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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
Lennart Nielsen
Kasserer Tlf. 23 36 24 60
Mail: mail-oh-auto@mail.dk
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. August 2018.



Formanden har ordet
Ja så kom sommeren endelig, den har vi ventet på 
med længsel, så nu er det bare at se fremad og håbe 
på at den gode begyndelse fortsætter resten af som-
meren.

Foråret er gået tilfredsstillende, der har været god 
opbakning til lørdagsmøderne, onsdagsmøderne har 
også været godt besøgt. 
Påskefrokosten var også fyldt op, 32 personer havde 
valgt at deltage.

Kononerlauget`s årlige arrangement på Voigts Minde for markeringen af 
Danmarks befrielse deltog Marineforeningen også i. 
Ved det årlige Sendemandsmøde i Køge var vi også representeret, se mere 
andet sted i bladet.
Som sædvanlig er der ikke nogen lørdagsmøder i juli og august. 
Onsdagsmøderne vil som sædvanlig holde åbent hver onsdag fra kl. 11:00 
til kl. 14:00.
Som det fremgår af aktivitetskalenderen så skal vi have gjort hovedrent i 
stuen og messingen trænger også til en omgang med pudsekluden, så bare 
meld jer til, vi har brug for at nogen hjælper til. Endelig er der besøget af 
Esbjerg Marineforening i september, her er der også brug for et par hjæl-
pende hænder.
Til slut vil jeg ønske medlemmer og annoncører en rigtig god sommer.

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



HJEMMESIDE
www.faaborgmarineforening.dk

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
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 100 kr.
Polo – Shirt / marine & hvid 155 kr.
Messeforklæde blå med logo 130 kr.
Skuldermærker 70 kr.
Begyndersæt til blazer 385 kr.
Blazeremblem 125 kr.
Vindjakke / marineblå str. 50-56 375 kr.
Seler marineblå 110 cm 225 kr.
Seler marineblå 130 cm 225 kr.
Sort klæbemærke 30 kr.
Hue emblem 125 kr.
Slipover str. 48-56 460 kr.
Slipover str.58-66 490 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).

Vinterjakke
Landsbesty-
relsen har be-
sluttet at lan-
cere en vand-
tæt ”vinter-
jakke” med 
hætte (i kra-
ven), foer og 
flere lommer.
Det er en noget kraftigere mo-
del end vor vindbreaker og rig-
tig god til den kommende vinters 
udendørs aktiviteter.
Den føres i størrelse: S, M, L, 
XL, 2XL, 3XL og 4XL.
Vejledende udsalgspris kr. 400,- 
Kan bestilles på sædvanlig vis i 
Slopkisten.

Nyhed i 
Slopkisten



Filmdag d. 3. Marts
Lørdag d. 3. marts stod den på film-
forestilling også denne gang med 
søens folk som tema: 

Flådens friske fyre stod på plakaten 
og stuen var i dagens anledning la-
vet om til biografsal med stoleræk-
ker, og der var disket op med chips 
og popcorn, med et deltagerantal på 
31 var der næsten udsolgt.

Efter forestillingen var der som sæd-
vanlig en dejlig frokost og hyggeligt 
samvær. Så alt i alt en hyggelig dag. 



Sendemandsmøde
Sendemandsmødet 2018 fandt sted i Køge i dagen 27 – 28 april, fra Faaborg 
Marineforening deltog Hans Johansen, Lejla Sørensen, Claus Pedersen og 
Søren Kvolsgaard. 
Fredag d. 27. startede med kammeratskabsaften, her deltog Hans & Lejla. 
Lørdag startede med opstilling til flagparade, med søværnets Taburkorps i 
spidsen, her stødte Claus & Søren til, så efter de sædvanlige ”opstartspro-
blemer” var man klar til den obligatoriske march gennem byen. 
Efter marchen på en god halv times tid som gik fra marineforeningen rundt 
i byen og tilbage til marineforeningen, var det tid til en lille forfriskning. 
Busser stod for transporten tilbage til hotellet hvor sendemandsmødet blev 
afholdt. 
Med tamburkorpset i spidsen åbnede mødet med ”Kong Christian”. 
For en gangs skyld havde landsformanden skåret sin tale ned mest muligt, 
så sendemandsmødet blev afsluttet på rekordtid, herefter var det tid til at 
vende snuden hjemad.



