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Formanden har ordet
Her ved udgivelsen af juninummeret af  
”Minebladet” kan vi desværre se tilbage på et  
kaotisk forår på grund af Coronakrisen.

Siden generalforsamlingen i februar nåede vi kun, foruden onsdagsmø-
derne, af afholde filmdagen den 7. marts, hvorefter krisen for alvor udvik-
lede sig og nødvendiggjorde aflysninger af vores arrangementer.

Ved deadline for dette indlæg i Minebladet er det fortsat uvist, hvornår vi 
kan genoptage vores aktiviteter. I sidste ende afhænger det hele af fremti-
dige udmeldinger fra myndighederne og vores sunde fornuft.

Jeg ved, at mange af jer savner fælleskabet og det 
sociale samvær, men husk på, at vi har mange 
ældre medlemmer, for hvem en smitte kan have 
alvorlige konsekvenser, ja sågar dødelig udgang. 
Lad os derfor hellere rebe sejlene en gang for  
meget end en gang for lidt.

Krisen påvirker os alle sammen på den ene eller anden måde. 
Jeg håber, at I alle sammen - samt jeres familier og venner - trods alt er 
kommet nogenlunde helskindede igennem krisen indtil nu, både hvad 
angår helbred, arbejde og økonomi.

Krisen har imidlertid også affødt solidaritet og sammenhold. Når det vir-
kelig gælder, kan vi danskere godt stå sammen og tage udfordringerne op.

Vores forening har altid stået for  kammeratskab og samfundssind, og 
det er vigtigt i disse tider. Lad os tænke på det i fremtiden, og lad os også 
fremover møde hinanden med respekt og hjælpsomhed, krise eller ej. 
Så snart vi ved noget mere konkret fra myndighederne, vil vi via e-mail 
og opslag ved flotillehusets udvendige opslagstavle orientere om situatio-
nen og indtil da, så pas rigtig godt på hinanden derude.

Fortsættes næste side



Formanden har ordet
Med håbet om, at resten af året må forløbe  
mere normalt, ønsker jeg alle en god sommer.

Tak for jeres forståelse og tålmodighed. 

Med maritim hilsen

Torben Ralph Nielsen / formand 

Fortsat fra forrige side

Faaborg den 9. maj 2020

CORONA / COVID-19

Regeringen har her primo maj givet grønt lys for en delvis genåbning af samfun-
det under betingelse af, at de givne retningslinier følges.

Kravene om 1 meters afstand og max. 10 personer samlet er stadig et  
gældende krav.

Vi har ikke mulighed for at overholde disse krav i vores lokaler, hvorfor vi 
desværre må se i øjnene, at Marineforeningens aktiviteter forbliver på stand-by 
sommeren over. 

Hvis alt går, som vi håber på, kan vores aktiviteter forhåbentlig genoptages 
til september.

God sommer og pas godt på hinanden.  

Med venlig og maritim hilsen

Torben Ralph Nielsen
Formand, Faaborg Marineforening
  

Telefon: 21690060
Mail: trni@trni.dk



Kære Distriktsformænd m.fl.  
- denne mail bedes venligst videresendt til afdelingerne.
 
Til jeres orientering har jeg besluttet at aflyse årets jubilarstævne, der 
skulle have fundet sted på Holmen søndag den 30. august 2020. Dette 
naturligvis som en følge af COVID-19 situationen og ikke mindst den  
betragtelige alder, de deltagende jubilarer normalt repræsenterer i den 
høje risikogruppe. En situation, der nok også vil afholde mange fra at 
deltage.
 
Marineforeningen har i stedet til hensigt at gennemføre et ”dobbelt”  
jubilarstævne næste år - søndag d. 29. august 2021 - inklusiv dobbelt  
uddeling af Admiral Carstensens mindebæger til en hjemsendt  
værnepligtig både fra i år og næste år.
 
’Under Dannebrog’ nr. 2-2020 er på vej ud til medlemmerne. Man bedes 
se bort fra den annonce, der bringes om stævnet i år.
 
Information om tilmelding til stævnet i 2021 udsendes senere, og vil  
tillige blive bragt i ’Under Dannebrog’ og på hjemmesiden.
 
Danmarks Marineforening har på Søværnets vegne siden 1914 hvert år 
arrangeret jubilarstævne til minde om indkaldelsen til Søværnet.
 
Med venlig hilsen

 
 
Steen Engstrøm
Landsformand
Danmarks Marineforening

Aflysning af jubilarstævne



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





Miner opstillet på Dosseringen i Faaborg
Faaborg Marineforening besluttede på et bestyrelsesmøde i 2019 at renovere den gamle 
sømine på Langelinie, da vejr og vind i årenes løb havde sat sin tydeligere spor.

