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Bestyrelser
Marineforeningen Skyttelavet

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET

Marineforeningen
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og

søfarten samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen 
mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under orlogsflaget 

eller har haft ansættelse til søs.

Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
Landsformand Kommandørkaptajn Steen E. Engstrøm

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. 25 61 61 43
plum@faabva.dk
Ralf Jørgensen Banjemester

Torben Ralph Nielsen
Formand Tlf. 21 69 00 60
Mail: trni@trni.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: oh-auto@mail.dk
Lejla W. Sørensen
Sekretær Tlf. 40 13 03 68
Mail: lejlawedel@stofanet.dk
Sven-Anker Plum
Best.medlem Tlf. 25 61 61 43 
Mail: plum@faabva.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
Trygve Guttesen 
Suppleant  Tlf. 50 23 12 94
Mail: trygveguttesen@hotmail

www.faaborgmarineforening.dk

INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET

Marineforeningen
Lejla W. Sørensen
Skyttelavet
Rasmus Birkholm.
Indlæg til næste udgivelse kan 
indsendes til redaktionen, personligt  
eller skriftligt.
Send evt. mail til:
formand@faaborgmarineforening.dk
eller: Lejlawedel@stofanet.dk

Deadline for indlæg
til næste nummer:
7. november 2020

Formanden har ordet

Efteråret har taget sin begyndelse, og vores aktiviteter genoptages i en 
eller anden udstrækning.

Siden nedlukningen i marts har næsten alt ligget stille.
1. juli genoptog vi onsdagsmøderne med skærpede krav til antal 
deltagere, hygiejne og afstandskrav som foreskrevet af myndighederne.

Det har været overordentligt opmuntrende at konstatere, at alle har vist 
både vilje og evne til at overholde disse begrænsninger. En stor tak til jer 
alle, og især til dem, som har passet baren og dermed båret ansvaret for at 
alt gik rigtigt til.

Med troen på, at den nye opvaskemaskine (se andet sted i bladet) vil være 
en stor aflastning i kabyssen, vil vores genoptagelse af aktiviteterne følge 
de på ethvert tidspunkt gældende  retningslinier fra myndighederne.

Jeg ved, at følgende har været gentaget utallige 
gange i år, men det gælder stadigvæk:  
Husk hygiejnen, fornuften og at vise 
hensyn til hinanden.

Velkommen til efterårssæsonen 2020

Med maritim hilsen

Torben Ralph Nielsen / formand 
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HJEMMESIDE
www.faaborgmarineforening.dk

SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan købes/bestilles i 
Marinestuen. Ansvarlig for Slop-Kisten 
er Torben Larsen mobil 22 73 74 98

Pullover str. 48-56 550 kr.
Pullover str. 58-60 595 kr.
Pullover str. 62-66 645 kr.
Cardigan str. 48-56 650 kr.
Cardigan str. 58-60 720 kr.
Cardigan str. 62-66 810 kr.
Skjorte 45/46 350 kr.
Skjorte 49/50 370 kr.
Polo T-shirt marine/hvid 155 kr.
T-shirt marine/hvid 100 kr.
Vindjakke 50-58 385 kr.
Polosweater str. 48-56 580 kr.
Polosweater str. 58-66 640 kr.
Messeforklæde blå med logo 130 kr.
Blazeremblem 125 kr.
Begyndersæt blazer 385 kr.
Skuldermærker 70 kr.
Miniemblem 30 kr.
Kendingstegn 30 kr.
Slips  165 kr.
Indkøbspose 75 kr.
Blazerknapper enkeltradet 60 kr.
Blazerknapper dobbeltradet  80 kr.
Lærredsbælte marineblå / sort  170 kr.
Lærredsbælte sort 250 kr.
Hue emblem 125 kr.
Sweatshirt marineblå 48-56 360 kr.
Sweatshirt marineblå 58-60 375 kr.
Vinterjakke 48-4XL 440 kr.
Seler 120/130 cm 225 kr.
Slipsenål 110 kr.
Bosswik læderbælte sort  250 kr.
Slipover str. 48-56 460 kr.
Slipover str. 58-60 490 kr.
Slipover str. 62-66 540 kr.
Medlemsemblem 70 kr.
Vimpel 250 cm 490 kr.
Vimpel 44 cm  115 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).