Sendemandsmøde



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.



 
 

 

         Faaborg Marineforenings 
             sommerudflugt                                      

                                   Frøslevlejren i Padborg lørdag den 9. juni 2018
 

. 

Turen er for medlemmer med ledsager. Prisen for bustransport, morgenmad, entre, 
foredrag og skafning i Aabenraa Marineforening er kr. 275,- pr. person. 

Kl. 7.00 Afgang Flotillehuset Kanalvej 22 i Faaborg  

DAGENS PROGRAM: 

      Vi bliver kørt i bus af Marie og Steen 

Kl. ca. 8.00 Kaffe, rundstykker og en bitter eller to                                      
på Middelfart rastepladsen Staurby skov. 

Kl. 10.00     Foredrag om Frøslevlejrens historie - varighed ca. 50 minutter. 

Kl. ca. 11.00    Frøslevlejren på egen hånd. 

Kl. 12.30     Afgang Frøslevlejren. 

Kl. 13.00     Skafning i Aabenraa Marineforening 

    Herefter bliver vi kørt retur til Faaborg i bus af Marie og Steen 

  Kl. ca. 17.00    Ankomst Flotillehuset Kanalvej 22 i Faaborg 

Faaborg Marineforening medbringer drikkelse til turen, som kan købes til sædvanlige 
priser. 

Tilmelding senest onsdag den 30. maj 2018 til formand Hans Johansen tlf.: 62 61 03 20       
Mail: formand@faaborgmarineforening.dk eller på opslagstavlen i Flotillehuset. 

 

Med maritim hilsen  

Faaborg Marineforenings                                                                                                           
Aktivitetsudvalg  

 

 

 

  

 

Sommerudflugt

Vi mangler stadigvæk tilm
elding 

fra 4 personer !!!



Aktiviteter
 2. juni / Lørdag Pinsefrokost - Pris 120,00 kr.
 6. juni / Onsdag Afsløring af monumentet 
   ”Forsavn” for omkommende søfolk fra Nyborg
   under krigen 1939-45. 
   På Kongens skibsbro i Nyborg.
 9. juni / Lørdag SOMMERUDFLUGT - 
   Til Frøslevlejren i Padborg
Sæt dagen af til dette arrangement Se vedlagte program. 275,00 kr. pr. 
person. (Vi mangler stadigvæk tilmelding fra 4 personer). 
Tilmelding senest den 30. maj til:
Formand Hans Johansen. Tlf. 3032 3094 el. formand@faaborgmarineforening.dk
HUSK:
DER ER LUKKET FOR LØRDAGSMØDERNE I JULI OG AUGUST: 
Der er åben for onsdagsmøderne hele året kl. 11:00-14:00
 11. August / Lørdag Hovedrengøring i flotillehuset fra kl 10-14,
   samt pudsning af effekter 
Der er behov for 7 personer i alt, venligst tilmeld jer til:
Sekretær Lejla W Sørensen mail lejlawedel@stofanet.dk eller mobil 4013 0368.
 1. september / Lørdag Sensommerbuffet - Pris 80,00 kr.
 12. september /Onsdag Besøg af Esbjerg Marineforening
 6. oktober / Lørdag Åle gilde - Pris 175,00 kr. (Hvis vi kan få Ål).
 3. november / Lørdag Vinterbuffet - Pris 80,00 kr.
   Afholdelse af foredrag fra kl. 11-12
   Program kommer i næste blad.
 1. december / Lørdag Julefrokost - Pris 175,00 kr.
Her mangler vi 1-2 personer til hjælp.
Lukketid på lørdagsmøderne er kl.16:30.
Ved større arrangementer aftales det på dagen.
Ret til ændringer forbeholdes.
Ved ovenstående arrangementer skal der huskes at tilmelde sig hos 
Kaj Hov på tlf. 2125 2145. eller på listen i huset.
Husk der er bindende tilmelding til alle arrangementerne.
Der kan være særlige arrangementer til lørdagsmøderne, de bliver udmeldt 
i Huset på www.faaborgmarineforening.dk og i de fremadrettede blade.
Bespisning serveres fra 12:15 - 12:30