Som ansvarlig for projektets gennemførelse blev Sven-Anker Plum fra Faaborg  
Marineforenings bestyrelse udpeget.

Der er blevet lavet research af marineforeningsmedlem Ralf Jørgensen, sekretær Lejla 
W. Sørensen og undertegnede. Der bliver arbejdet videre med opklaring af historien om 
minerne i Faaborg senere.

I mange danske havnebyer har der gennem tiderne været opstillet minebøsser og således 
også i Faaborg. Formålet med disse minebøsser var at indsamle midler, som en gang årlig 
blev fordelt mellem fattige søfolk og sømandsenker. I begyndelsen af 1900 tallet var der jo 
ikke den store hjælp at hente fra det offentlige. Marineforenin-
gens medlemmer mødtes en gang årligt ved minen, hvor man 
hver især gav et beløb, som blev lagt i bøssen.
Faaborg Marineforening opstillede i 1920 eller 1921 den først 
minebøsse, en engelsk hornmine fra første verdenskrig opstillet 
på foranledning af foreningens grundlægger og stifter Fabrikant 
C. C. Jensen. Hvor længe den var opstillet, vides ikke  
med sikkerhed, men den har formentlig stået til engang i 50.erne.

Den anden minebøsse blev opstillet i 1960, mens Overpolitibe-
tjent Svend Jørgensen var formand for foreningen. Minebøssen 
var en hornmine fra anden verdenskrig. Bemærk den usædvanli-
ge ovale form. Minebøssen blev indviet St. Bededag 1960 og stod 
på sin plads frem til 1996, hvor den under en storm væltede og 
røg i vandet. 

Marinefolk samlet ved indvielsen af den 2. mine,  
Store Bededag 1960.

Birthe Hansen ved minen fra 1960. Børnene er Kim 
og Helle. Billedet er fra efteråret 1961.

Julius på 5 år ved minen fra 
1921-1922.  
Billedet er taget 3. maj 1925



Miner opstillet på Dosseringen i Faaborg
Den tredje mine blev opstillet 2004, mens Flemming  
Mortensen var formand for foreningen. Minen var sammen 
med en flagstang en gave til kommunen i anledning af byens 
750 års jubilæum. 

Minen er kun en mine uden møntindkast, idet de tidligere 
miner gang på gang blev udsat for hærværk og pengene stjå-
let. Minen er en amerikansk øvelsesmine type usmk 6. 

Minen kommer fra Flådestation Korsør og blev med hjælp 
af flyttemand Justesen bragt til Faaborg, hvor et medlem, 
Michael Schmidt, havde arbejdet med at sætte en fod på. 
Malerfirmaet Billum sponsorerede malingen. 

I foråret 2020 er minen sendt til en tiltrængt renovering efter 
16 år på Langelinie.Minen fra 1960.

Den renoverede mine forventes at 
være på plads igen i løbet af maj - juni 
2020.

Dette er historien om minerne, som 
vi kender den. Skulle nogen have 
yderligere oplysninger, modtages 
disse gerne. 

Nogle af oplysningerne har jeg måttet 
lede efter, og da alle arkiver og biblio-
teker er lukket ned i disse coronatider, 
så er oplysningerne måske ikke helt 
korrekte. Men efter en snak med tidli-
gere museumsdirektør Anders Rehde 
Nielsen skulle det være nogenlunde 
korrekt.

Med maritim hilsen

Hans Johansen
Tidligere formand for  
Marineforeningen. Mine nummer 3 fra 2004.



www.faaborgmarineforening.dk

Aktiviteter 2020

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

Foreløbig holdes der lukket for onsdagsmøder og lørdagsmøder,  
indtil andet bliver meldt ud.
Lørdag den 6 Juni. Pinsefrokost.     Pris 120,00 kr.   AFLYST
HUSK. Der holdes lukket i Juli og August for Lørdagsmøder.
Lørdag den 5. september  ,Sensommerbuffet. Pris 80,00 kr.
Fredag den 18. Lørdag d. 19. og Søndag d. 20. september  
Sendemandsmøde i Svendborg. (hvis nogen ønsker at deltage ud over de, der er 
meldt til sidste gang, kontakt Lejla på mail. Lejlawedel@stofanet.dk)
Lørdag den 3. Oktober. Ålegilde 180,00 kr. (Hvis vi kan få ål.)
Lørdag den 7. November. Vinterbuffet, Pris 80.00 kr. evt. foredrag.
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.



Fødselsdage 2020

Marinejubilarer i 2020
50 år  Torben Øksenbjerg Larsen.

