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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 2013.



Nyt fra formanden
Sommeren er snart forbi og inden vi ser os om vil 
efteråret være over os og så er det tid til at tænke på 
aktiviteterne fremover.

Som vi plejer skal vi have et ålegilde og det er plan-
lagt til den 5 oktober. 

Der yderligere planlagt en tur til ”Simac” i Svend-
borg, datoen er fastlagt til d. 3 nov. denne dag hol-
der Simac ”Åbent Hus”, hvor vi er indbudt til at 
deltage.

Herudover skal de sidste detaljer på plads i forbindelse med vores 100 års 
jubilæum. 

Som det kan ses andet sted i bladet var sommerudflugten til Lyø en succes, 
så en stor tak til deltagerne og aktivitetsudvalget for det gode arrangement. 

Jeg håber derfor at aktivitetsudvalget har fået mod på mere. Der er fra mari-
nehjemmeværnets side givet tilsagn til yderligere åbningsdage for forenin-
gens medlemmer, såfremt dette måtte ønskes, lad bestyrelsen høre hvad 
medlemmerne mener.

Med	maritim	hilsen	
Hans	Johansen

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. 

 



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)



Nye åbningstider
Nye åbningstider i Marineforeningen.

Marinehjemmeværnet har meddelt bestyrelsen at vi ger-
ne må benytte lokalerne mere end hidtil. 
I dag råder vi kun over 1.ste lørdag i hver måned. 
Bestyrelsen har besluttet at vi fra 1.ste oktober holder 
åbent hver onsdag fra kl. 11 til 14.

I første omgang vil det køre som forsøg i 3 måneder, og så vil vi evaluere 
på det, så er der nogen medlemmer der har  andre ideer er de meget velkom-
men det kunne evt. være kortspil eller andre former for aktiviteter.

Samtidig er det besluttet at lokalerne træn-
ger til en overhaling så bestyrelsen har 
vedtaget at den overhaling vil marinefor-
eningen stå for, i samme forbindelse bliver 
vægen i baren ryddet så vi kan få nogle af 
vore ting op i stedet for de plaketter som 
hænger der i dag.
Arbejdet med maling m.m. vil blive udført 
i løbet af september måned.

Faaborg Værft A/S
- Professionel leverandør af maritime ydelser

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

Nybygning, Reparation, Ombygninger, Motorudskiftning, Osmosebehandling
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Aktiviteter

Aktivitetsudvalg

	 7.	September/Lørdag Alm. Lørdagsmøde frokost 60.00 kr. fra kl.10.
	22.	September/Søndag Distriksmøde.
	 5.	Oktober/Lørdag	 Ålegilde pris 165.00 kr .fra kl.10
	 9.	Oktober/Onsdag Trænings aften for skyttelavet i skyttecenteret på
   Telemarken kl.19.30 og hver onsdag fremover.
	12.	oktober/Lørdag Fregatskydning i skyttelavet på Telemarken
   kl. 10.00
	 2.	November/Lørdag Alm. Lørdagsmøde Frokost. 65.00 kr. fra kl. 10
	16.	November/Lørdag Venskabsskydning i Skyttelavet  på
   Skyttecenteret i telemarken.
	 7.	December/Lørdag Julefrokost fra kl. 10 pris 165.00 kr.
Husk	at	der	er	bindende	tilmelding	til	spisning	ved	alle	møder	!
Aktivitetsudvalget arbejder på at lave en udflugt til Simac i Svendborg  
Søndag den 3. November. Medlemmer vil se et opslag på Lørdagsmødet 
den 5. Oktober til Ålegildet.
OBS-OBS se i bladet, der er kommet et nyt tiltag !!!
Hver onsdag i ugen fra den 2. Oktober er der åben i Flotillehuset for 
Marineforenings medlemmer til en Maritimsnak fra kl 10-14.00.
Hver rar at møde op og få en snak.
Med	maritim	hilsen
Sekretær
Lejla	W	Sørensen
Faaborg	Marineforening.
Tlf. 6261 0320 el. 4013 0368 . Mail: formand@faaborgmarineforening.dk

Bestyrelsesmedlem / Tovholder
Martin Prætorius. Mail: praetorius@privat.dk, tlf. 4028 5538.
Marineforeningsmedlemmer: 
Arnvid Pedersen - Ole T. Christensen - Bjarne Korsgård.



Fødselsdage i 2013

Hovmester til Kabys

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.

Henning  Jørgensen 60 år d. 16 September
Henrik Hansen 50 år d. 28 September
Niels Jørgensen 60 år d. 10 November

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

Hovmester / Tovholder Kaj Hov Madsen
Mail: Kajhov@stofanet.dk  .  Tlf. 2125 2145
Hovmester Flemming Orbe
Frank Sørensen



Sommerudflugt til Lyø
Lørdag d. 22 juni var 
atter tid til den årlige 
sommerudflugt som i 
år gik til Lyø i det syd-
fynske øhav. Transpor-
ten til Lyø var lagt i 
hænderne på MHV 808 
”LYRA” og det gode 

skib ”De to søstre” som er ejet af Anne 
& Poul Erik Simonsen. 
Afgangen  var sat til klokken 10 og efter 
en lille times sejltur i let regnvejr ankom 
vi til havnen på Lyø, hvor vi blev mod-
taget af 3 raske gutter med hver en trak-
tor og vogn til at transportere os rundt 
på øen. 

Første stop var på det lokale 
”Søfartsmuseum” som ifølge 
ejeren, en tidligere telegrafist, 
er Danmarks mindste.
Rundvisningen var til at over-
komme idet der kun var en stue 
med forskellige effekter og bil-
leder, men ”Kustoden” kunne 
en masse gode historier som 
var hele besøget værd. 