Må vi bede om 
din opmærksomhed?
Vi vil gerne have styr på medlem-
mernes mailadresse, mobilnum-
mer og i hvilken periode de har 
været tjenstgørende i søværnet 
eller hjemmeværnet.

Skriv det i en mail til  
sekretær Lejla Sørensen  
lejlawedel@stofanet.dk

54



www.faaborgmarineforening.dk

Fødselsdage 2020

7. november John Rasmussen  75 år
16. december Carl Johan Egede Colberg 70 år

Aktiviteter 2020

Aktivitetsudvalg
Bestyrelsesmedlem / Tovholder: Næstformand Claus Vinberg Pedersen
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com - tlf. 5374 7424.
Marineforeningsmedlemmer: Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius

Der er åbent for onsdagsmøderne hele året kl.11-14.
Lørdag den 5. september  ,Sensommerbuffet. Pris 80,00 kr.
Lørdag den 3. oktober. Ålegilde 180,00 kr. (Hvis vi kan få ål.)
Lørdag den 7. november. Vinterbuffet, Pris 80.00 kr. Foredrag 11 - 12 (se side 8).
Lørdag den 5. december. Julefrokost. pris.180,00 kr.
Lukketid på lørdagsmøderne er kl.16.30
Ved større arrangementer aftales lukketid på dagen.
Ret til ændring forbeholdes.
Vedr. ovenstående arrangementer skal der huskes at tilmelde sig hos Kaj Hov på 
Tlf.21252145. Eller på listen i huset.

Husk bindende tilmeldinger til alle arrangementerne.
Bespisningen serveres imellem 12.15-12.30.

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

Marinejubilarer i 2020
50 år  Torben Øksenbjerg Larsen.

65 år  Helge Madsen
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LørdagsarrangementerForedrag
Lørdag den 7. november 2020 kl. 11.00 til ca. 12.00

Langelandsfortet – knytnæven mod Øst

Den kolde krig havde vist sig at være alvor, og den var kommet 
for at blive. Derfor etableredes Danmarks to egentlig kampanlæg, 
Langelandsfort og Stevnsfort, i 1952. Året efter var de klar til at 
spejde ud over de danske farvande og lukke dem for fjendens 
skibe.

Foredraget kommer omkring de politiske overvejelser vedrørende 
Danmarks skæbne, forternes funktioner og deres skæbne i takt 
med, at den kolde krig pludselig hørte op.

Lørdagsarrangementer og Corona

Vores første lørdagsarrangement efter nedlukningen af Danmark 
er sensommerbuffeten den 5. september, som vil blive gennem-
ført under hensyntagen til de gældende coronaregler.

Hvordan tingene udvikler sig fremover, kan vi af gode grunde ikke 
vide i dag, men som reglerne er nu, med hensyn til areal og af-
stand, må vi maksimalt være 30 personer i huset, hvilket betyder, 
at tilmeldinger ud over 30 desværre må afvises.

Derfor gælder ”først til mølle” princippet i dette tilfælde.

Bindende tilmelding kan foretages på listen i flotillehuset  eller 
direkte til Lejla på telefon 40130368 eller  
mail:  lejlawedel@stofanet.dk

Seneste frist for tilmelding er onsdag den 2. september.

Hvis myndighederne ændrer kravene inden den 5. september, 
vil vi følge de til den tid gældende regler, hvad enten de slækkes 
eller strammes.

Rygning indendørs vil ikke være tilladt, da døren mellem baren og 
spisestuen skal være åben. Rygere henvises til at ryge udendørs 
på dagen.

Husk at vise hensyn til dine kammerater og bliv hjemme, hvis du 
har symptomer på sygdom eller føler dig sløj.

Vi vil forsøge, så godt vi kan, at holde jer løbende orienteret om 
de kommende arrangementer.