Marinejubilarer i 2018

Fødselsdage 2018

60 år: Ove Christensen

50 år: Søren Kvolsgaard

22. August Steffen Nielsen 60 år
27. September Lennart Nielsen 50 år

2. November Arnvid Petersen 60 år

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

Hovedrengøring i Flotillehuset
Lørdag d. 11. August
fra kl 10-14
Hovedrengøring i 
Flotillehuset,
samt pudsning af effekter.
Der er behov for 7 personer i 
alt.
Venligst tilmeld jer til: 
Sekretær Lejla W Sørensen
mail: lejlawedel@stofanet.dk
eller mobil 4013 0368.

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.



Krigssejlermonument i Nyborg
Krigssejlermonument på Kongens Skibsbro i Nyborg
Baggrund
Det neutrale Danmarks rolle under anden verdenskrig var langtfra hero-
isk, og igennem årtier var det først og fremmest modstandsbevægelsen (på 
land), der blev holdt frem som argument for, at Danmark trods alt – til sy-
vende og sidst – burde regnes som en allieret nation i kampen mod nazis-
men.
I de senere år har man imidlertid med stigende styrke peget på, at Danmarks 
store handelsflåde, og alle de forhyrede danske sømænd, faktisk leverede 
et stort og vigtigt bidrag til den allierede krigstjeneste, f.eks. ved konvoj-
sejlads over Atlanten, eller ved landsætningen af de allierede styrker i Nor-
mandiet på D-dag 1944. Faktisk var det en  ”hær” på 6.000 danske søfolk, 
der aktivt valgte at gå i allieret krigstjeneste. Det var også en indsats der ko-
stede mere end 1.000 danske søfolk livet, og netop på baggrund heraf reg-
nes Danmark i dag som et egentlig allieret land.
I sommers blev der endelig indviet et monument for krigssejlernes indsats 
i Mindelunden Ryvangen, og tidligere har søfartsbyen Marstal fået sit min-
de over byens 80 tabte søfolk. Men tabene var også store i havnebyerne på 
Fyn, og da i særlig grad i Nyborg, hvorfra i alt 36 krigssejlere mistede livet. 
Det lyder umiddelbart som et overraskende stort antal, men i 1930erne var 
Danmarks største oliehavn placeret i Nyborg: DDPA – senere Esso, hvilket 
betød at rigtig mange søfolk fra hele Fyn og øerne udmønstrede fra Nyborg, 
både i tank- og fragtfart.
Projektet
På baggrund heraf besluttede Nyborg Marineforening at nedsætte en ar-
bejdsgruppe med det formål at få rejst en mindesten for de 36 søfolk fra Ny-
borg, der mistede livet til søs under anden verdenskrig. Ideen var at udfor-
me et passende monument placeret netop på ”Kongens Skibsbro”, den gam-
le anlægsbro i Nyborg inderhavn.
Arbejdsgruppen blev nedsat af Marineforeningens bestyrelse v. formand 
Kurt Verner, og den består af Ebbe Rasmussen (næstformand i foreningen), 
Mogens Larsen og Jørgen Frederiksen. Arbejdsgruppen har kontaktet de på-
rørende, der bor i Nyborg, og har i samråd med dem besluttet at søge Ny-
borg Kommune om – på Kongens Skibsbro – at rejse et monument for de 
36 omkomne krigssejlere med deres navn på.



