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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
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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
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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. februar 2021

Formanden har ordet
Dette indlæg er skrevet i begyndelsen af november, kort før 
deadline for udgivelsen af dette nummer af Minebladet.
Regeringen har netop udstedt nye strenge coronarestriktio-
ner, som påvirker mange dele af samfundet, herunder vores 
egen Marineforening. Nogle restriktioner gælder foreløbig 
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til slutningen af november, andre til begyndelsen af januar, og vi aner ikke 
om de forlænges. 
Næste års program er fastlagt, og tiden vil vise, i hvor stort et omfang vi 
kan gennemføre de kommende arrangementer. 
Hvordan udviklingen vil gå, kan jeg af gode grunde ikke spå om, men for 
nuværende kan jeg godt frygte, at  Nytårsparolen i januar og generalfor-
samlingen i februar måske må udskydes til senere.  

Når vi ser tilbage på 2020, 
er det selvfølgelig deprime-
rende med alle de ned-
lukninger, aflysninger og 
begrænsninger vi har været 
vidne til. 

Som formand har det været 
svært, sammen med besty-
relsen, at træffe nogle af de 
nødvendige beslutninger, 
men det kan ikke nytte  

noget at vride hænder og tude. 

Vi må acceptere tingenes tilstand og se i øjnene at de tjener et højere for-
mål på sigt. 
Vores økonomi i foreningen er ikke blevet smadret af coronakrisen, 
heldigvis. Hvad der bekymrer mig mere er, om manglen på det sociale 
samvær har påvirket nogen i negativ retning.

Fortsættes på side 4
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Formanden har ordet
Jeg vil hermed opfordre til at vi alle holder øje med og passer på hinan-
den. Alle er velkomne til at ringe til mig eller besøge mig, hvis de har 
behov for at tale eller være sammen med nogen.

Vi ser nu frem til 2021 og hvilke muligheder og udfordringer året vil 
bringe.  Vi må og skal være optimistiske, og vi må ikke miste modet og 
det gode humør, som er kendetegnende for Faaborg Marineforening.

Coronakrisen skal ikke slå os ud af kurs, men vi er nødt til at tage den 
alvorligt og indrette os efter forholdene indtil stormen er redet af.

Jeg vil slutte med at takke alle medlemmer, annoncører og sponsorer for 
at støtte op om Faaborg Marineforening og ønske jer alle en Glædelig Jul 
og et godt og lykkebringende 2021.

På gensyn i 2021.

Med maritim hilsen

Torben Ralph Nielsen
Formand

Fortsat fra side 3



www.faaborgmarineforening.dk

Fødselsdage 2021

7. april  René Glasdam    60 år

2. maj  Jan Egedal    60 år

14. maj Erik Hansen    80 år

14. maj Søren Kvolsgaard   70 år

29. maj Lejla W. Sørensen   70 år

16. juli  Palle Robert Petersen   80 år

20. juli  Lasse Hans Henrik Jacobsen  75 år

26. juli  Morten Holgersen   60 år

Aktiviteter 2021

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.

Programmet er med forbehold for coronareglerne.
Lørdag, den 2. januar.
Nytårsparole med Lejla’s gløg, Margit’s æbleskiver og snitter fra Anni.
Lørdag, den 6. februar.  
Generalforsamling med efterfølgende gule ærter og pandekager 100,00 kr.
Lørdag, den 6. marts. Forårsfrokost med film 80,00 kr.
Lørdag, den 3. april. Påskefrokost 125,00 kr
Lørdag, den 1. maj. Sommerfrokost 80,00 Kr.
Lørdag, den 5. juni. Pinsefrokost 125,00 kr.
Sommertur kommer senere i juni, det vil komme i bladet.
Lørdag, den 3. juli. Lukket for frokost.
Lørdag, den 7. august. Lukket for frokost.
Lørdag, den 4. september. Frokost hvor efteråret bydes velkommen 80,00kr.
Lørdag, den 2. oktober. Ålespisning (hvis ål kan skaffes 175,00 kr.)
Lørdag, den 6. november.  
Efterårsfrokost og evt. foredrag kommer i bladet senere 80,00 kr.
Lørdag, den 4. december. Julefrokost 150,00 kr.
Lørdagsmøderne lukker kl.16.30. Ved større arrangementer aftales lukketid på dagen.
Ret til ændring forbeholdes.
Vedr. ovenstående arrangementer skal man huske at tilmelde sig hos Lejla Sørensen 
på tlf. 40 13 03 68, 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 2021
50 år    Palle Jørgensen
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I ønskes alle et rigtigt godt år 2021



Coronaregler
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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

Kære medlemmer af Faaborg Marineforening.

De nye og skærpede regler som regeringen netop har indført vil have 
følgende indvirkning på vores kommende aktiviteter:

Julefrokost lørdag den 5. december. 
Vi kender ikke på nuværende tidspunkt restriktionerne til den tid, men 
hvis foramlingsforbuddet på max. 10  personer stadig er gældende, vil 
arrangementet desværre blive aflyst.

De to første arrangementer i 2021, Nytårsparolen den 2. januar og gene-
ralforsamlingen den 6. februar.
I værste fald kan vi blive tvunget til at udsætte begge arrangementer. Det 
ved vi ikke endnu, men vi vil naturligvis informere løbende, hvis der 
kommer yderligere, som har indflydelse på foreningens aktiviteter.

Onsdagsmøderne
Indtil videre vil vi prøve at fortsætte onsdagsmøderne under de allerede 
givne retningslinier. Det skal atter indskærpes at der maksimalt må være 
10 personer til stede.

