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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

Rasmus Birkholm
Formand Tlf. 61 62 72 39
r.birkholm@outlook.dk
Martin Prætorius
Kasserer Tlf. 40 28 55 38
praetorius@privat.dk
Sven-Anker Plum Tlf. 61 61 14 17
plum@faabva.dk
Ralf Jørgensen Banjemester

Marineforeningen
Hans Johansen
Skyttelavet
Rasmus Birkholm.
Indlæg til næste udgivelse kan 
indsendes til redaktionen, personligt el-
ler skriftligt.
Send evt. mail til:
formand@faaborgmarineforening.dk
eller:
Lejlawedel@stofanet.dk

Hans Johansen
Formand Tlf. 30 32 30 94
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk
Claus Vinberg Pedersen
Næstformand Tlf. 53 74 74 24
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com
Ralf Jørgensen
Kasserer Tlf. 61 60 76 10
Mail: ralfsnor@gmail.com
Lejla W. Sørensen
Sekretær Tlf. 40 13 03 68
Mail: lejlawedel@stofanet.dk
Rasmus Birkholm
Best.medlem Tlf. 61 62 72 39
Mail: r.birkholm@outlook.dk
John Rasmussen
Best.medlem Tlf. 20 33 39 05
Mail: Rasmussenj340@gmail.com
Martin Prætorius
Best.medlem Tlf. 40 28 55 38
Mail: praetorius@privat.dk
Arnvid Petersen
Suppleant Tlf. 40 24 80 21 
Mail: Arnvidpetersen@gmail.com

Sven-Anker Plum  
Suppleant  Tlf. 61 61 14 17
Mail: plum@faabva.dk

www.faaborgmarineforening.dk
Deadline for indlæg
til næste nummer:

Den 15. November 2017.



Nyt fra Formanden

HJEMMESIDE VIRKER
www.faaborgmarineforening.dk

Ja så gik den sommer hvis man kalde det for som-
mer, men gået er den og det har jo været en trist 
en af slagsen, så vi må håbe at eftersommeren bli-
ver bedre.

Sommeren er gået stille og roligt med godt frem-
møde til onsdagsmøderne.
Kapsejladsen Fyn Rundt for bevarings - værdi-
ge træskibe anløb i år Faaborg og i den anledning 
var der åbent hus i Marineforeningen, det var dog 
ikke det store fremmøde.

Efteråret banker snart på døren og vi håber at medlemmerne vil slutte godt 
op om de kommende arrangementer.
Ålene til ålegildet i oktober er bestilt, så det er bare med at skrive sig på li-
sten som er hængt op i stuen.
Der er distriktsmøde søndag d. 17. september for alle afdelinger i distrikt 7 
som er Fyn og Øerne, skulle nogen være interesseret er der nogle få pladser 
ledige, men giv besked i god tid.

Jeg håber at alle trods alt har haft en god sommer.

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-Ki-
sten er Torben Larsen Tlf. 62 61 85 56 
og mobil 22 73 74 98
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 330 kr.
Slips  165 kr.
Miniemblem 30 kr.
Bosswik læderbælte sort  250 kr.
Lærredsbælte marineblå / sort  170 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 385 kr.
Blazeremblem 125 kr.
Vindjakke / marineblå str. 50-56 375 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)



restaurant og café
Markedspladsen 7
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

Faaborg

VIVI’s
BLOMSTER

62 61 89 74
ved Shelltanken på Assensvej

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.



Sommerudflugt 2017
Lørdag d. 17. juni var det så tid til den årlige sommer-
udflugt. 
Aktivitetsudvalget havde planlagt en tur til Assens så vi 
slap for en lang køretur. Der var afgang fra marinestu-
en kl. 09.00 og så gik turen mod Falsled havn hvor vi 
indtog kaffe og rundstykker samt en lille en til at våg-
ne op på efter en halv time gik turen videre mod As-
sens, i en meget var der arrangeret en guidet rundvis-
ning på Ernsts Samlinger som består af sølvtøj, porce-

læn og kunst i en varieret, næsten kitschet blanding, som blev samlet af 
Sølvvarefabrikant Frederik Ernst (1892-1976) hele den store samling har til 
huse i den gamle fabrik som i 60 år var rammen om sølvvarefabrikationen. 
Herefter et kort besøg i den gamle toldbod hvor vi så udstillingen ” Menne-
sket og havnen ”. Sidste stop på turen var Assens Marineforening, her blev 
serveret en dejlig frokost efterfulgt af hyggeligt samvær inden det var tid til 
at vende hjemad. En dejlig dag som 22 havde valgt at deltage i.