Nyborg Kommune har vist stor velvillighed, forståelse for og opbakning 
til projektet, og har således givet tilladelse til at det foreslåede monument i 
dets nu foreliggende form må rejses på Kongens Skibsbro, netop der hvor 
marineforeningen ønsker det. Tanken er at monumentet vil gøre det muligt 
at fastholde historien og udstrække mindet herom udi fremtiden.
Kunstneren og skulpturen
Som kunstner har vi valgt den midtfynske billedhugger Lars Abrahamsen 
(f. 1953), der ofte arbejder i store skulpturer af genbrugstræ, der nok har en 
genkendelig form, men samtidig rummer en stærk poetisk dimension, der 
giver skulpturerne en æggende flertydighed. Lars Abrahamsen har udstillet 
på mange museer, og har solgt flere store skulpturer til kunstinstitutioner.
Til det foreliggende projekt har kunstneren udført en overbevisende model, 
der i sin størrelse og udformning er blevet tilpasset den valgte placering, og 
der er indhentet fremstillings tilbud fra kompetente lokale firmaer.
Skulpturen, kaldet FORSAVN – med et for kunstneren karakteristisk ord-
spil – er et ca. 5 meter højt ”skrog” i aluminium (jf. vedhæftede modelfoto), 
der kan drejes/svikkes på et svær cirkelrundt bjælkeunderlag. Skulpturen 
giver dels minder om et skib, der synker med forstavnen pegende op mod 
himmelen, men kan også opfattes som et stort sejl, eller som en stor dre-
je-nål på det underliggende kompas-funda-
ment. Skulpturen balancerer således mel-
lem mindesmærket for de druknede skibs-
sejlere, derfor ikke FORSTAVN men FOR-
SAVN, men også på det rent maritime, så-
vel formmæssigt som materialemæssigt, 
hvilket forekommer meget velbegrundet 
og overbevisende.
Indvielse og vedligeholdelse
Afsløring af monumentet på årsdagen for 
D-dag 6. Juni 2018.
Monumentet ejes af Nyborg Kommune 
og vedligeholdes af Nyborg Kommune og 
Nyborg Marineforening i fællesskab.

Model af Lars Abrahamsens skulptur ”FORSAVN”

Krigssejlermonument i Nyborg



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



4 maj kl. 19.00 var det traditionen tro tid den årlige markering af befriel-
sen. Det var som sædvanlig Faaborg Kanonerlaug der stod for arrangemen-
tet på Voigts Minde. 
Sangkoret ”Efterklang” stod for den musikalske underholdning. 
Marineforeningen deltog med flaget sammen med Marinehjemmeværnets 
fane.
Efter fællessangen ”Jeg ser de bøgelyse øer” var det tid til den årlige tale og 
denne stod Borgmester Hans Stavnsager for.
Arrangementet sluttede med ”Altid frejdig når du går”.
Som sædvanlig sluttede arrangementet i Marinestuen med et par stykker 
mad, en øl & en dram, undervejs blev det hele krydret med en masse fæl-
lessang.
Et dejligt arrangement på en på en god aften i et pragtfuldt vejr.

Danmarks befrielse



Skyttelavet
Nu er vinter skydningen slut, og det er gået godt til 
træningsaftnerne.
D. 4. marts var vi til distrikt skydning i Kerteminde, 
hvor vi kom på en tredje plads, og Erik Hansen blev 
bedste skytte fra Faaborg med 191 point. 
Tillykke til ham.

Resultatet af skydningen:

1. Nyborg         764
2. Kerteminde 759
3. Faaborg        744
4. Svendborg    741

Jeg ønsker jer alle en god sommer, og håber vi ses igen når vinter sæsonen 
starter D. 3. Oktober 2018 nye deltager er velkommen.

På skyttelavets  vegne.
Rasmus Birkholm
Formand

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 med-
dele det til sekretær Lejla W. Sørensen 

mail: lejlawedel@stofanet.dk, for hurtig 
udmeldelser af ny information og blad.



Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 

Skyttelavet

. 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 ...

Faaborg Værft A/S
- Professionel leverandør af maritime ydelser

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

Nybygning, Reparation, Ombygninger, Motorudskiftning, Osmosebehandling



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
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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 2018

Bestyrelsesmedlem Rasmus Birkholm
Suppleant Svend Anker Plum
Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius
Kasserer Lennart Nielsen
Næstformand Claus Pedersen
Suppleant Arnvid Petersen

Revisor Niels Rasmussen
Bestyrelsesmedlem John Rasmusen 
Sekretær & redaktør 
Lejla W Sørensen
Revisor Erik Jørgensen
Formand Hans Johansen

Formand Rasmus Birkholm
Revisor Steffen Nielsen
Bestyrelsesmedlem Sv-Anker Plum

Kasserer Martin Prætorius
Suppleant Thomas Plum
Revisor Ralf Jørgensen




