holdet et stort smil på læben, da vi
hørte, vi var kommet på en anden plads.
1. Nyborg 775 point
2. Faaborg 749
3. Kerteminde 729
4. Svendborg 723
Det var rigtigt flot Faaborg.
Godt gået.
Resultatliste bliver hængt op i
marinestuen.
Med maritim hilsen
Rasmus Birkholm
Formand.

Øster Hæsinge Auto ApS
v/ Lennart Nielsen

Svanninge
Svanninge
MALERFORRETNING
MALERFORRETNING
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Øster Hæsingevej 1
5600 Faaborg
Tlf. 6264 1042
Mail: oh-auto@mail.dk
www.oh-auto.dk

BrianPedersen
Pedersen2021
20217795
7795
Brian
Brian
Pedersen 2021
7795
PederFind
Find2857
28579880
9880
Peder
Peder
Find 2857
9880

Danske malermestre
Danske malermestre

Assensvej 87 D · 5600 Faaborg · Telefon 6261 7795
Assensvej 87 D
5600
Faaborg
· Telefon
6261
7795
. ·5600
. Telefon
Svendborgvej
69· A
Faaborg
6261
7795
brian.maler@mail.dk
www.svanningemalerforretning.dk
brian.maler@mail.dk · .www.svanningemalerforretning.dk
brian.maler@mail.dk www.svanningemalerforretning.dk

FAABORG CYKELTAXI

TLF. 60 91 30 44
www.facebook.com/FaaborgCykeltaxi

TøjTøsen

20 66 06 80

Landslagteren Faaborg
Torvegade 23 . 5600 Faaborg
Telefon 6261 0630
Mail: kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk
Str. 34-52
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Tøj til dig med kvindelige former...

LANDSLAGTEREN

SS

RC

Åbent: man. - fre. 10:00 - 17:30 * lør. 10:00 - 13:00
Eller efter aftale ved minimum 15 personer.
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TE

Østergade 44
5600 Fåborg
Tlf. 6261 2527

Lægeexam. fodplejer
Lotte Ørnholm
Østergade 41 B
5600 Faaborg
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Bestyrelserne 2017

Faaborg Marineforening
Suppleant Svend Anker Plum.
Bestyrelsesmedlem John Rasmusen.
Revisor Henning Jørgensen.
Suppleant Arnvid Petersen.
Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius.
Sekretær & redaktør Lejla W Sørensen.

Kasserer Ralf Jørgensen.
Formand Hans Johansen.
Næstformang Claus Pedersen.
Revisor Erik Jørgensen.
Bestyrelsesmedlem
Rasmus Birkholm.

Skyttelav
¶ Formand Rasmus Birkholm
· Bestyrelssmedlem Svend Anker Plum

¸ Kasserer Martin Prætorius
¹ Suppleant Thomas Plum

