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Bestyrelselser
Marineforeningen Skyttelavet

INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET

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

Kurt Hardi Gadeberg
Formand Tlf. 40 37 39 14
kurt.hardi@sydfynsavisen.dk

Martin Prætorius
Kasserer Tlf. 40 28 55 38

Sven-Anker Plum Tlf. 60 15 78 80

Ralf Jørgensen Banjemester

Marineforeningen
Hans Johansen

Skyttelavet
Kurt Hardi Gadeberg.

Indlæg til næste udgivelse kan 
indsendes til redaktionen, personligt 
eller skriftligt.

Send evt. mail til:
formand@faaborgmarineforening.dk
eller:
Lejlawedel@stofanet.dk

Hans Johansen
Formand Tlf. 62 61 03 20
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk

Svend Lauritzen
Næstformand Tlf. 62 61 80 83
Erling Vie Andersen
Kasserer Tlf. 62 61 95 50
Lajla W. Sørensen
Sekretær Tlf. 62 61 03 20
Torben Ø. Larsen -  Slopksiten
Best.medlem Tlf. 62 61 85 56
John Rasmussen
Best.medlem Tlf. 20 33 39 05
Martin Prætorius
Best.medlem Tlf. 40 28 55 38
Ralf Jørgensen Suppleant
Erik Westh Suppleant

Deadline for indlæg til 
næste nummer:
den 15. august 2012.



Ny færge til øhavet
Den nye færge til Lyø og Avernakø blev indviet lørdag d. 20. maj i Faaborg 
havn, kl. 11.00 lod Borgmester Hans Jørgensen champagnen flyde og gav 
den nye øfærge navnet ”Faaborg III” og med ønsket om held og lykke på 
færden sejlede færgen mod Lyø og Avernakø.
Faaborg III er 40 meter lang og er på 924 bruttoregisterton.
Færgen har plads til 147 passagerer, 16 personbiler og 120 tons gods i form 
af lastbiler m.m. på dækket.
Hele herligheden til den nette pris af 75 millioner.
Faaborg Marineforeningen var naturligvis på pletten med flagkommando 
for at ønske øfærgen god vind fremover.

Formand Hans Johansen

Foto
Kurt Hardi / Alegia press



SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan
købes/bestilles i Marinestuen.
Ansvarlig for Slop-Kisten er
Torben Larsen.
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 290 kr.
Slips  165 kr.
Miniemblem 30 kr.
Bosswik læderbælte sort  245 kr.
Lærredsbælte marineblå / sort  125 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 365 kr.
Blazeremblem 125 kr.
Vindjakke / marineblå str. 50-56 300 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.

Handelspladsen
Medlemmer i Faaborg Marine-
forening, kan få 10% rabat, når 
man lejer stillads og maskiner 
hos Faaborg Stillads og materi-
aleudlejning. Husk blot at med-
bringe dit marineforeningskort 
eller meddele at du kommer fra 
MF.
(Se annonce på bagside)



Udlejning af Flotillehuset
Flotillehuset kan lejes af Faaborg Marineforeningsmedlemmer

til eget brug.

Aftale om leje af Flotillehuset sker ved at henvende sig til
Claus V. Pedersen fra Marinehjemmeværnet

på telefon 20 44 58 39.

Flotillehuset afleveres i samme stand som ved overtagelsen.

Smedemestervej 1

5600 Faaborg

www.fa-storm.dk

Alle former for containere

Storm & Co. ApS

Tlf. 62 61 14 44



AKTIVITETER
Onsdag den 6 juni.

Kl.10:00
Modtagelse af  Hendes Majestæt og 
Hans Kongelige Højhed Prinsegemalen,
med Faaborg Marineforening Flagkommando 
og udlevering af 500 flag til Publikum.

Kl.22:00
Udlevering af 200 fakler og sange ved kajen når 
Hendes Majestæt og Hans Kongelige Højhed 
Prinsgemalen lægger fra kaj.

Lørdag den 7 juli.
Lørdagsmøde. Bestyrelsen ønsker nogle input til bespisning.
Pris.60.00 kr.

Søndag den 8 juli.
Besøg fra Svendborg Marineforening.

Søndag den 10. juni.
Tur til Langelandsfortet.
Det er en glæde at der er så mange der er meldt 
til turen den 10. juni.
Der er tilmeldt 28 på nuværende tidspunkt.
Der er afgang fra Flotillehuset kl. 8:30 præcis, 
med Sten og Marie Hartmann ved styrepinden
Vi stopper undervejs hvor der serveres, kaffe, rundstykke og en lille en til 
ganen. Vi skal være på Langelandsfortet, kl. 10:30 hvor der er bestilt en 
guide til os. Rundvisningen varer 1.5 time. Derefter kører vi ud og ser om 
vi kan finde de vilde heste. Så skal vi til Svendborg Marineforening og have 
frokost ca, kl. 13:00. Vi er hjemme igen ca.kl. 15:30-16:00.
Du kan endnu nå at tilmelde dig til denne spændende tur for kun 285,00 kr. 
Senest tirsdag d. 5. juni - til formanden på: 6261 0320 eller 
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk



AKTIVITETER
Lørdag den 4 august.
Lørdagsmøde, her skal man selv medbringe madpakker.

