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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. Februar 2013.



Nyt fra formanden
Året er ved at gå på hæld og julen & nytåret nærmer sig så det er vel på sin 
plads at lade blikket gå bagud og se på året der snart er gået. Det har været 
et rimeligt godt år, rent medlemsmæssigt er det gået den rigtige vej, vi er 
nået op på næsten normalt antal medlemmer og der er flere på vej, lørdags-
møderne har været godt besøgt med mellem 20 og 30 medlemmer hver gang 
så det må siges at være godt.
Året der kommer vil også byde på nye udfordringer bl.a. skal vi have tilret-
telagt vores 100 år jubilæum som finder sted d. 30. januar 2014, så hvis der 
er nogen der har nogle gode ideer så modtages dette gerne, der vil blive ned-
sat et jubilæumsudvalg, som vil stå for det rent praktiske, det er også tanken 
at udfærdige et jubilæumsskrift, så er der nogen der ligger inde med materi-
ale  eller billeder modtages det meget gerne. Herudover så skal vi også del-
tage i årets sendemandsmøde som finder sted i København med deltagelse 
fra kongehuset i anledning af 100 års jubilæet i Danmarks Marineforening. 
De nye medlemmer som endnu ikke har modtaget emblemer anmodes om 
at stille til nytårsmønstringen for at få disse udleveret. Der er kommet brev 
fra Fregatten ”Jylland”, hvor De beder om 
vores hjælp, se andet sted i bladet. Blanket-
ter til underskrifter ligger fremme i marine-
stuen, så støt op om den gode sag. Vi skulle 
jo nødig miste ”fregatten”.
Med disse ord ønskes alle medlemmer og 
annoncører en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.
Med	maritim	hilsen
Hans	Johansen

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.
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



Indkaldelse til ordinær generalforsamling iht. vedtægterne
Lørdag d. 2 februar 2013 kl. 11.00 i Flotillehuset.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens årsberetning.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsens forslag, herunder planer for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelsen, herunder valg af supleanter.
						På	valg	er:	Formand	Hans	Johansen,	modtager	genvalg.
						Bestyrelsesmedlem	Martin	Prætorius,	modtager	genvalg.

																																									Bestyrelsesmedlem	John	Rasmussen,	modtager	genvalg.
9.   Valg af 2 revisorer.
10. Valg af sendemænd, er allerede afgjort i december .
11. Valg af flagbærere.
12. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlinge skal være fremsendt til 
formanden senest 15 januar 2013.

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

OLE s OLIE

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling d. 4/2 2012. 
Dagsorden ifølge gældende vedtægter. 
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: 
Næstformand Svend Lauritsen, modtager genvalg. 
Kasserer Erling Vie Andersen, modtager genvalg. 
Sekretær Lejla W. Sørensen, modtager genvalg. 
Slopkisten Torben Larsen, modtager genvalg. 
 
Derudover skal der vælges: 
2 suppleanter til bestyrelsen. 
2 Revisorer. 
2 Flagbærere. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest d. 15 januar 2012. 
Evt. på mail: lejlawedel@stofanet.dk 

Tilmelding til de gule ærter er nødvendig . 

 

Husk! Man har kun stemmeret hvis kontingentet er betalt. 

 



Adoptionsbesøg af Patruljefartøjet ”FREJA”
Endelig var det blevet tid til at Faaborg fik besøg af adoptions-
skibet Freja det havde vi også ventet på i tre år, så det var med 
store forventninger at vi så frem til dette, så i dagene 14. til 16. 
september var der lagt op til et forhåbentligt hyggelig besøg. 
Fredag d. 14. var representanter fra Faaborg Midtfyn kommu-
ne, Marinehjemmeværnet og Marineforeningen var inviteret 
på en sejltur fra Svendborg til Faaborg, vel ankommet til Fa-
aborg kl. 14.00 blev Freja budt velkommen af ” Danske Lø-
sen ” Faaborg Kanonerlaug havde kørt den lille kanon frem i dagens anled-
ning, hvorefter Marineforeningen inviterede på en lille forfriskning i stuen. 
Kl.19.00 var der indbudt til spisning i Marineforeningen, hvor menuen stod 
på en fiskeanretning, stegebuffet og til slut kaffe og den berømte ” Janeka-
ge ” det fik vi vist en rigtig hyggelig aften ud af, de sidste gik hjem kl.01.30.  
Lørdag d. 15. afholdt Freja åbent skib og i samme anledning havde Marine-
hjemmeværnet og Marineforeningen også inviteret til åbent hus for alle som 
var interesseret, arrangementet sluttede kl. 17.00. kl. 19.00   Var Faaborg 
Midtfyn kommune værter ved en middag på Restaurant ” Klinten ” her del-
tog Marinehjemmeværnet og Marineforeningen. Søndag d.16. var det så tid 
til at sige farvel og tak for denne gang med ønsket om et nyt adoptionsbe-

søg til vores 100 års jubilæum i 2014. 
En invitation fra Freja om at sejle med 
til Svendborg blev overdraget til Søspej-
derne fra Korinth.



Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Henrik 
Den Selvejende Institution Fregatten Jylland ◦ S.A. Jensens vej 2-4  ◦ 8400 Ebeltoft 

Telefon 86 34 10 99  ◦ e-mail info@fregatten-jylland.dk  ◦ www.fregatten-jylland.dk ◦ CVR 10021936 

Ingen politikere kan tillade sig at ignorere vælgerne. Derfor vil vi bede Jer skrive under og gerne 
opfordre andre til også at sætter sit navn på listen, så kulturministeren og resten af regeringen kan 
se, at rigtig mange vælgere mener, at det er statens opgave, at sørge for, at Fregatten Jylland bliver 
holdt i en forsvarlig vedligeholdelsesstand.

Gennem hele historien har bevarelsen af Fregatten Jylland altid været en hjertesag for Danmarks 
Marineforening. Det håber vi også, at det vil være i den aktuelle situation. Vi tillader os derfor at 
sige: På forhånd tak for Jeres hjælp og opbakning.

Med venlig hilsen
Den Selvejende Institution Fregatten Jylland

Jørgen Brøgger                   Benno Blæsild
bestyrelsesformand                         direktør
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7. november 2012
JB/BBB

Til alle afdelinger af Danmarks Marineforening.

Kære medlemmer af Danmarks Marineforening.

Fregatten Jylland har brug for Jeres hjælp !

Efter aftale med landsformand Jens Ole Løje Jensen tillader vi os herved at fremsende en 
opfordring til at hjælpe Fregatten Jylland med at samle underskrifter til støtte for et fortsat 
vedligeholdelses-statstilskud til Fregatten Jylland.

Årsagen er den, at i henhold til det foreliggende finanslovs-forslag står Fregatten Jylland til at få et 
årligt statstilskud på 4 mill. kr.skåret ned til 300.000,- kr.
Det koster årligt 5 mill. kr. at vedligeholde Fregatten Jylland. Det kan driften af institutionen ikke 
kaste af sig i årligt overskud. Institutionens drift kan hvile i sig selv og også kaste et mindre 
overskud af sig – i bedste fald mellem en halv og en hel mill. kr. – men på ingen måder 5 mill. kr. 
om året. Det var også baggrunden for tildelingen af det statstilskud, der nu fjernes, og hvor det i 
vedtagelsen af finanslov 2009 blev indføjet, at ”Fregatten Jylland er et stykke national kulturarv, der 
bør bevares og formidles”. 
Hvis ikke Fregatten årligt vedligeholdes i henhold til den foreliggende vedligeholdelsesmanual, vil 
nedbrydningen hurtigt tage fart, og fremtidige vedligeholdelsesomkostninger blive væsentligt 
dyrere, fordi de vil ændre sig fra at være vedligeholdelsesarbejder til at være til restaureringer og 
skadesudbedringer. Det er også årsagen til, at man har været nødsaget til at sige, at hvis ikke 
vedligeholdelsestilskuddet på de 4 mill. kr. kan opretholdes, vil rigningen blive taget ned efter 
efterårsferien næste år. Dette er ikke fremsat for at true, - men ud fra den simple erkendelse, at hvis 
vedligeholdelsestilskuddet ikke kommer, er det nødvendigt at fyre de medarbejdere, der skal 
vedligeholde rigningen (de nødvendige fyringer er i skrivende stund varslet – med håb om, at de 
kan omgøres i forbindelse med den endelige finanslovsaftale), og sker denne vedligeholdelse ikke, 
er det ikke forsvarligt at have rigningen stående, når publikum kommer ombord. Tænk blot på, hvad 
der kan ske, hvis der falder en stor, tonstung blok ned, medens der er publikum ombord. 
Derfor har Fregatinstitutionen nu iværksat en stor underskriftsindsamling, der har til formål at 
tilkendegive befolkningens opbakning til en fortsat bevarelse af det nationale kulturarvsmonument, 
som Fregatten Jylland er. Og i den forbindelse har man i særlig grad brug for opbakning fra 
medlemmerne af Danmarks Marineforening – såvel som fra alle andre maritim-historisk 
interesserede organisationer.
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Marinejubilar i 2013.

