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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 2014.



Nyt fra formanden
Ja så er det gamle år ved at gå på hæld og jeg syntes det har 
været et godt år, rent medlemsmæssigt er der ikke sket de store 
forandringer, medlemstallet er stort set uforandret. Fremmødet 
til de forskellige arrangementer har også været godt så besty-
relsen og aktivitetsudvalget har kun grund til at være tilfreds. 

Forberedelserne til 100års jubilæet er endnu ikke faldet helt på plads, vi 
mangler endnu tilsagn fra SOK vedrørende et eventuelt besøg af ”Freja” og 
på grund af valget er borgmesteren endnu ikke inviteret til jubilæumsrecep-
tionen, men det vil han blive snarest. Billetsalget til jubilæumsfesten er så 
småt gået igang og jeg håber at medlemmerne vil bakke godt op om arran-
gementet. 
Siden sidste blad har der været afholdt formandsmøde i Fredericia hvor vi 
stillede med 2 mand, referat af mødet vil ligge i stuen så de der har interes-
se kan se hvad der foregik. 
Den nye åbningsdag onsdag kunne godt være lidt bedre besøgt, så husk at 
møde op hver onsdag kl. 11-14, det er nu meget hyggeligt. Som I måske har 
hørt eller set så er der blevet lagt nyt ”Plankegulv” i stuen og der er blevet 
malet overalt, og der kommer også ”nye” møbler, jeg håber at alt er kom-
met på plads inden julefrokosten.
Med hensyn til 100 års jubilæet er der i skrivende stund et par løse ender 
som gerne skulle falde på plads i løbet af december, så det endelige program 
kan være klar til nytårsmønstringen.
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)



Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, ifølge vedtægterne.

Lørdag d. 8. februar 2014, kl. 11.00.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Svend Lauritsen.
Kasserer Erling Vie Andersen.
Sekretær Lejla Wedel Sørensen.
Slopkisten Torben Larsen.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 Revisorer.
Valg af revisorsuppleant.
Valg af 2 Flagbærere.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
Formanden i hænde senest d. 15. januar, skriftelig eller på mail.

Mailadresse: formand@faaborgmarineforening.dk

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

	 4.	Januar/Lørdag Nytårsmønstring, Gløgg & Æbleskiver.
	30.	Januar/Torsdag 100 års Jubilæumsreception.
	 1.	Februar/Lørdag	 Jubilæumsfest på ”Det Hvide Pakhus” 
	 8.	Februar/Onsdag Ordinær generalforsamling kl. 11.00
   Gule Ærter & Pandekager Kr. 80,00
	 1.	Marts/Lørdag Alm. Lørdagsmøde, frokost 70Kr.
	 5.	April/Lørdag Påskefrokost 80 Kr.
	 3.	Maj/Lørdag Alm. Lørdagsmøde, frokost 70 kr.
	15	-	17.	Maj/Tors-Lør Sendemandsmøde i Grenå.

Husk	at	der	er	bindende	tilmelding	til	spisning	ved	alle	møder	!

Husk at tilmelding er til Kaj Hov. på tlf. 6261 3945 - 2125 2145.

Forsøget med at holde åbent i Marinestuen har været en rimelig suc-
ces, besøgstallet er langsomt stigende så derfor er det besluttet at 
fortsætte indtil videre, så når du alligevel er i byen så benyt lejlighe-
den til at kigge og se de nyrenoverede lokaler.
Der åbent hver onsdag fra 11-14.

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.



30 År. Per Thomsen.
40 År. Jørn Ole Schmidt.
50 År. Karsten L. Christensen.
50 År. Ejner Jansen.
60 År. Gunnar Christensen.
70 År. John Ras Jensen.

Fødselsdage i 2014

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.

Martin Prætorius 50 år d. 24 februar.
Michael Schmidt 50 år d. 18 maj.
Bjarne Kaarsgård 60 år d. 16 august.
Karsten L. Christensen 70 år d. 26 august.
Per Thomsen 50 år d. 31 august.
Ejner Jansen 70 år d. 13 september.
Poul E. Juul Jørgensen 60 år d. 2 november.
Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

Marinejubilarer
i 2014



Marinetur til Simac i Svendborg
Søndag d. 3 november drog 19 
mand af sted med kursen mod 
Svendborg. Faaborg Marine-
forening var inviteret til åbent 
hus på Simac. 
Simac er et uddannelsescen-
ter for navigatører og maskin - 
mestre, uddannelserne er både 
teoretiske og praktiske.

For navigatørernes vedkommende forgår undervisningen i navigation til 
dels i teoretisk navigation og andet sømandsskab bl.a losning og lastning, 
bestemmelse af dybgang m.m. men også i simulator hvor man befinder sig 
på broen af et skib og skal følge en given rute eller lægge skibet til kaj, un-
dervejs kan der tilføres forskellige udfordringer f.eks. stormvejr, forskelli-
ge strømforhold, isbjerge m.m. der er næsten ingen begrænsninger, det hele 
virker meget naturligt og man følger skibets bevægelser, tror man, det er 
lige før man kan blive søsyg af det, alt udføres ved hjælp af den nyeste elek-
tronik og EDB systemer.