Lørdag den.1 September.
Lørdagsmøde Fru Sørenens overraskelse. Pris 60.00 kr

Onsdag den. 5 September.
Flagdag for de udsendte soldater.
Ved minen på Langelinie.

Fredag den 14. - til Søndag d. 16. September.
Får vi besøg af Adoptionsskibet Freja, hvor Marineforeningen er vært fre-
dag den 14. september.
Her mangler vi hjælp fra medlemmerne, tilmelding hos formanden på:
Tel. 6261 0320 eller Mail: formand@faaborgmarineforening.dk.

Søndag den 16 September.
Afholdes Distriktsmøde fra kl 11:00-15:00.
Her ønskes også hjælp fra medlemmerne. Se tilmelding ovenfor.

Bespisning til lørdagsmøderne er med bindende tilmelding.



Sendemandsmødet i Ærøskøbing 2012
Årets sendemandsmøde blev som bekendt afholdt af 
Ærøskøbing Marineforening, vi fra Faaborg deltog 
med 7 sendemænd og 3 damer i alt 10 personer. Fre-
dag d.4. maj deltog vi i kammeratskabsaftenen hvor 
menuen stod på tag selvbord. Lørdag d. 5. maj kl. 10 
opstilling til flagmarch med Søværnets Tamburkorps 
i spidsen efterfulgt af march gennem Ærøskøbing til 

hallen hvor sendemandsmødet blev afholdt, et af punkterne var kanonjolle-
projektet, her var der megen uenighed og efter endt afstemning blev projek-
ter nedstemt i sin nuværende form, så vi afventer nu hvad landsbestyrelsen 
vil fremadrettet. Damerne var i mellemtiden på udflugt. Festmiddagen blev 
også afholdt i hallen, efter velkomst af formanden for Ærøskøbing Marine-
forening startede festen, hvor menuen bestod af fiskeanretning efterfulgt af 
kalvesteg med diverse tilbehør og til slut ostebord. Underholdningen under 
middagen var lagt i hænderne på Marstal Småborgerlige Sangkor, hvilket 
de gjorde virkelig godt.
Søndag d. 6. maj var det så tid at vende snuden hjemad mod Faaborg efter 
et par dejlige dage på Ærø.



Sendemandsmødet i Ærøskøbing 2012



Vi kipper med flaget
FØDSELSDAGE 2012

Juli 27. Poul Clemmesen - 80 år

August 6. Kaj Madsen - 60 år

Oktober 5. Per Mølgaard - 75 år

MARINEJUBILARER 2012
Årgang. Navn. Hovednr. År.

1962 Erik Westh Rasmussen 72947 50
1962 Arne Jensen 76381 50
1972 Niels Juul Jørgensen 78712 40

Faaborg Værft A/S
- Professionel leverandør af maritime ydelser

Tlf. 62612110 : fv@faaborg-vaerft.dk : www.faaborg-vaerft.dk

Nybygning, Reparation, Ombygninger, Motorudskiftning, Osmosebehandling

Faaborg Marineforening 
ønsker hjertelig tillykke.



restaurant og café
Kanalvej 17

DK-5600 Faaborg
Mail: th@bluestarline.com

Gågaden . Faaborg
Tlf. 62 62 35 00

BlækhusetBlækhuset

Faaborg
Tlf. 62616201

Restaurant

H MDALEI
FÆRGEVEJEN’SFÆRGEVEJEN’S

6261484762614847
- altid på spil- altid på spil

TLFTLF

J.P. AUTO APS
Cvr: dk 24239594

Engvej 41 - 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 06 02
Fax 62 61 08 01

BRUGTE BILER,
KØB - SALG OG LEJE.

Tlf. 62 61 35 59
Mail: faaborg-farvehandel@mail.dk

Faaborg
Farvehandel ApS

v/ Kent Christiansen
Odensevej 95
5600 Faaborg

BÅDPRODUKTER FRA
HEMPEL, INTERNATIONAL, OWATROL, M.V.

Flydedokken
Kanalvej 20
v/ Brita Hoelsgaard
40 37 29 46



Skyttelavet
Skytterne gav genvalg til alle
Ved den ordinære generalforsamling i Skyttelavet i Faaborg Marineforening 
var der gen-valg til alle, der var på valg, og det blev en generalforsamling 
med en god debat og som ellers forløb i ro og orden under ledelse af Hans 
Johansen, formand i Marineforeningen, der var blevet valgt som dirigent.
Inden generalforsamlingen blev sat i gang, var der først uddeling af pokaler 
og bægre, hvorefter formanden bød velkommen, og samtidig kunne glæde 
sig over et flot fremmøde til generalforsamlingen.

Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og valg af stemmetællere, gav Hans 
Johansen ordet til formand Kurt Hardi Gadeberg, der af-
lagde bestyrelsens beretning. Han kunne blandt andet 
berette om gode skyderesultater, der viste en flot frem-
gang samt, at Faaborg har en god og stor bredde blandt 
skytterne, hvilket er lovende for det fremtidige. Der blev 
sået frø for en eventuel deltagelse i Landsskytte-stævnet 
i 2013, som også er 100 året for Danmarks Marinefor-
ening. Ellers handlede det om mere synliggørelse og ak-
tivering af passive skytter samt ny tilgang.

Herefter fremlagde kasserer Martin Prætorius regnskabet, der viste et flot 
og tilfredsstillende resultat, og kunne oplyse at Skyttelavet tæller 40 med-
lemmer.
Begge beretninger blev godkendt. Herefter blev indkomne forslag drøftet 
og sat til afstemning. Kontingentet forblev uændret efter en debat, hvoref-
ter der var valg til bestyrelsen.
Kurt Hardi Gadeberg blev genvalgt som formand og Thomas Plum som 
suppleant til bestyrelsen. Der var genvalg til revisorerne Steffen Nielsen og 
Ralf Jørgensen.
Med genvalg til Kurt Hardi Gadeberg, betyder det samtidig, at der endnu 
er en af de oprindelige 7 stiftere af Skyttelavet, som har siddet i bestyrelsen 
siden stiftelsen. Det betyder samtidig, at når Faaborg Marineforening, som 
landets 6. ældste, i 2014 kan fejre 100 års jubilæum, så kan Skyttelavet fej-
re 10 års jubilæum, og formand Kurt Hardi Gadeberg fejre 10 år i bestyrel-
sen af Skyttelavet.

Kurt Hardi Gadeberg 
genvalgt som formand 
i Skyttelavet.



Skyttelavet
Generalforsamlingen sluttede med skafning tilberedt af hovmester Anni Lis 
Jørgensen, - hvorefter programmet stod på kammeratligt samvær.

Årets Topskytte kåret
Sven-Anker Plum kan det næste års tid bære titlen som ”Topskytte” i Fa-

aborg Marineforenings Skyttelav.
Ved den nyligt overståede generalforsamling i 
Skyttelavet i Faaborg Marineforening, var der 
også uddeling af pokaler og bægre.
Jyske Banks vandrepokal til titlen som ”Årets 
Topskytte” gik for 2011 til Sven-Anker Plum. Jy-
ske Banks vandrepokal til titlen som ”Årets Skyt-
te” gik til Gunner Christensen, der også fik bæger 
for vinder af årets ØK-Klasse. Der var til pokaler-

ne erindringsbægre til Kurt Hardi Gadeberg og Thomas Plum.
Der var ligeledes bæger til ”Årets Kadet”, og det blev Janni Plum.
Foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Årets Skytte fyldte rundt
Gunner Christensen kunne smykke sig med titlen Årets Skytte og fejre sin 
80 års fødselsdag.

”Årets Skytte” i Faaborg Marineforenings Skyttelav er 
blevet kåret ved den ordinære generalforsamling, og for 
2011 blev det Gunner Christensen, der gennem sæsonen 
med sin skydning, havde klaret sig bedst her. 
Titlen må så siges, at være kommet på et ekstra pas-sen-
de tidspunkt - lige op til hans fødselsdag, hvor han man-
dag den 27. februar kunne fejre ikke 80 - men 2 gange 
40 års fødselsdag.
Gunner Christensen vandt i øvrigt også ØK-Klassen.
Tekst og foto: Kurt Hardi / Alegia Press



Opdatering af medlemskartotek
Vi vil meget gerne have opdateret vores

medlemskartotek med;
mobil telefon numre og mail adresser.

Du han enten sende oplysningerne til Hans på mail:
formand@faaborgmarinefoening.dk
eller skrive det på den fremlagte liste

til Lørdagsmøderne.

Denne gang prøver vi at
sende bladet ud til de mail

vi har fået.
Der vil denne gang også

været et blad hvis det skulle kikse.

Marineforeningen lægger op til,
at der stadigvæk kommer flere med mailadresser.

Vi har på nuværende fået 23 mailadresser,
dem takker bestyrelsen for at være med.

Så vi mangler kun ca. 45.

Damhusvej 16 . 5750 Ringe . www.oles-olie.dk
Tlf. 6262 5048

OLE s OLIE



Kanalvej 2
5600 Faaborg 62 61 48 00

Øster Hæsinge Auto ApS
Øster Hæsingevej 1 - 5600 Faaborg

Tlf. 62 64 10 42 - Fax 62 64 17 42

Faaborg
Statsaut. ejendomsmægler, valuar MDE

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ edc.dk

Lægeexam. fodplejer
Lotte Ørnholm
Saustedlund 19
5600 Faaborg

20 66 06 80