Med venlig og maritim hilsen

Torben Ralph Nielsen
Formand Faaborg Marineforening
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Renovering af minen på Langelinie
På bestyrelsesmødet i januar blev det besluttet at give flagstang og mine 
en overhaling.

Efter 16 år på Dosseringen havde vejr og vind sat sit tydelige spor på 
begge dele, så minen blev afmonteret d. 11. januar. Sven-Anker Plum  
påtog sig arbejdet, idet han som tidligere ansat på Faaborg Værft kunne 
få tilladelse til at benytte værftets faciliteter til renoveringen af minen, som 
er blevet sandblæst og malet 2 gange. Samtidig blev der boret hul i  
bunden, så kondensvandet kan løbe ud. Minen var begyndt at ruste  
indvendig.

Flagstangen var efterhånden blevet mere grå end hvid, så den blev lagt 
ned, afslebet og malet 2 gange.

Den 17. juni var det så tid til genindvielsen. Her var 5 mand fra bestyrelsen samlet ved minen.

Efter renoveringen af begge dele kan Faaborg Marineforening igen med glæde fremvise minen og 
flagstangen
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Ny opvaskemaskine
Et af de firmaer, hvis produkter er med til at hindre smittespred-
ning rundt omkring i verden, er KEN HYGIENE SYSTEMS i 
Broby, som fabrikerer desinficerende maskiner til rengøring på 
hospitaler, laboratorieundersøgelser i medicinalindustrien samt 
ved håndtering af madvarer på arbejdspladser og i restaurations-
branchen.

Som nogle måske har bemærket, er der i kabyssen opstillet en 
KEN industriopvaskemaskine, som angiveligt skulle kunne klare 
en opvask på cirka to minutter.

Opvaskemaskinen er efter ansøgning velvilligt doneret af KEN 
fonden, som er en almen velgørende fond, der gennem årene har 
støttet en lang række almennyttige projekter både i ind- og ud-
land, men med stort præg på lokalsamfundet.

Faaborg Marineforening udtrykker hermed sin oprigtige tak 
til KEN fonden for donationen.

Ligeledes en stor tak til Martin og teamet, som har stået for opstil-
ling og installation.

Opvaskemaskinen er lidt anderledes at betjene end en traditio-
nel opvaskemaskine, men det er enkelt og ligetil, når man følger 
anvisningen.  
Betjeningsvejledning findes i kabyssen. Hvis der er yderligere 
spørgsmål, er Martin udnævnt til superbruger.

Opvaskemaskinen vil få sin debut til vores sensommerbuffet den 
5. september.

Tak for donation
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Sømandsbrev ca. 1905 Skyttelavet 
Lidt fra skyttelavet. Der har jo ikke været nogen aktivitet i  
marineforeningen/skyttelav i dette forår og sommer på grund af corona.

Der har været nogen runde fødselsdage. Skyttelavet har været ude med 
nogen flasker og ønsket tillykke. 

Til efteråret starter træningsskydningen op igen. Datoen ved jeg ikke 
endnu, men det skal nok komme ud til jer, inden det starter.

Fregat skydningen
Fregat skydningen bliver, som det plejer, hos Villy Keldsen lørdag den 
10.oktober 2020 kl. 10.00.
Der er jo god plads, så vi kan holde lidt afstand til hinanden, så det skal 
jo nok gå.

Tilmeldingsliste til spisning bliver hængt op i marinestuen.

Distrikts skydningen
Det er Faaborgs tur til at afholde skydningen, og det bliver søndag  
den 4. november 2020 kl. 10.00 i skyttecentret på Telemarken. 
Jeg håber, at alle er raske og har det godt.

