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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. 61 61 14 17

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
Mail: svemala@dukamail.dk

Erling Vie Andersen
Kasserer Tlf. 62 61 95 50
Mail: erlingandersen@mail.tele.dk

Lajla W. Sørensen
Sekretær Tlf. 62 61 03 20
Mail: lejlawedel@stofanet.dk

Torben Ø. Larsen -  Slopksiten
Best.medlem	 Tlf. 62 61 85 56
Mail: torbenoelarsen@hotmail.com

John Rasmussen
Best.medlem	 Tlf. 20 33 39 05
Mail: johnmon@tv.dk

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

Ralf Jørgensen Suppleant
Mail: ralfsnor@gmail.com

Erik	Westh	 Suppleant

Deadline for indlæg til næste 
nummer: Den 15. November 2012



Nyt fra formanden

Adoptionsbesøg af ”FREJA” & Åbent Hus

Sommeren går på hæld og efteråret står for døren med forskellige aktivite-
ter. Sommeren har budt på forskellige tiltag, såsom regentbesøg, sommer-
udflugt til Langelandsfortet  og ikke mindst besøg af Svendborg Marinefor-
ening, så der har været lidt mere aktivitet end der plejer. Men som sagt så 
venter der nye tiltag hen over efterår og vinter, og jeg håber at medlemmer-
ne vil støtte godt op om aktiviteterne og møde talstærkt op. Vores medlems-
tal er så småt stigende så jeg håber at vi inden årets udgang kommer op på 
det sædvanlige medlemstal, som er på ca. 75 - 80 medlemmer. Jeg håber at 
I alle sammen har haft en god sommer og ser frem til masser af hyggeligt 
samvær fremover.
Med	maritim	hilsen
Hans	Johansen

Faaborg Midtfyn Kommunes adoptionsskib kommer på besøg i Faaborg. 
Det er første gang siden skibet blev adopteret.
Besøget finder sted i dagene 14. - 16. september.
Freja ankommer til Faaborg kl. ca. 14:00 hvor de vil blive modtaget med 
flagparade.
Faaborg Marineforening vil i den anledning være værter for en middag for 
Frejas besætning og indbudte gæster Fredag d.14. kl. 18:30.
I forbindelse med Frejas besøg vil der være åbent skib 
Fredag d. 14. kl. 16 - 18 og Lørdag d.15. kl. 10 - 12 samt 
kl. 15 - 17. 
Lørdag d. 15. kl. 10 - 12. samt 15 - 17 vil Marineforenin-
gen holde åbent hus for folk der har lyst til at se hvad der 
sker i foreningen.
Marinehjemmeværnet holder også åbent skib i samme pe-
rioder.
I forbindelse med åbent hus arrangementet vil det være 
dejligt hvis der er nogle medlemmer der kunne tænke sig 
at give en hånd med.



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.

v / B j a r n e  T h o m s e n

A s s e n s ve j  2 0  .  5 6 0 0  F a a b o r g  .  T l f .  6 2 6 1  8 7 7 8



AKTIVITETER
Onsdag den. 5. September.
Flagdag for udsendte soldater. Krans nedlæggelse ved minen.
Fredag den 14. - til Søndag 16. September.
Får vi besøg af Adoptionsskibet Freja, hvor Marine-
foreningen er vært  fredag den 14 september.
Her mangler vi hjælp fra medlemmerne.	
Tilmelding	hos	formanden	på:	6261	0320	eller
Mail:	formand@faaborgmarineforening.dk.
Søndag den 16. September.
Afholdes Distriktsmøde fra kl. 11:00-15:00 i Svendborg.
Lørdag den 6. Oktober.
Stegte Ål med hvide kartofler og persillesovs. 140,00 kr. (ret til ændring for-
beholdes).
Først til Mølle princippet, tilmeldingen hos formanden på 6261 0320 eller 
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk.
Der behøves hjælp til de stegte ål vær rar at melde ind til formanden, hvem 
der kan.
Lørdag den 3. November. Bespisning 60.00 kr 
Lørdag den 1. December.
Julefrokost 150.00 kr. først til mølleprincippet. (Se tilmelding oven for).
Lørdag den 5. Januar. 2013.
Nytårsmønstring med Ralf Gløgg og Fru Sørensens æbleskiver.
Bespisning til lørdagsmøderne er med bindende tilmelding.

Smedemestervej 1

5600 Faaborg

www.fa-storm.dk

Alle former for containere

Storm & Co. ApS

Tlf. 62 61 14 44

Engvej 6
5600 Faaborg

Tlf. 6261 4300
www.rema1000.dk



Besøg af Svendborg Marineforening
Svendborg Marineforening 
havde i år valgt Faaborg som 
destination for deres årlige 
sommerudflugt, og det er vi jo 
glade for, så den 8 juli stod vi 
klar med flaget for at modta-
ge ”Caroline S” og ”Viking” 
på kajen ved Flotillehuset, de 
blev budt velkommen med 
en lille en til halsen hvorefter 
der var hyggeligt samvær ind-
til frokosten var klar til serve-
ring. Lejla havde fremtryllet 
en dejlig frokost, afslutnings-
vis havde Jane Mortensen 
igen bagt en pragtfuld kage. Vi 
er sikker på at det hele faldt i 
god jord for alt blev spist. Der 
deltog 36 gaster i besøget de 
fleste var gengangere fra sid-
ste gang de var på besøg, så vi 
glæder os allerede til de kom-
mer på besøg igen om et par 
år. Drengene fra Svendborg er 
altid i højt humør så det er en 
fornøjelse at få dem på besøg.



