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Marineforeningen

Foreningens formål er, at styrke nationens interesse for søværnet og
søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen
mellem personer der er eller har været tjenstgørende under orlogsflaget,
eller har haft ansættelse til søs.
Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
Landsformand Kommandørkaptajn Steen E. Engstrøm

Bestyrelselser
Marineforeningen

Skyttelavet

Torben Ralph Nielsen
Formand
Tlf. 21 69 00 60
Mail: trni@trni.dk

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. 25 61 61 43
plum@faabva.dk
Ralf Jørgensen
Banjemester

Claus Vinberg Pedersen
Næstformand
Tlf. 53 74 74 24
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com
Lennart Nielsen
Kasserer
Tlf. 23 36 24 60
Mail: oh-auto@mail.dk
Lejla W. Sørensen
Sekretær
Tlf. 40 13 03 68
Mail: lejlawedel@stofanet.dk
Sven-Anker Plum
Best.medlem
Tlf. 25 61 61 43
Mail: plum@faabva.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
Trygve Guttesen
Suppleant
Tlf. 50 23 12 94
Mail: trygveguttesen@hotmail

www.faaborgmarineforening.dk

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET
INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET
Marineforeningen
Lejla W. Sørensen
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. November 2019.

Formanden har ordet
Sommeren 2019 lakker mod enden og det er tid til at gøre
klar til efterårets aktiviteter, men først lige et tilbageblik
på sommeren som gik.
Lørdags og onsdagsmøderne har været godt besøgt. Der
var ligeledes god tilslutning til årets udflugt, som i år gik
med bus til Horsens Statsfængsel(nu museum), med efterfølgende frokost i Horsens Marineforenings lokaler.
I juli og august måneder er der, udover onsdagsmøderne, normalt ikke mange aktiviteter. Vi havde besøg af Svendborg Marineforening, som mønstrede 18 mand. De ankom på bedste maritime måde på
coasteren ”Caroline S” og nød en god frokost i Marinestuen, før de stævnede tilbage mod Svendborg. I dagene op til besøget var Marinestuen blevet
rengjort og pudset, så alt fremstod nydeligt og velpoleret.
Kapsejladsen Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe sluttede i år i Faaborg, hvor hele byen tog imod med festlige arrangementer rund omkring
på havnearealet og i byen. I den anledning var der åbent hus i Marineforeningen, dog uden det store fremmøde.
Lørdagsmøderne starter op igen i september. Traditionen tro bliver der ålegilde i oktober, så vi krydser fingre for at det lykkes at skaffe ål. Der bliver
et foredrag i november og som sædvanlig
julefrokost i december.
Søndag den 22. september er der distriktsmøde for distrikt 7 (marineforeningerne på
Fyn og Øerne) på Langeland. Hvis nogen
har interesse i at deltage, er det med at give
besked hurtigst muligt, da der er begrænset
deltagerantal.
Med håbet om fortsat god tilslutning til arrangementerne, vil bestyrelsen og jeg gerne ønske alle medlemmer og annoncører et
godt og hyggeligt efterår.
Med maritim hilsen
Torben Ralph Nielsen

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
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
100 kr.
Polo – Shirt / marine & hvid
155 kr.
Messeforklæde blå med logo
130 kr.
Skuldermærker
70 kr.
Begyndersæt til blazer
385 kr.
Blazeremblem
125 kr.
Vindjakke / marineblå str. 50-56 375 kr.
Seler marineblå 110 cm
225 kr.
Seler marineblå 130 cm
225 kr.
Sort klæbemærke
30 kr.
Hue emblem
125 kr.
Slipover str. 48-56
460 kr.
Slipover str.58-66
490 kr.
HJEMMESIDE

www.faaborgmarineforening.dk

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).

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

Sommerudflugt den 15. juni 2019
Faaborg Marineforening afholdt deres udflugt til Horsens Statsfængsel og
et besøg i Horsens Marineforening.
Turen afgik tidligt fra marinestuen, og som sædvanlig med Steen & Marie
bag rattet, med kurs mod Middelfart, hvor der var morgenkaffe og en lille
en til ganen.
Derefter gik turen videre mod Horsens Statsfængsel, hvor vi havde 2 timer til at gå rundt, se og høre om stedet. Det var utrolig spændende, og kan
stærkt anbefales til andre.
I 1853 blev de første 150 fanger anbragt bag de tykke fængselsmure, på et
tidspunkt har der været 400 indsatte.
Fængslet blev nedlagt i 2006 og de sidste fanger blev overført til andre arresthuse rundt i landet.
Siden 2012 har Horsens Statsfængsel fungeret som museum, og uden dørs
arealer afholder koncerter op til 15000 publikummer.
Efterfølgende gik turen til Horsens Marineforening, hvor vi blev modtaget
af Næstformanden samt medlemmer. Der blev serveret en buffet, diverse øl
og en lille en, det var supert.
Efter par timer gik turen tilbage til Faaborg i regn, skybrud og tordenvejr.
Alle hyggede sig, og takkede for et godt arrangement.

