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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. November 2018.



Formanden har ordet
Sommeren er snart forbi og det er tid til at gøre 
klar til efterårets aktiviteter, som sædvanlig bli-
ver der ålegilde i oktober, hvis vi kan skaffe ål.

Der bliver et foredrag i november og som sæd-
vanlig julefrokost i december. 

Sommeren er gået stille og roligt, varmen har 
nok haft en god indvirkning på fremmødet på 
onsdagsmøderne. 

Den årlige udflugt gik også godt, og vi havde en 
dejlig dag i Sønderjylland.

Kommunen har igen i år arrangeret flagdagen for de udsendte og jeg håber 
at vi kan mønstre en bilfuld til arrangementet.

Hovedrengøringen er også overstået og messingen er pudset så der ser pænt 
ud når vi får besøg af Esbjerg Marineforening.

Jeg håber at alle har nydt den ”sydlandske” sommer selv om det var lige ved 
at være for meget af det gode.

Jeg vil ønske alle medlemmer og annoncører et godt og hyggeligt efterår.

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



Flagdag for de udsendte

Hovedrengøring i Flotillehuset

Onsdag d. 5. september markeres flagdagen for de udsendte soldater. 
Også i år har Faaborg - Midtfyn kommune inviteret til markering af dagen 
som igen bliver afholdt på Polymeren i Årslev. 
Arrangementet starter kl. 08:00, så der bliver afgang fra Faaborg kl. 07:15. 
Efter flaghejsning og taler er der morgenkaffe i dagcenteret. 
Skulle nogen være interesseret i at deltage bedes I henvende Jer til forman-
den eller skrive Jer på listen i marinestuen.

Lørdag d.11. august mødte 8 personer op i marinestu-
en for at deltage i den årlige hovedrengøring af stuen. 
4 raske gaster påtog sig  jobbet at pudse al messingen 
så der var nok at se til. 
Gardinerne i baren blev vasket, 
strøget og hængt op igen. 
Køkkenet har også fået den helt 
store omgang. 
Nu mangler, der lidt pudsning 
af sølvtøj og oliering af bar-
disk, men det skal vi nok nå in-
den efteråret kommer.

Fynsk Håndværk
Murer & Tømrer

Alle reparationer
Fliser - Bad - Gulve - Bindingsværk
Understrygning - Skimmelsvamp

Morten Holgersen  2099 5354
Gl. Stenderupvej 28 • 5672 Broby
www.mortenholgersen.dk



Sommerudflugt
Lørdag d. 9. juni var dagen hvor den årlige sommerudflugt tog sin begyn-
delse, kl. 07:00 var der afgang fra Flotillehuset og 24 personer var klar til at 
drage af sted med Marie og Steen som chauffører. 
Efter en times kørsel var det tid til at få morgenkaffe, der blev gjort holdt 
pause på rastepladsen ved Staurby skov i Middelfart, her var der kaffe og 
rundstykker og en lille en til halsen. 

Herefter var der 
afgang mod Frø-
slev med an-
komst kl. 10:00, 
her blev vi budt 
velkommen af en 
guide som holdt 
et godt foredrag 
om Frøslevlej-
rens historie, her-

efter var der en god times tid på egen hånd til at besøge de forskellige ba-
rakker og ellers bare nyde det gode vejr. 



Sommerudflugt
Kl. 12:30 var der afgang mod Aabenraa Marineforening her blev vi budt 
velkommen af formanden Viggo Hansen, som fortalte os om foreningens 
historie alt imens der blev serveret en dejlig frokostmed øl og snaps. 
Herefter var der mulighed for at se lokaliteterne nærmere efter. 
Aabenraa Marineforening har en meget skøn beliggenhed direkte ud til fjor-
den med en skøn udsigt. 

Efter nogle dejlige timer i godt 
selskab var det tid til at sige far-
vel og tak for denne gang så det 
var tid til at vende næsen hjem 
mod Faaborg. 
Ankomst kl. 17:00 efter en dejlig 
dag i Sønderjylland. 
Stor tak til Marie & Steen for at 
stå for kørslen.



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.