Regentparrets besøg i Faaborg
6. juni stod Faaborg på den anden ende, Hendes Majestæt Dronningen og 
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen kom på besøg, Faaborg var anden 
havn på Dannebrogs årlige sommertogt rundt i de danske havne. Faaborg 
Marineforening var naturligvis på plads med flagkommando og præsis kl. 
10:00 lagde Dannebrog til kaj på honnørkajen, hvor der var opstillet Fane-
borg under ledelse Formanden for Danmarkssamfundet på Fyn. Efter mod-
tagelse af Borgmester Hans Jørgensen steg Regentparret ombord i kareten 
og eskorteret af Gaderhusarregimentet gik turen gennem en del af Faaborgs 
gader for at slutte ved rådhuset. I forbindelse med besøget havde Faaborg 
Marineforening besluttet at skænke en gave til Regentparret til minde om 
besøget. Valget af gave faldt på en vase af Peter Seeberg som jo på pragtfuld 
vis forstår at fremhæve vores by og da vi ved at Hendes Majestæt er inte-
resseret i kunst, så håber vi at gaven falder i hendes smag. Ved Dannebrogs 
afgang kl. 22:00 havde Faaborg Marineforening påtaget sig opgaven med 
at uddele fakler og sange. Så med fakkeloptog og aftensang tog Faaborg af-
sked med regentparret.



Regentparrets besøg i Faaborg



Nye medlemmer
Bjarne Kaarsgaard
Villy Gyldenløve Kjeldsen
Flemming Orbe
Henrik Hansen

Oktober 5. Per Mølgaard - 75 år

Vi kipper med flaget

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

Velkommen ombord i Faaborg Marineforening

Faaborg Værft A/S
- Professionel leverandør af maritime ydelser

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

Nybygning, Reparation, Ombygninger, Motorudskiftning, Osmosebehandling

Efterlysning af hovmester
Faaborg Marineforening efterlyser nogle hovmester til hjælp ved lørdags 
møderne.Vores hovmester lige nu, Fru Sørensen har ikke mulighed for at 
løfte denne opgave alene. Så jeg håber på at nogen ønsker at hjælpe til 
med denne opgave I er velkommen til at kontakte Lejla på 6261 0320 el-
ler Mail: formand@faaborgmarineforening, for at få en snak om opgaven.

Med	venlig	hilsen.
Formand	Hans	Johansen



restaurant og café
Kanalvej 17

DK-5600 Faaborg
Mail: th@bluestarline.com

Gågaden . Faaborg
Tlf. 62 62 35 00

Blækhuset

Faaborg
Tlf. 62616201

Restaurant

H MDALEI
FÆRGEVEJEN’S

62614847
- altid på spil

TLF

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/ Britta Hoelgaard
40 24 25 93 - 62 61 00 30



Skyttelavet
Skytterne fyrer løs igen
Den officielle sommerferie for marineskytterne i Faaborg Marineforenings 
Skyttelav er nu overstået, og skytterne har forhåbentlig samlet ny energi til 
den kommende sæson. 
Træningen begynder igen onsdag den 3. oktober, og der skydes fra kl. 19.30 
i Skyttecenteret på Telemarken i Faaborg, hvor såvel gamle som nye skyt-
ter hilses velkomne ombord.
Onsdage er faste træningsdage, hvor der i træningen også er indlagt en in-
tern konkurrence, der afvikles blandt de på dagen fremmødte skytter – en 
konkurrence, hvor man skyder for at vinde ØK - Klassen eller undgå det. 
Træningsresultaterne er ligeledes en del af den endelige kåring af såvel 
Årets Skytte som Årets Topskytte.
Af	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press

Skytterne klar med opstartsfest
Skyttelavet i Faaborg Marineforening gør klar til den nye sæson. Det sker 
ved en opstartsfest lørdag den 8. september, hvor Marinestuen åbner kl. 
10.30. Det er en dag for såvel aktive som passive medlemmer, og hvor nye 
og gamle skytter kan få en god snak i kammeratligt samvær.
Dagen er med spisning for de, der ønsker, og derfor kræves tilmelding, hvis 
man ønsker at deltage i skafningen. Det kan ske til enten kasserer Martin 
Prætorius på tlf. 4028 5538 eller formand Kurt Hardi Gadeberg på tlf. 4037 
3914. Skyttelavet vil på denne dag være gode værter og være i det gavmil-
de hjørne.