Sommerudflugt den 15. juni 2019
NY

Fynsk Håndværk
Murer & Tømrer
Alle reparationer
Fliser - Bad - Gulve - Bindingsværk
Understrygning - Skimmelsvamp

Morten Holgersen

2099 5354

Gl. Stenderupvej 28 • 5672 Broby
www.mortenholgersen.dk

Bodega
Oasen

Tlf. 6261 1315
Strandgade 2
5600 Faaborg

Faaborg’s næstbedste værtshus

Flydedokken

Dronningebesøg i Nyborg
Den 31 maj var dronningen på sommerbesøg i Nyborg og i den anledning deltog Faaborg Marineforening i
modtagelsen.
Efter et rask morgenmåltid var det tid
til opstilling og som sædvanlig var det
lidt af en forvirring men til sidst var alt
på plads. Dannebrog ankom kl. 10. Faneborgen var på plads og modtagelsen
af dronningen gik som planlagt.
Herefter blev der budt på en forfriskning i marinestuen.
Faaborg stillede op med 2 gaster.

Rumregatta
Skipperen på skonnerten ”Fylla” havde i år inviteret medlemmer af Danmarks Marineforening til at deltage som gaster i årets traditionelle Rumregatta på Flensborg Fjord.
Faaborg Marineforenings formand mønstrede sammen med fire andre medlemmer af Danmarks Marineforening fra Hvide Sande, Hanstholm og Nuuk
og udgjorde dermed cirka 20% af den samlede besætning.
Det blev fire fantastiske dage hvor vi prøvede at havde det meste af ”garderoben” oppe under kapsejladsen. Rasmus fra Nuuk havde fra Grønland
medbragt snekrabber og rejer til hele besætningen samt en flaske eksklusiv
arktisk Rom, hvilket selvsagt betød at Marineforeningen, og i særdeleshed
Rasmus var vældig populær ombord.
Skipper lovede at invitere igen næste år, og herfra kan det kun anbefales
at prøve at sejle med en 3-mastet skonnert, hvor du både får lov til at sætte sejl og i øvrigt deltage i alt forefaldende arbejde på lige fod med den øvrige besætning.
Fem glade marineforeningsgaster fra:
Hanstholm,
Hvide Sande,
Faaborg og
Nuuk (Godthåb)

Aktiviteter 2019
7. september / Lørdag
5. oktober / Lørdag
2. november / Lørdag
			
			
			
			
			
7. december / Lørdag

Sensommerbuffet - Pris 80,00 kr.
Åle gilde - Pris 175,00 kr. (Hvis vi kan få Ål).
Vinterbuffet - Pris 80,00 kr.
Foredrag kl. 11:
Hjemmeværnet en betroet partner
Foredragsholder: Nina Uller,
Tidligere oberst i luftvåbnet
Se opslag senere i Flotillehuset el. Side 11
Julefrokost - Pris 175,00 kr.

Lukketid på lørdagsmøderne er kl.16:30.
Ved større arrangementer aftales det på dagen.
Der er åben for onsdagsmøderne hele året kl. 11:00-14:00
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

www.faaborgmarineforening.dk

Marinejubilarer i 2019
50 år. Ralf Jørgensen

Aktivitetsudvalg

Bestyrelsesmedlem / Tovholder: Næstformand Claus Vinberg Pedersen
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com - tlf. 5374 7424.
Marineforeningsmedlemmer: Jan Egedal

Fødselsdage 2019
13. September

Ejnar Jansen

75 år

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

Pinsefrokost

Lørdag d. 1ste juni løb
den årlige pinsefrokost
af stablen og som sædvanlig var der pæn tilslutning.
Kaj Hov havde arrangeret en pæn anretning.
I dagens anledning
blev der optaget et nyt
medlem.
Næstformand
Claus
Pedersen stod for overrækkelsen af emblemet
til Per Illum Jørgensen.