Sommerudflugt 2017

Bodega 
Oasen
Tlf. 6261 1315
Strandgade 2
5600 Faaborg

Faaborg’s næstbedste værtshus

Ny adresse, tlf. el. mail.
Har du fået ny adresse, telefon 
nr. eller mail adresse, skal du 
hurtigst muligt meddele det 

til sekretær Lejla W. Sørensen 
mail: lejlawedel@stofanet.dk, 
for hurtig udmeldelser af ny 

information og blad.



Brev fra Inger Birkemose
Faaborg Marineforening og Faaborg 
Marinehjemværn.
Gennem århundreder har Faaborg været 
en vigtig søfartsby, og der er ikke man-
ge indfødte faaborggensere, der ikke har 
tilbragt mange timer i en båd på Øhavet.
For mange er kærligheden til det frie liv 
på havet blevet en levevej, måske som 
fisker, måske i handelsflåden eller i Ma-
rinen.
Så kommer det ganske naturligt, at man 
gerne vil mødes med andre af søens folk 

og udveksle spændende og sjove oplevelser.
Og det er blandt andet det, man gør i Faaborg Marineforening, hvor med-
lemmerne mødes nogle timer hver onsdag i Flotillehuset på Kanalvej, hvor 
marinehjemmeværnet også har til huse. Der er hyggelige lokaler, med en 
stor samlingsstue med maritime effekter, godt lille køkken, lille barlokale, 
også med fine ting på væggene.
Når der har været maritime gæstebesøg i Havnen, er marineforeningen altid 
klar til at træde til med mange hjælpende hænder, sørge for fin forplejning 
af gæsterne og klar med standerhejsning. 
Marinehjemmeværnets kutter, MVH 808, LYRA ligger lige udenfor vindu-
et ved kajen, klar til de mange opgaver, Marinehjemmeværnets uddannede 
folk påtager sig som søredningsopgaver, miljøkontrol og hvad der ellers op-
står til søs.

. Der er
  . Hyggelig atmosfære
  . Den gode historie
. Vi skaber
  . Musik & Events
  . Kontakt mellem mennesker
  . Private arrangementer

Østergade 11, Faaborg, Tlf. 6261 3500

... Det lille kulturhus

Vi mødes på ...



Brev fra Inger Birkemose
Ved mange lejligheder er der åbent skib på MVH 808 LYRA, hvor gæster 
får et interessant  indblik i livet ombord, hvor der er 12 mand ved fuld be-
sætning.
For at blive  optaget i marineforeningen forventes der en maritim baggrund 
og lyst til at deltage i et godt kammeratskab, som giver mange positive op-
levelser. Ud over onsdagsmøderne er der lørdagsspisning en gang om må-
neden, hvor medlemmerne møder i fuld uniform for at gøre det festligt, der 
er foredrag, udflugter med kulturelle indslag. Den 5. maj deltager Faaborg  
Marineforening i en fin højtidelighed på ”Det Voigtske Minde” hvor sang-
koret Efterklang synger, Faaborg Kanonerlaug saluterer, og Faaborg Ma-
rineforening deltager med standerhejsning, og de to foreninger sørger for 
festlig forplejning i Flotillehuset.
Så Faaborg Marineforening fra 1914 er stadig en meget vigtig del af kultu-
ren i det maritime Faaborg!
Inger Birkemose

VI HAR STADIG BRUG FOR HJÆLP !!!
 

Flagdage 2018 

Faaborg Marineforening 

v/ Voigts minde og ved Minen 

på nuværende tidspunkt kun 9 gange tilbage. 

 

Dato 
 

Begivenhed Navn e-mail Tlf. 

1.Januar 
Mandag. 

 

Nytårsdag 2018. Hans Johansen formand@faabo
rgmarineforenin
g. 

30-323094 

5. Februar 
Mandag. 
 

H.K.H Kronprinsesse Mary Rasmus Birkholm r.birkholm@ 
outlook.dk 

61627239. 

30marts. Langfredag(halv stank hele 
dagen) 

   

9 April. 
Mandag. 

Danmarks Besættelse  
(halv stang til kl. 12) 

   

.  .   
16. April. 
Mandag. 

H.M. 
Dronning Margrethe II 

   

29 April 
søndag 
 

H.K.H. Prinsesse Benedikte     

5 Maj-lørdag.. 
 

Danmarks befrielse  Hans Johansen faaborg@marine
forening.dk 

30323094. 

10. Maj-torsdag. 
 

Kr. Himmelfartsdag Claus Pedersen.. Claus.v.pederse
n@gmail.com 

20445839.. 

26. Maj- 
Lørdag. 
 

H.K.H. Kronprins Frederik .  . 

20 maj. søndag. 
 

Pinsedag Rasmus Birkholm. R,birkholm@ 
Outlook. 

61627239. 