Fregatkaptajnen abdicerer
Så er det tiden for Fregatskydning i Faaborg Marineforening. Den hidtidi-
ge Fregatkaptajn Sven-Anker Plum abdicerer, og der skal findes en ny. Det 
sker ved marineforeningens Fregatskydning lørdag den 29. september, hvor 
fregatten skal sænkes. Der er start på skydningen kl. 10 i Skyttecenteret i 
Faaborg, hvor den afgående Fregatkaptajn løsner første skud. Den efterføl-
gende rækkefølge blandt de deltagende findes ved simpel lodtrækning. 
Fregatkaptajnen kåres på dagens sidste skud, der gælder krudtkammeret.
Efter endt skydning fortrækkes til Marinestuen til kammeratligt samvær, 
skafning og uddeling af præmier. 



Skyttelavet

Skyttelavet AKTIVITETER

Fregatskydningen er som sagt for alle marineforeningens medlemmer, og 
ønsker man at deltage i såvel skydning som skafning er deltagergebyret 50 
kr., og ønsker man kun at deltage i skafningen er deltagergebyret 35 kr.
Af hensyn til skafningen er der tilmelding til denne til kasserer Martin Præ-
torius på tlf. 4028 5538 eller formand Kurt Hardi Gadeberg på tlf. 4037 
3914. Så sæt kryds i kalenderen og vær med til en god og festlig dag.

Lørdag den 08. september.
Skyttelavs-Opstart i Marinestuen/Flotillehuset. Marinestuen 
åbner kl. 10:30, og dagen er med spisning for de, der ønsker. 
Af hensyn til skafningen, så er der tilmelding til kasserer Mar-
tin Prætorius på tlf. 4028 5538 eller formand Kurt Hardi Gade-
berg på tlf. 4037 3914
Lørdag den 29. september.

Fregatskydning i Faaborg Marineforening med start kl. 10 i Skyttecenteret 
på Telemarken i Faaborg. Efterfølgende skafning og præmieuddeling i Ma-
rinestuen. Deltagergebyr for skydning og skafning 50 kr. Af hensyn til skaf-
ningen, så er der tilmelding til kasserer Martin Prætorius på tlf. 40285538 
eller formand Kurt Hardi Gadeberg på tlf. 40373914
Onsdag den 03. oktober.
Sæsonstart for skydetræning i Skyttecenteret på Telemarken i Faaborg. Der 
trænes samlet fra kl. 19:30 hver onsdag, og træningen fortsætter til omkring 
kl. 21.
Søndag den 04. november.
Distriktsskydning for de fynske skyttelav Skyttelavet i Faaborg er værter 
ved denne Skydning, hvor vi gerne skal stille mange skytter som også nog-
le hjælpere. Mere senere.
Der	kan	komme	endnu	en	aktivitet	 i	 løbet	af	efteråret.	Det	er	den	Sydfynske	
Venskabsskydning	mellem	Svendborg	og	Faaborg	for	såvel	marinere	som	ka-
detter.	Da	det	er	Skyttelavet	i	Svendborg,	der	er	værter	ved	denne	skydning,	så	
afventer	vi	indkaldelsen	fra	dem.



Sommerudflugt til Langelandsfortet
Søndag d. 10. Juni blev den årlige sommerudflugt afviklet med 26 deltage-
re. Vi startede med afgang fra flotillehuset kl. 08:30 og med Marie & Sten 
Hartmand  ved styrepinden gik turen mod Langeland, undervejs blev der 
holdt pause med morgenkaffe og rundstykker samt en lille øjenåbner. Vel 
fremme ved fortet kl. 10:30 blev vi modtaget af en guide som orienterede 
om grunden til at Langelandsfortet blev anlagt, herefter var der rundvisning 
på selve fortet, hvor vi så kanonstillinger, kommandobunker m.m. alt i alt 
en interessant oplevelse for de fleste 
af os, der var et par stykker som hav-
de gjort tjeneste på fortet så for dem 
var det  et hyggeligt gensyn med for-
tiden. Hele seancen varede 1.5 time 
hvorefter turen gik mod Svendborg, 
undrvejs blev der også tid til en af-
stikker for at se de vilde heste. Vel 
ankommet til Svendborg Marine-
forening, blev vi budt velkommen 
af Erik Bodal  med en lille forfrisk-
ning, han fotalte om tilblivelsen af 
deres flotte nye marinestue, heref-
ter blev der serveret en hyggelig fro-
kost. Så var det tid til afgang, hvor vi 
tog ”spritruten” på vejen hjem til Fa-
aborg med ankomst kl.16:30, en rig-
tig hyggelig dag.

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

OLE s OLIE



Kanalvej 2
5600 Faaborg 62 61 48 00

Velkommen i Jyske Bank
Jyske Bank bliver kaldt ”Havkatten i hyttefadet”
Havkatten er en underlig fisk - men den er så
fuld af liv, at den ilter vandet omkring sig
til gavn for de andre fisk.

Kom ind og oplev en bank, der går nye og
anderledes veje.

KANALVEJ 1 . FAABORG . TLF 89 89 95 00 GØR EN FORSKEL

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

Brian Pedersen 2021 7795
Peder Find 2857 9880 Danske malermestre

Trænger de til en opkvikker ude eller inde
– så ring efter en maler der kan det hele

Svanninge
MALERFORRETNING

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