Foredrag

Nina Uller kommer og holder et oplæg med titlen:
”Hjemmeværnet – en betroet partner.
Et skift i den militære rolle”
Omdrejningspunktet er, at Hjemmeværnet har
fået en mere skarp rolle i Forsvaret
Lørdag den 2. november 2019 kl. 11.00 til ca. 12.00
Nina Uller arbejder i dag med executive search, ledelse og innovation. Hun har senest gjort tjeneste som pro-dekan på Forsvarsakademiet ogvar i 2016 udsendt som leadership advisor
for afghanske generaler i Kabul sammen med dygtige repræsentanter for hjemmeværnet. - www.ladiesfirst.dk/nina-uller/

Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe
Traditionen tro var der også i år sejlads Fyn Rundt for gamle træskibe det
er jo altid en fryd for øjet når de gamle skuder ankommer til en havn. I år
blev det Faaborgs tur til at stå for de afsluttende festligheder i forbindelse
med afslutningen på årets sejlads. Skuderne ankom i løbet af fredag eftermiddag, så der var trængsel i havnen, der deltog i alt 52 skibe, hvilket er det
største antal nogen sinde. Lørdag var der gang i mange forskellige aktiviteter. Marineforeningen holdt i den anledning åbent hus, der var en del besøgende som viste interesse for marineforeningen, det kunne måske tilføre
nogle nye medlemmer.
Tilstede ved åbent hus var Formand Torben, Næstformand Claus og Sekretær Lejla.

v/Bjarne Thomsen

Assensvej 20 . 5600 Faaborg . Tlf. 6261 8778

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

Tlf. 6262 5048

Hovedrengøring i Flotillehuset.
Hovedrengøring i Flotillehuset.
Den 6. Juli 2019.
Vores pudsehold var på banen igen i
år, der blev gået til den med at få pudset det hele i huset.
Rengøringen af huset, blev gjort over
nogle dage, da alle ikke kunne komme den samme dag.
Det ville være rart hvis flere meldte sig, så vi håber der kommer flere i 2020.

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre
Storm & Co. ApS
Smedemestervej 1

g
5600 Faabor
k
-storm.d
www.fa

Tlf. 62 61 14 44

Alle former for containere
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

Besøg fra Svendborg Marineforening
Den 14. Juli fik Faaborg Marineforening besøg af Svendborg Marineforening.
Svendborg Marineforening
kom sejlende med Caroline S.
Medlemmerne kom med højt
humør og blev modtaget på
Kajen med en lille forfriskning.
Der blev serveret en lettere
anretning i huset, foranledig
af Kaj Hov.
Der blev fortalt mange historier og alle hyggede sig.
Der var afgang fra Faaborg
kl. 15.00.

Skyttelavet
Efteråret nærmer sig og vi skal til at begynde med at træne igen. Træningsaftenerne starter tirsdag den anden oktober kl. 19.30, som vi plejer.
Nye skytter er meget velkommen så kom og vær med.
Fregatskydning
Fregatskydningen er den 12. oktober
kl. 10.00 hos Villy Kjeldsen Korsbjergvej 9a. Prisen er 100 kr. Det er
for skydningen, mad og drikke.
Efter skydningen er uddelingen af rombæger til dem
som har ramt et sejl. Bånd og pokal til fregatkaptajnen.
Derefter er der spisning og hyggeligt samvær.
Jeg håber, at der bliver en god stemning på dagen.
Distriktsskydning
Søndag den 3. november er der distriktsskydning i
Nyborg. De skytter, som har lyst til at komme med,
melder sig til på træningsaftnerne.
Tilmeldings liste til fregatskydningen bliver hængt
op i marinestuen.
Med maritim hilsen
Rasmus Birkholm
formand.

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

Øster Hæsinge Auto ApS
v/ Lennart Nielsen

Svanninge
Svanninge
MALERFORRETNING
MALERFORRETNING
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– så ring efter en maler der kan det hele

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

AG

TE

CH
A

NG

FAABORG

SL

Tøj til dig med kvindelige former...
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Åbent: man. - fre. 10:00 - 17:30 * lør. 10:00 - 13:00
Eller efter aftale ved minimum 15 personer.

DELIKA
TE

Østergade 44
5600 Fåborg
Tlf. 6261 2527

Lægeexam. fodplejer
Lotte Ørnholm
Østergade 41 B
5600 Faaborg
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Bestyrelserne 2019

Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius
Bestyrelsesmedlem Sven Anker Plum
Kasserer Lennart Nielsen
Næstformand Claus Pedersen
Bestyrelses suppleant Trygved Guttesen
Formand Torben Ralph Nielsen

Bestyrelses suppleant Arnvid Petersen
Revisor suppleant Henning Jørgensen
Sekretær & redaktør Lejla W Sørensen
Bestyrelsesmedlem John Rasmussen
Revisor Erik Jørgensen

Formand Rasmus Birkholm
Revisor Steffen Nielsen
Bestyrelsesmedlem Sv-Anker Plum

Kasserer Martin Prætorius
Suppleant Thomas Plum
Revisor Ralf Jørgensen