AKTIVITETER

John Ras Jensen 70 år
Poul Clemmesen 60 år
Erik Jørgensen 60 år
John Rasmussen 50 år

Knud E. Pedersen 50 år
Frank Rasmussen 40 år
Kaj Madsen 40 år

Erik Jørgensen 80 år d. 4 Januar
Kurt Hardi 60 år d. 5 Januar
Vagn Gram 75 år d. 31 Januar
Ralf Jørgensen 65 år d. 17 Marts
Svend Lauritsen 70 år d. 10 April
Frank Rasmussen 60 år d. 31 Maj
Villy G. Kjeldsen 50 år d. 22 August
Henning  Jørgensen 60 år d. 16 September
Henrik Hansen 50 år d. 28 September
Niels Jørgensen 60 år d. 10 November

Fødselsdage i 2013.

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

5. Januar Nytårsmønstring m/ gløgg & æbleskiver,
 Let frokostanretning Kr. 50.00.
2. Februar Generalforsamling m/ gule ærter og pandekager Kr. 80.00
2. Marts Alm. Lørdagsmøde m/ Frokost Kr. 60.00
6. April Påskefrokost Kr. 75.00
26.-27.-28. April Sendemandsmøde i København.
4. Maj Alm. Lørdagsmøde m/ Frokost Kr. 60.00
5. Maj Danmarks Befrielse, vi mødes på Voigts Minde sammen med  
 Faaborg Kanonerlaug.
Bespisning til lørdagsmøderne er med bindende tilmelding.



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
Pokaler til skytterne
Af	Kurt	Hardi/Alegia	Pres
Foto:	Henning	Persson
SYDFYN: Så er der kommet pokaler til venskabsskydningen for Sydfynske 
Mari-nere og Sydfynske Kadetter, der er en årlig skydning mellem skyttela-
vene fra henholdsvis Svendborg og Faaborg.
Med to granathylstre skænket af Jim Lin-degaard fra skyttelavet i Svend-
borg, er der blevet skabt to flotte pokaler, som formand for skyttelavet i Fa-
aborg, Kurt Hardi Gadeberg, kunne overrække til Steen Molnit og Jørgen 
Ambus ved en uhøjtidelighed lejlighed i 
Marinestuen i Svendborg, - vel at mær-
ke med ordene, at de var kun til låns. 
Der skal jo skydes om dem igen.

Steen	Molnit	og	Jørgen	Ambus	fra	skyttelavet	
i	Svendborg	flankerer	ved	overrækkelsen	Kurt	
Hardi	Gadeberg	fra	Faaborg

Marinerne har fået ny Fregatkaptajn
Tekst	&	foto:	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press
FAABORG: Årets Fregatskydning i Faaborg Marinefor-
ening har fået ny ”Fregatkaptajn”. Efter endt skydning 
kunne Ralf Jørgensen med det sidste skud til krudtkamme-
ret, hvor han ramte plet, og dermed sluttede skydningen, 
trække sig tilbage som Fregatkaptajn 2012.

Ralf	Jørgensen	har	skudt	sig	til	titlen	som	Fregatkaptajn	2012	i	Fa-
aborg	Marineforening

Fregatskydning overstået på kun 85 skud
Tekst	&	foto:	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press
Den sjette Fregatskydning i Faaborg Marineforening blev en vellykket - 
men også hurtig affære. Med skud nummer 85, affyret af Ralf Jørgensen 
mod krudtkammeret og en ren pletter, - så var fregatten sænket. Det betød 
samtidig, at med det sidste skud, - så kunne Ralf Jørgensen senere kåres 
som den nye ”Fregatkaptajn”.



Skyttelavet
Der var et pænt fremmøde til årets fregatskydning, hvor også flere af de nye 
medlemmer deltog, og viste, at de kan godt håndtere et gevær, hvilket også 
skyttelavet vil få gavn af.
Skydningen startede på sejl 1, Fore Bramsejl, og det var sejlivet. Seklmage-
ren skal på arbejde her, for af de 85 skud på de 11 mål på fregatten, så ind-
kasserede Fore Bramsejl de 32 skud. Men da først det var skudt ned, - så 
var der kommet gang i skydningen. Fore Bramsejl og Mesanen blev skudt 
af Sune Hasager Andersen, Store Bramsejl og Storsejlet af Villy Kjeldsen, 
Berginersejlet og Store Merssejl af Michael Prætorius, Fore Merssejl og 
Midtskibs af Torben Ø. Larsen, Blændsejlet af Peter Larsen og Fokken af 
Sven Anker Plum.
Efter endt skydning fortrak skytterne til Marinestuen, hvor hovmester Anni 
Jørgensen sammen med kadetterne Susanne og Dorthe havde sørget for en 
fortrinlig skafning, der i denne forbindelse må benævnes som et pletskud. 
Dagen sluttede med 
kammeratligt samvær.

Fregatskytterne	fra	venstre	
er	Sune	Hasager	Andersen,	
Peter	Larsen,	Villy	Kjeldsen,	
Michael	Prætorius,	
Ralf	Jørgensen,	Sven	Anker	
Plum	og	Torben	Ø.	Larsen.