Maskinmestrene gennemgår uddannelse i 
teori om motorlære og elektronik. Herud-
over er der opbygget forskellige værkste-
der hvor der er opbygget kontrolrum, mo-
torrum og elværksteder det hele er autentisk 
og svarer til opbygningen i et moderne skib.

Det meste af undervisningen foregår på 
A.P.Møllersvej men Simac har også under-
visningslokaler på Graasvej.
Efter rundvisningen, som blev forestået af 
en af skolens elever, en virkelig veltalende 
maskinmester, gik ture til Graasvej hvor der 
blev serveret frokost i skolens kantine.



En stor tak til Margit 
som havde arrange-
ret besøget.

Hans	Johansen
Faaborg	Marineforening

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



Distriktsmøde i Faaborg
Faaborg Marineforening var værter for distrikts - mødet 
d. 22 september. Her var mødt 36 deltagere fra distrikt 7. 
Efter velkomst af formanden med en lille ting til halsen, 
blev ordet overladt til Distrikts - formand Ole Julsrud fra 
Assens Marineforening.
Efter den sædvanlige orientering fra de forskellige af-
delinger, orienterede formanden om det kommende for-
mandsmøde i Fredericia d. 26 oktober, her skulle der 

nedsættes 2 grupper til arbejdet med den fremtidige struktur i Danmarks 
Marineforening. 
Hvert distrikt skulle vælge 
2 personer til at indgå i ar-
bejdet. 
Fra distrikt Fyn blev Knud 
Erik Møller fra Svend-
borg og Rudi Christensen 
fra Ærøskøbing valgt til at 
indgå i de 2 arbejdsgrup-
per.
Næste distriktsmøde bliver 
d. 23 februar 2014 i Kerte-
minde eller i Bogense.
Hans	Johansen
Faaborg	Marineforening
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Skovtur i Sanninge Bakker
Søndag d. 17. oktober havde ”Skovtroldene” inviteret dem der havde lyst 
til en tur i skoven for at samle gran og andet julefnoller. Vi mødtes 15 mand 
høj kl. 14.00 og blev budt velkommen af Skovtroldene. 
Der blev samlet gran og andet til juledekorationer og der blev bundet ad-
ventskranse.
Efter indsamlingen var 
der en guidet tur rundt i 
skoven.
Efter rundturen blev der 
budt på gløgg & æble-
skiver, kakao med rom, 
brunkager m.m.
Alt i alt en rigtig hygge-
lig eftermiddag. Så en stor 
tak til ”Skovtroldene” for 
arrangementet.

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

OLE s OLIE



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

Ny rengøringsvogn

Indkaldelse til
generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling  
lørdag  d. 15. februar 2014 kl. 10.30.
Dagsorden ifølge gældende vedtægter. Forslag 
der ønskes behandlet på general - forsamlingen 
skal være Martin Prætorius ihænde  senest d. 1 fe-
bruar på tlf. 4028 5538 eller på mail.
Der skal vælges ny formand idet Kurt Hardi ikke 
genopstiller. Efter generalforsamlingen vil skytte-
lavet byde på et lettere traktement i anledning af 
vort 10 års jubilæum, hvor vi håber at se alle vore 
medlemmer.
Tilmelding til skafning er bindende, kontakt kas-
serer Martin Prætorius på tlf. 4028 5538

Venskabsskydning
Skyttelavets venskabsskydning med Svendborg d. 16 nov. blev desværre af-
lyst på grund af et andet arrangement. Faaborg droppede skydningen, men 
mødtes i stuen til en lækker 3 retters menu, som Kaj Hov stod for.
Derefter var der hyggeligt samvær.
Der skydes stadig væk hver onsdag kl. 19.30 i skyttecentret på Telemarken, 
alle er velkomne, jo flere vi er jo bedre.

Faaborg Marineforening har modtaget en rengøringsvogn fra rengø-
ringsfirmaet ” Alliance + ”, som vi hermed takker mange gange for.



Skyttelavet

Julehilsen

Fregatskydning
Den årlige fregatskydning fandt sted d. 12. oktober, her mødte der 10 mand 
til skydningen med følgende resultat: 1. Sejl: Torben Larsen.
2. Sejl: Hans Johansen.
3. Sejl: Thomas Plum.
4. Sejl: Hans Johansen.
5. Sejl: Hans Johansen.
6. Sejl: Søren Kvolsgaard.
7. Sejl: Martin Prætorius.
8.Sejl: Martin Prætorius.
9. Sejl: Willy Kjeldsen.
Skibet: Martin Prætorius.
Krudtkammer og fregatkaptajn: Thomas Plum.
Efter skydningen var der frokost og hyggeligt samvær i marinestuen.
M.v.h.	Send	Anker	Plum

Julen er ved at være over os.
Jeg som formand takker annoncørerne for deres velvilje i 2013
og håber at året 2014 bliver lige så godt.
I og jeres familie ønskes en glædelig jul,
samt et lykkebringende nytår.

Med	maritim	hilsen
Formand	Hans	Johansen.



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