Med venlig hilsen
Rasmus Birkholm
Formand

Et lille brev fra en sømand på S/S Estonia Kjøbenhavns Rhed. Omkring 1905

Kære Forældre og Søskende

Ja,vi er da lykkelig og vel sluppen klar af is der oppe i Norden og stormvejr også, vi 
har haft et farligt vejr på rejsen hertil, der var de tider vi slet ikke kunne avancere, men 
bare ligge og holde den imod vinden, og vandet stod hele tiden over os, sikken et job 
at stå til rors, man står min salighed med livet i hænderne hele tiden for at holde kurs 
kommer vi tværs søen, triller vi rundt med det samme, og så med en 18 fod høj  
dækslast i kan selv tænke jer.

Langt om længe nåede vi vort rare Bornholm og hvem kravlede der ind under og smed 
krogen, det var nok ”ESTONIA”. Vi er kommet hertil i aften kl. 5 og ligger nu og får 
bunkekul men det har vi jo ikke noget at bestille med. Jeg er det eneste levende  
menneske af besætningen der er ombord næst efter katten alle de andre er i land og 
solde og kommer sikkert ikke før dag.Vi skal sejle imorgen Kl. 6 og vi skal vist anløbe 
England og få bunkekul der også. Sikken en masse pakker der er kommet ombord til 
gæsterne Æbleskiver og Røget Flæsk og jeg har fået sokolade af Hovmesterens  
forlovede og vi har fået en ny 2den styrmand ombord, vores gamle 2den styrmand er 
bleven 1ste styrmand og det er et dejligt menneske ja sikken en masse genvordigheder 
man må opleve, den er jo god nok jeg har købt 5 pund skråtobak af vores gamle 1ste 
styrmand som er afmønstret idag fordi han var syg, så nu har jeg nok for et halvt år og 
så længe varer det nok inden vi kommer til Danmark igen jo det koster mange penge at 
leve selv om man er ugift, jeg har ellers begyndt at være morderlig fornuftig, nu 4 store 
gæs eller ænder har vi fået ombord idag jeg ved sku‘ ikke hvad det er for nogle tampe 
di står i nogle store kasser oppe på messetaget og skriger, dem skal nu gå i hønsehuset 
til Jul hvis vi kommer til at holde Jul i søen og så skal de selvfølgelig fortæres.  
Julegaven får vi fra Sømandshjemmet i Aleksandria så den kan jo ikke være bedre.

I tror måske ikke vi har noget Hønsehus ombord jo-jo og grisehus med for ikke at tale 
om duer som vi har en masse af ---- Jeg har da modtaget Eders brev. Jeg modtog det 
længe før vi kom i havn, Lodsen kom ud med det, deraf ser jeg ikke er levende (??red) 
jeg drømmer tit om jer, jeg er kommet på tanke om at det er vel til næste efterår i skal 
have sølvbryllup. Jeg skal nok komme hjem og spille til festen, såfremt jeg er levende 
til den tid, men det håber jeg da, jeg kunde nok lide at se Rødvig endnu en gang inden 
jeg falder væk. Benyt den samme adresse når i skriver den er jo god nok. 

Til slut en kjærlig hilsen fra Eders søn Jørgen. Lev vel til vi ses igen.

Indsendt af bestyrelsesmedlem Trygve Guttesen
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Min tid på Faaborg Værft A/S

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 

Det startede midt i marts måned 1992, hvor jeg blev ansat som ufaglært 
glasfiberstøber. 

Der var enormt travlt, idet værftet havde fået en ordre på 25 Jupiter både 
til det tyske flodpoliti. 

Værftets støbehal brændte imidlertid ned i foråret 1992, og værftet måtte 
leje sig ind på Biancaværftet i Rudkøbing for at kunne forsætte med 
ordren. 

Efter to år blev jeg opgraderet til svendeløn. Det var på det tidspunkt, 
hvor vi byggede ”Lillebjørn” færgen til Bjørnø.

Faaborg Værft A/S har også en afdeling, som laver rensningsanlæg i 
glasfiber. Den blev jeg formand for i 1996. 

I 1999 blev jeg værkfører for skibsafdelingens glasfiber og malerafdeling 
med enormt mange spændende opgaver. 

Da vi nåede 31.december 2018 gik jeg på efterløn. 

Med maritim hilsen 

Bestyrelsesmedlem Sven-Anker Plum
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