5. Juni-tirsdag. 
 

Grundlovsdag    

 
 

    

11. Juni—
mandag. 
 

H.K.H. Prins Henrik    

15. Juni-fredag.. Valdemarsdag. 
Genforeningsdagen 1920 

   

5. September- 
Mandag. 
 

Danmarks udsendte    

25. December 
Tirsdag.. 

Juledag2018. Claus v Pedersen Claus.v.pederse
n@gmail.com 

20-445839 

Der er AKUT behov for at flere personer tager denne opgave. 

Flaget afleveres til den 1 person på listen, og vedkommende skal aflevere Flaget den 
næste person på listen. 

Vær venlig at skrive jer på, opslaget er opsat i flotille huset. 

Der er behov for at flere 
personer tager denne opgave.
Faaborg Marineforening 
v/ Voigts minde og ved Minen
Det er kun 15 gange om året,
VI HAR STADIG BRUG FOR
HJÆLP - 9 GANGE  I 2018.
Vær venlig at skrive jer på,
opslaget er opsat i
Flotillehuset.

Flagdage !!!



Aktiviteter

Aktivitetsudvalg

 2. september/Lørdag Sensommer buffet. Pris. 80,00 kr.
 9.  september/Lørdag Hovedrengøring samt pudsning af effekter,
   kl.10, her mangler vi 6 personer, tilmelding:
   Mail: formand@faaborgmarineforening.dk 
   Mobil 3032 3094. senest den 8 september. 
 17. september/Søndag Distriktsmøde Pris 60 kr.
   her ønskes vi 3 personer til hjælp, tilmelding:
   Mail: formand@faaborgmarineforening.dk 
   Mobil 3032 3094. senest den 8 september. 
 7. oktober / Lørdag Ålespisning (hvis der kan skaffe nogen).
   Pris. 165,00 kr. 
 4. november /Lørdag Vinterbuffet. Pris. 80,00 kr. OBS-OBS der er 
foredrag fra kl. 11 - 12 inkl. Fra gamle breve fra søfolk fra det gamle år-
hundrede ved  Trygve Guttesen 
 26. november / Søndag Julegran og pyntning hos Jette og Ole (Skov-
trolden) fra kl 13-15. Kom og være med, det er hyggeligt, der er en for-
friskning samt gløg og æbleskiver. Pris, som du selv ønsker. 
 2. december / Lørdag Julefrokost. Pris. 175,00 kr.
HUSK:
Vi har åben hver onsdag fra kl.11 - 14.
Lukketid på lørdagsmøderne er kl.16:30.
Ved større arrangementer aftales det på dagen.
Ret til ændringer forbeholdes.
Husk der er bindende tilmelding til alle arrangementerne.
Husk tilmelding vedr. spisning til Kaj på tlf. 2125 2145
Bespisning serveres fra 12:15 - 12:30

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



Marinejubilarer i 2017
40 år: Jan Hansen

40 år: Christian Kjeldgaard

Mindeord
Den 29. maj 2017 gik marineforeningens ældste medlem fra borde. Gunnar 
Christensen blev 85 år.
Gunnar var født og opvokset på Bjørnø hvor han også gik i skole. Han blev 
uddannet som tømrer i Korinth. 
I en alder af 17 år rejste han til Norge for at arbejde, her mødte han en gut,  
Einar Haga, som kom til at betyde meget for ham, de to bevarede et livslangt 
venskab som varede indtil Gunnar gik bort. 
Gunnar aftjente sin værnepligt i søværnet og gjorde tjeneste på Langelands 
fortet. Det meste af sit arbejdsliv var han ansat hos en tømrermester i Ny 
Stenderup afbrudt af en periode hvor han arbejdede på Færøerne. Jagt var en 
af Gunnars store interesser, ligeledes var han glad for at rejse til fremmede 
himmelstrøg. Gunnar byggede selv sit hus på Frydensbergvej, her var der fri 
udsigt til hans elskede Bjørnø.
Gunnar blev meldt ind i Faaborg Marineforening i 1971 og var således med-
lem i 46 år hvor han også var medlem af foreningens skyttelav og kasserer 
fra 2009 til 2013.
Gunnar var meget selskabelig og meget hjælpsom, altid god for en god histo-
rie så han vil blive savnet meget i marineforeningen. 
Æret være hans minde.
Hans Johansen

Gået fra borde
Vor gode ven og kammerat,
Gunner Christensen
Er gået fra borde
d. 29. maj 2017

Æret være hans minde.



Kapsejlads for bevaringsværdige træskibe
Onsdag d. 26. juli var det tid til pudsedag, anledningen var at Faaborg ville 
få besøg af de omsejlende træskibe torsdag d. 27. juli, så det var om at gøre 
at Marineforeningen tog sig ud fra sin bedste side da vi holdt åbent hus fra 
kl.14 - 17. 
Træskibene begyndte at ankomme kort efter kl. 14 og fortsatte resten af ef-
termiddagen. Kl. 16 blev sejlerne budt velkommen med kanon – salut, Dan-
ske Løsen, 3 skud leveret af Faaborg kanonerlaug, salutten blev gentaget kl. 
18 og kl. 20.
Marinestuen var i dagens anledning pyntet op med plakater som viste lidt 
om marineforeningens historie de første hundrede år og som omtalt havde 
messingeffekterne fået en ordentlig omgang med pudsekluden.
Det helt store fremmøde blev det ikke til, de fleste gæster var vores egne 
medlemmer, men så havde vi da prøvet at vise evt. gæster hvem vi er.