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

På bestyrelsens vegne
Med venlig og maritim hilsen

Torben Ralph Nielsen
Formand Faaborg Marineforening 

Telefon: 21690060
Mail: trni@trni.dk



Flagdagen 5. september 2010
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Årets officielle flagdag for Danmarks udsendte blev i år holdt ved kano-
nerne på Voigts Minde i Faaborg.
Faaborg Marineforening stillede med 3 medlemmer, heraf en flaggast.

Højtideligheden startede klokken 8:00, hvor Faaborg Marineforening fik 
æren af at hejse Dannebrog.

Herefter var der taler af borgmester Hans Stavnsager efterfulgt af major 
John  Bünger fra Garderhusarregimentet i Slagelse, krydret med personli-
ge oplevelser som udsendt.

Talerækken sluttede med en tale af Lars Simonsen, projektleder på et pro-
jekt , der skal styrke unge og veteraners selvværd og kompetencer gennem 
idræt og træning i naturen.

Hele arrangementet blev suppleret af Hjemmeværnets Musikkorps, som 
leverede en yderst professionel præstation.

Arrangementet sluttede med at Faaborg Kommune var vært ved morgen-
kaffe og rundstykker på restaurant Klinten.



Generalforsamling 2021
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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Lørdag d. 6. februar 202l kl. 1100.

Agenda

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens årsberetning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v./ kasserer Lennart 

Nielsen.
5. Bestyrelsens forslag for det kommende år.
6. Indkommende forslag.  

Skal være formanden, Torben Ralph Nielsen skriftligt i hænde senest den 
15. Januar 2020. (Mail: trni@trni.dk). Alternativt pr. brev, Færgevej 26, 5600 
Faaaborg.

7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelse. På valg er følgende: 

a. Formand Torben Ralph Nielsen. (Modtager genvalg). 
b. Bestyrelsesmedlem Martin Prætorius. (Modtager genvalg). 
c. Bestyrelsesmedlem John Rasmussen. (Modtager genvalg).  
d. Bestyrelsesmedlem Sven-Anker Plum. (Modtager genvalg).

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
a. Arnvid Petersen. (Modtager genvalg). 
b. Trygve Guttesen. (Modtager genvalg).

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
a. Revisor Erling Vie: (Modtager genvalg) 
b. Revisor Henning Jørgensen. (Ønsker ikke genvalg). 
c. Revisorsuppleant Steffen Nielsen. (Ønsker genvalg).

11. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
12. Valg af flagbærer & flaggast.
13. Aktivitetsudvalg.
14. Eventuelt.

Der gøres opmærksom på, at man kun har stemmeret, såfremt man har været  
medlem i 3 måneder og der er betalt kontingent.



SkyttelavetSkyttelavet 
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Fregat skydningen den 10. oktober kl. 10 hos Villy Kjeldsen Krogsbjergvej 9a. 
Der var ikke så mange skytter i år, men det skyldes nok covid 19, fødselsdag, 
sygdom og det politiske arbejde, men der var da mødt 12 friske gaster op på da-
gen. De startede med en enkelt eller to til halsen og hilste på hinanden. Derefter 
var de klar til at påbegynde skydningen. Lennart var den første, der ramte et sejl, 
og det var Store Bramsejl, som faldt på skud nr. 20.

Generalforsamling
    

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i marinestuen  
Kanalvej 22 5600 Faaborg.

    Lørdag den 13. februar 2021 kl. 11.00.

    Husk tilmelding til spisning efter generalforsamlingen  
til Martin Prætorius på tlf. 40285538.

2. Fore: Torben Ralph faldt på skud nr. 14
3. Berlineren: Svend faldt på skud nr. 6
4. Store Messan: Svend faldt på skud nr. 23
5. Fore Messan: Svend faldt på skud nr. 12
6. Blænd sejl: Søren faldt på skud nr. 2
7. Messan: Lennart faldt på skud nr. 2
8. Fok: Martin faldt på skud nr. 9
9. Stor Sejl: Charles faldt på skud nr. 7
10. Kabyssen: Svend faldt på skud nr. 128
11. Krudt kammeret: Erik faldt på skud nr. 11
12. Der blev i alt afgivet 134 skud.

Da krudt kammeret blev ramt, var der ingen, der var i 
tvivl, om hvem det var. Han var tydeligvis stolt og glad 
over at have vundet. Tillykke med det Erik, så den nye 
fregat kaptajn hedder Erik Hansen.
Efter skydningen blev der uddelt rombæger, medalje, bånd og pokal.    
Under spisningen blev der fortalt gode historier, drukket øl og snaps.

På skyttelavet vegne
Formand Rasmus Birkholm

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 



Ålespisning
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Traditionen tro blev den årlige ålespisning afholdt 
den første lørdag i oktober, men på grund af coro-
narestriktionerne var deltagerantallet begrænset 
til 25. Da der var bestilt ål til flere deltagere var der 
således rigeligt med ål så nogle medlemmer fik lidt 
extra  ål med hjem.

To friske gaster, Jan Egedal og Ralf Jørgensen stod 
for borddækningen og serveringen samt opvasken.

På trods af det ”ringe”i deltagerantal blev det allige-
vel en hyggelig dag.
Coronaen har gjort mange ting, vi siger tak for den 
opbakning af vores aktiviteter vi prøver at gøre.

Pudsedag
Onsdag d. 21. Oktober var det faste pudsehold mødt op til den halvårlige 
pudsedag. Vores effekter trængte igen til en ordentlig omgang med  
pudsekludene så de kunne se pæne ud til jul og nytår.  
Der blev brugt et par timer på opgaven, så nu ser de pæne ud  det næste 
halve år.
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