Venskabsskydning på Sydfyn
Den årlige venskabsskydning for Sydfynske Marine og Sydfynske Kadet-
ter mellem skyttelavene i Svendborg og Faaborg forventes at blive afviklet 
sidst i januar i det nye år. Det er hvad formændene fra de to skyttelav fik af-
talt i forbindelse med afviklingen af distriktsskydningen.
Det er som tid tidligere omtalt Svendborg, der er værter ved denne skyd-
ning, og vi afventer derfor deres indbydelse.
Det betyder også, at der vil blive afviklet to venskabsskydninger i 2013, da 
vi i Faaborg er værter for en af disse skydninger i 2013. Det bliver sansyn-
ligvis i starten af sæsonen til efteråret.



Skytterne fra Nyborg tog pokalen hjem
Tekst	&	foto:	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press
Skyttelavet fra Faaborg Marineforening stod som værter for efterårets fyn-
ske distriktsskydning, der havde deltagelse af skyttelavene fra Svendborg, 
Kerteminde, Odense, Nyborg og Faaborg.
Skytterne var mødt frem til Skyttecenteret i Faaborg, hvor der fra start var 
en god stemning, - og hvor der var lagt op til at pokalen skulle fravristes Ny-
borg. Men efter endt skydning, og de enkelte resultater var talt op, så kunne 
Nyborgs hold tage pokalen med hjem igen med en samlet score for de fem 
bedste resultater på 961 point (1 hold tæller fem skytter). Dernæst kom Ker-
teminde med 911 point, Svendborg med 901 point, Faaborg med 879 point 
og Odense med 820 point.
Efter endt skydning fortrak skytterne til Marinestuen, hvor der var skafning 
og kammeratligt samvær samt uddeling af pokal og præmier. 
Det bliver Skyttelavet fra 
Svendborg Marineforening, 
der er værter ved forårets di-
striktsskydning, der afvikles 
søndag den 3. marts 2013.

Det	vindende	Nyborg-hold	bestod	
af	Jes	Sørensen,	Henning	Carlsen,	
Jørgen	Ladegaard,	Henny	Alvarez	
og	Ib	Nedergaard.

De fem lavsskytter kåret
Tekst	&	foto:	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press
I forbindelse med marineforeningens distriktsskydning kåres og præmieres 
også den bedst placerede skytte fra hvert af de deltagende hold, samt den 
skytte, der på dagen opnåede det laveste resultat.
Fra Svendborg blev det Erik Lindhartsen, Faaborg blev det Steen Hartmann, 
Nyborg blev det Jørgen Ladegaard. Kerteminde skød Hardy Holm flest og 
fra Odense blev det Ole Bøwig.
Gert Lind Hansen fra Svendborg skød efterårets laveste resultat i tæt kamp 

Skyttelavet



mod Kaj Hov Madsen fra Faaborg. 
Kun et point skilte de to.

Her	ses	fire	af	de	fem	topskytter	-	Jørgen	
Ladegaard	fra	Nyborg,	Erik	Lindhart-
sen	fra	Svend-borg,	Ole	Bøwig	fra	Oden-
se	og	Hardy	Holm	fra	Kerteminde.	Steen	
Hartmann	fra	Faaborg	var	ikke	tilstede	
ved	fotograferingen.

Fuldt hus til Funskydning
Tekst	&	foto:	Kurt	Hardi/Alegia	Press
Når der skydes distriktsskydning i marinernes skyttelav, - så betyder det 
også, at der er en omgang med Funskydning. Det er skydning på speciel 
svær og drilagtig skive. Den var så ikke mere svær i år, da distriktsskydnin-
gen blev afviklet i Faaborg, end at ikke mindre end fire skytter havde skudt 
”fuldt hus”. Men det trak da de store smil frem hos de fire skytter, hvor der 
så var lagt op til en delt 1. plads.
Men smilet var større hos Frede Kristiansen, der er formand for skyttela-
vet i Svendborg Marineforening, for han havde nemlig skudt ”fuldt hus” to 
gange på denne skive, - og det betød at han blev kåret som vinder, hvorefter 
Erik Thomsen fra Svendborg, Jør-
gen Ladegaard fra Nyborg og Hardy 
Holm fra Kerteminde måtte tage en 
delt 2. plads.
Her	ses	Jørgen	Ladegaard,	Frede	Kri-
stiansen,	Erik	Thomsen	og	Hardy	Holm	
med	deres	præmier.

Skyttelavet

Skyttelavet indkalder til generalforsamling
Skyttelavet i Faaborg Marineforening indkalder til ordinær gene-
ralforsamling lørdag den 16. februar kl. 11
Generalforsamling afvikles i Flotillehuset på Kanalvej, og ønsker 
man at deltage
i den efterfølgende skafning, så er der tilmelding til dette til:
Martin Prætorius på tlf. 40 28 55 38



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