Kapsejlads for bevaringsværdige træskibe



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

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

OLE s OLIE



Flagdag for Danmarks udsendte
Tirsdag d. 5. september er officiel flagdag for Danmarks udsendte soldater. 
Dette markeres ved et arrangement i Årslev som Faaborg - Midtfyns kom-
mune står som vært for.
Faaborg - Midtfyn Kommune har søgt om midler til oprettelse af et være-
sted for udsendte veteraner. Der startes med flaghejsning kl. 08.00 efterfulgt 
af morgensang, taler af borgmester Christian Thygesen og Kaptajn Bjarne 
Barslund.
Herefter er der morgenkaffe. Arrangementet starter kl. 08.00 så vi skal tid-
ligt afsted, afgang ca. kl. 07.15.
Vi prøver at arrangere samkørsel i egne biler.
Vi skulle gerne være 4 - 8 stykker.
Skulle nogle medlemmer have lyst til at deltage, så meld tilbage hurtigst 
muligt på tlf. eller på mail.
Der mødes i fuld uniform.
Med maritim hilsen
Hans Johansen
Tlf. 3032 3294 - Mail: formand@faaborgmarineforening.dk

Smedemestervej 1

5600 Faaborg

www.fa-storm.dk

Alle former for containere

Storm & Co. ApS

Tlf. 62 61 14 44



Skyttelavet

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 

Vi starter vinterskydningen efter en lang våd sommer.

Opstarten er onsdag d. 4. oktober kl.19.30.

Skyttelavet håber at rigtig mange medlemmer vil 
dukke op til nogle hyggelige timer sammen.

Nye  medlemmer er også meget velkommen.



Skyttelavet
Fregatten skal sænkes
Fregatskydningen afholdes på Korsbjergvej 9a hos 
Villy Kjelsen d. 14. oktober kl.10.00

Efter fregatten er sunket, er der spisning og hygge-
ligt samvær.

Marineforeningens medlemmer er velkommen til at 
deltage.

Der vil komme en tilmeldingsliste op i marinestuen, 
som man kan skrive sig på eller ringe til:
Martin 4028 5538 eller Rasmus 6162 7239

Distriktsskydning
Distriktsskydning er fastsat til d. 5. november.

Nærmere information følger, når invitationen er modtaget.

På skyttelavets vegne
Rasmus Birkholm
Formand



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

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

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

Brian Pedersen 2021 7795
Peder Find 2857 9880

Svendborgvej 69 A . 5600 Faaborg . Telefon 6261 7795
brian.maler@mail.dk . www.svanningemalerforretning.dk

Landslagteren Faaborg
Torvegade 23 . 5600 Faaborg
Telefon 6261 0630
Mail: kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

LANDSLAGTEREN
FAABORG SLAGTERFORRETNIN

G

DE
LI

KA
TE

SSE              CHARCUTERI

www.facebook.com/FaaborgCykeltaxi

FAABORG CYKELTAXI

TLF. 60 91 30 44

TøjTøsen

Tøj til dig med kvindelige former...

Østergade 44
5600 Fåborg
Tlf. 6261 2527

Åbent: man. - fre. 10:00 - 17:30 * lør. 10:00 - 13:00
Eller ef ter af tale ved minimum 15 personer.

Str. 34-52

Øster Hæsinge Auto ApS
v/ Lennart Nielsen

Øster Hæsingevej 1
5600 Faaborg
Tlf. 6264 1042
Mail: oh-auto@mail.dk
www.oh-auto.dk

Lægeexam. fodplejer
Lotte Ørnholm
Østergade 41 B
5600 Faaborg

20 66 06 80



Bestyrelserne 2017

Suppleant Svend Anker Plum.
Bestyrelsesmedlem John Rasmusen.
Revisor  Henning Jørgensen.
Suppleant Arnvid Petersen.
Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius.
Sekretær & redaktør Lejla W Sørensen.

Kasserer Ralf Jørgensen.
Formand Hans Johansen.
Næstformang Claus Pedersen.
Revisor Erik Jørgensen.
Bestyrelsesmedlem 
Rasmus Birkholm.

¶  Formand Rasmus Birkholm ¸  Kasserer Martin Prætorius
·  Bestyrelssmedlem Svend Anker Plum ¹  Suppleant Thomas Plum

Faaborg Marineforening

Skyttelav