Herefter var det tid til indtagelse af den medbragte frokost, som blev indta-
get på ” Den gamle skole ” efter endt frokost var der lejlighed til et kig ind 
i Lyø Kirke for dem der havde lyst.

Så var det op på traktorerne igen og så gik det over stok og sten hele ve-
jen rundt på øen, bl.a. var der stop ved den berømte ” Klokkesten” herefter 
gik det mod Lyø by, hvor der var stop ved byens gadekær hvor der var mu-
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Sommerudflugt til Lyø
lighed for at gøre indkøb hos den loka-
le købmand.

Afgang kl. 16 med kurs mod Fyn.
Vel ankommet til Faaborg sluttede da-
gen for de 34 deltagere med en lille for-
friskning i stuen.

Med	maritim	hilsen	
Hans	Johansen
Faaborg	Marineforening



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

OLE s OLIE

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



restaurant og café
Kanalvej 17

DK-5600 Faaborg
Mail: th@bluestarline.com

Hansen & Hellerup
Entreprenør og Betonarbejde

Finn Hansen
Tlf. 29 47 66 77
Mail: fh@hansenoghellerup.dk

www.hansenoghellerup.dk
Østergyden 26 - 5600 Faaborg - 62 61 54 10

Gågaden . Faaborg
Tlf. 62 62 35 00

Blækhuset

Faaborg

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/ Flemming og Britta Schack
40 24 25 93 - 62 61 00 30



Skyttelavet
Skytterne lader op igen
Af	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press

Den officielle sommerferie for marine-skytterne i Faaborg Marineforenings 
Skyttelav er nu ved at være overstået, og skytterne har forhåbentlig samlet 
ny energi til den kommende sæson. 
Træningen begynder igen onsdag den 9. oktober, og der skydes fra kl. 19.30 
i Skyttecenteret på Telemarken i Faaborg, hvor såvel gamle som nye skyt-
ter hilses velkomne om bord.
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.

Skyttejulen
Der skulle som tidligere have været en ”op-
startsfest” inden den nye skydesæson be-
gynder. Men det har vist sig, at det har væ-
ret svært at finde en passende og ledig dato 
til dette. Så bestyrelsen har valgt at udsæt-
te denne festlige dag til senere.
I skrivende øjeblik arbejder bestyrelsen på, 
at der måske i stedet kan arrangeres, så der 
bliver kammeratlig fest i december, og den 
vil jo så nok få lidt smag af en slags jule-
frokost.

Der vil komme mere information om dette 
i næste nummer af Minebladet.



Skyttelavet
Fregatten skal sænkes
Af	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press

Faaborg Marineforenings medlemmer og skytter kan 
godt sætte kryds i kalenderen ved lørdag den 12. ok-
tober. Fregatten skal sænkes - så der inviteres til en ny 
gang Fregatskydning, hvor den nuværende Fregatkap-
tajn Ralf Jørgensen skal forsvare sin titel.
Vi mødes i Skyttecenteret på Telemarken i Faaborg kl. 
10, hvor der vil være lodtrækning til rækkefølgen af 
skytterne. Det første skud afgives af forsvarende Fre-
gatkaptajn.
Alle deltagere skyder med det samme gevær, og det 
skal igen gøres opmærksom på, at Fregatskydningen 
er for alle marineforeningens medlemmer.

Efter endt skyd-
ning og fregat-
tens sejl og krudt-
kammer for fået 
træffere, så  for-
trækker deltager-
ne til Marinestu-
en, hvor der vil 
være uddeling 
af præmier - kå-
ring af Fregatka-
ptajn, skafning 
og  kammeratligt 
samvær.

Af hensyn til skafningen og ønsker man at deltage i denne, så er tilmelding 
nødvendig og bedes rettes til:
Kasserer Martin Prætorius på tlf. 4028 5538.



Skyttelavet
Kampen om at besidde de sydfynske pokaler
Tekst	&	foto:	Kurt	Hardi	/	Alegia	Press

Så nærmer sig tiden for afviklingen af den årlige sydfynske Venskabsskyd-
ning for Marinere & Kadetter, der står mellem Svendborg og Faaborg.
Det er med Skyttelavet i Faaborg som værter for dette års skydning, og det 
er berammet til lørdag den 16. november, hvor deltagerne mødes i Skyt-
tecenteret på Telemarken i Faaborg, hvor afvik-lingen indledes fra kl. 10.
Der vil som sædvanlig være almindelig baneskydning samt skydning på 
speciel svær skive.
Udover holdvinderne, der kan hjemtage vandrepokalen, så kåres også de 
bedste skytter fra begge skyttelav - både hos marinere og kadetter.
Ved den seneste afvikling blev Faaborg nr. 2 og Svendborg andensidst. 

Nå ja, - der er jo så også kun 
2X2 hold, - så vi må jo erken-
de, at det er hos Faaborg, at de 
har revanche både hos marine-
rene og kadetterne. 
Efter skydningen fortrækkes 
til Marinestuen, hvor der er 
præmieuddeling, skafning og 
kammeratligt samvær, hvor 
begge skyttelav er sikre vin-
dere.

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30
Træningsaften for skyttelavet i Skyttecenteret på Telemarken

Lørdag den 12 oktober kl. 10 
Fregatskydning i Skyttecenteret på Telemarken

Lørdag den 16. november kl. 10
Venskabsskydning i Skyttecenteret på Telemarken

En	glad	Steen	Molnit	sætter	de	eftertragtede	
pokaler	på	plads	i	Marinestuen	i	Svendborg



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