Træskibsbesøg
Torsdag d. 26. juli kom det årlige besøg af bevaringsværdige skibe igen til 
Faaborg, der var arrangeret forskellige tiltag for at markere besøget af godt 
50 forskellige skibe, heraf et skib ”Håbet” som jo er hjemmehørende i Fa-
aborg. 

Faaborg Marineforening deltog også med Åbent Hus, her var der mulighed 
for at besøge marinestuen og få et indblik i hvad der foregår i Danmarks 
Marineforening, der var ligeledes mulighed for at få kaffe og kager eller an-
den forfriskning. 
Der var pænt med besøgende.



Aktiviteter
 1. september / Lørdag Sensommerbuffet - 
   Pris 80,00 kr.
 5. september /Onsdag Flagdage for udsendte soldater - Kl. 8:00
   Afholdes på Polymeren Årslev - på adressen:
   Stationsvej 69, 5792 Årslev - www.polymeren.dk
   Afgang fra Faaborg kl. 07:15

 6. september /Torsdag Modtagelse af H.M. Dronningen - Kl. 10:00
   ved Honnørkajen Svendborg med Faner og flag
   www.svendborg.dk  -  www.kongehuset.dk
 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
   Omtale side 12.
 25. november / Søndag Hos Jette og Ole ”Skrovtroldene” 
   i Svanninge bakker. 
   Fra kl. 13:00 afhentning af gran til
   dekorationer, og noget varmt til Halsen. 
 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



HJEMMESIDE
www.faaborgmarineforening.dk

Marinejubilarer i 2018

Fødselsdage 2018

60 år: Ove Christensen

50 år: Søren Kvolsgaard

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.

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.



Foredrag den 3. november
Ved lørdagsmødet d. 3. november vil fhv. kriminalbetjent Charles Pedersen 
holde et interessant foredrag om sin tid som udsendt i Kossovo i det tidli-
gere Jugoslavien.

Overskriften:
Dansk politi udsendt i international tjeneste.

Emnet handler om arbejdet i Ex - Jugoslavien før, under og efter krigen.
Desuden en enkelt tur til Georgien efter krigen der.

Foredraget starter kl. 11:00 og varer ca. 1 time, herefter frokost som sæd-
vanlig. 

Alle er velkommen også med ledsager.



Alt nu om dage skal tjekkes.

Madvarer, madspil, rengøring, etc.

Indkøb hos de aftalte steder.

Passer bonnerne med det indkøbte, er mængden af varer indkøb - 
det rigtige.

Kabyssen havde denne fornøjelse inden sommerferien indtrådte at modtage 
besøg af fødevarer og regnskabskontrol afdelingen.

Der var ikke nogen bemærkninger til ste-
det, Hovmestren håber at få besøg en anden 
gang, for evt. gode råd.

Sommerens køkkenskriverkontrol



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



Der jo efterhånden en tradition med en juletur til ”Skovtroldene” i Svannin-
ge bjerge, så igen i år bliver der en tur for at samle gran og andet julefnoller 
og som sædvanlig en gåtur rundt i skoven.
Da julen nærmer sig, så slutter vi som vi plejer med gløgg og æbleskiver, 
herudover er der kaffe og ju-
lekager, varm chokolade, øl 
m.m.
Turen bliver d. 25. novem-
ber og vi starter kl.13:00 -

Juletur i Svanninge bjerge



Skyttelavet
Efter en tør og varm sommer skal vi til og i gang med 
at skyde igen.

Fregat skydningen
I år starter vi med fregat skydningen lørdag d. 29 sep-
tember kl. 10:00 hos Villy Kjeldsen på Korsbjerg-
vej 9a. Efter skydningen er der spisning og hyggeligt 
samvær. For skydning, mad og drikke er prisen 50. kr. 
Der er hængt tilmeldingsliste op i marinestuen, eller 
ring til Martin på 4028 5538.

Træningsaftenerne starter op onsdag d . 3 oktober kl. 
19.30  i skyttecenteret. Jeg håber, at alle tidligere skyt-
ter kommer og meget gerne nye. Alle er velkommen.

Distriktsskydningen
Distriktsskydningen er første søndag i november i skyttecentret. 
Telemarken Faaborg kl. 10:00.
Der kommer mere information om distriktsskydningen senere.

Med maritim hilsen
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 

. 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

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 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