65 år  Helge Madsen

8. juni  Mogens Bendixen  75 år
29. juni Erik Westh Rasmussen 75 år
15. juli  Jan Hansen   60 år
19. juli  Arne Rasmussen  75 år
24. juli  Helge Madsen   85 år
27. juli  Michael Prætorius  60 år
27. juli  Torben Øksnebjerg Larsen 70 år
7. november John Rasmussen  75 år
16. december Carl Johan Egede Colberg 70 år

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.



Sommerudflugt
Tirpitz museum ved Blåvand  

lørdag den 20. juni 2020
Oplev den danske vestkysts historier, når Tirpitz inviterer indenfor til en op-
levelsesrig rejse. Under overfladen gemmer den danske vestkyst på et væld af 
gribende historier (2500 m2). Men du ser dem ikke med det blotte øje. Kom 
med under sandet i Tirpitz og opdag alle vestkystens skjulte fortællinger om 
forliste skibe, farlige smuglere og forbudt kærlighed.           

Nu er den sydlige bunker blevet 
en del af attraktionen i Tirpitz. 
Gennem en underjordisk tunnel     
kommer du ind i den gamle ka-
nonbunker. Her kan du selv gå på 
jagt efter svar på de mange spørgs-
mål der gemmer sig bag de 3,5 me-
ter tykke mure af stærkt armeret 

beton. Hvorfor blev der bygget en stor kanonstilling lige her i Blåvand? Hvem 
skulle have bemandet den? Hvordan virkede kanonen – og hvor langt kunne 
den skyde ud over havet? Hvis du bare vil have en spændende oplevelse – ja, 
så er bunkeren helt sikkert også noget for dig!

Turen er for medlemmer med ledsager.  
Prisen for bustransport, morgenmad, entre og skafning  
i Esbjerg Marineforening prisen er kr. 250,- pr. person.

Aflyst pga. coronakrisen

Aflyst pga. coronakrisen





Her i denne corona tid sker der jo ikke noget i skyttelavet, men vi kan da 
håbe på, det er ovre,    når vi skal begynde at træne igen. 

Distrikt skydningen kommer også til efteråret. Det er Fåborg, der skal 
holde skydningen denne gang. Sidste gang var det i Kerteminde. Vi kom 
på tredje pladsen, og den skulle vi jo gerne bevare eller blive bedre. 

Nyborg kommer vi jo aldrig til at slå med de resultater, de leverer: 200 – 
198 -  195 – 193 point. Men skidt med det. Vi hygger os, og har det sjovt, 
når vi er af sted. 

Vi får jo også noget godt at spise, og en øl eller to. Vi hører også nogle 
gevaldige historier. En fortalte om en ørn med et vingefang på syv meter. 
Arrr sagde jeg, kan det nu også passe?
   
På skyttelavets vegne 
Rasmus Birkholm Formand

Skyttelavet 

Faaborg skytter



Skyttelavet 

Bedste skytte fra Faaborg 
Formand Rasmus Birkholm

Bedste skytte fra hvert hold.

Trøstepræmie
Lennart Nielsen, Faaborg

Bedste holdskytter.



Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 



Vi nåede det lige 
 - inden coronavirussen satte sine spor i Danmark.

Lørdag den 7. marts blev der afholdt filmdag, hvor filmen om det gode 
skib ”Martha” blev vist. 

Der var 25 medlemmer, som havde en hyggelig dag.

Margit og Claus havde som sædvanlig lavet et sjovt og godt arrangement.
Efterfølgende var der skafning og kammeratligt samvær.
 
Vi håber, at der snart bliver lukket op for vores aktiviteter igen, da vi ved, 
at der er mange der har brug for det sociale samvær.

Jeg takker jer alle for jeres opbakning og forståelse for de nødvendige 
nedlukninger.

Torben Ralph Nielsen
formand
Faaborg Marineforening

Filmdag





Bestyrelserne 2020

Formand
Torben Ralph  

Nielsen

Sekretær  
og redaktør

Lejla W. Sørensen

Kasserer
Lennart Nielsen

Næstformand
Claus Pedersen

Best.medlem
Martin Prætorius

Best.suppleant
Trygve Guttesen

Best.medlem
John Rasmussen

Best.medlem
Sven Anker Plum

Best.suppleant
Arnvid Petersen

Kasserer
Martin Prætorius

Formand
Rasmus Birkholm

Revisor
Ralf Jørgensen

Best.suppleant
Thomas Plum

Best.medlem
Sven Anker Plum

Revisor
Steffen Nielsen

Revisor
Henning  

Jørgensen

Revisor
Erling Vie

Revisorsuppleant
Steffen Nielsen




