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Efter en ualmindelig varm sommer, kan vi nu se frem til  efterårets 
aktiviteter. I juli og august måneder er der, udover  
onsdagsmøderne, normalt ikke mange aktiviteter i  
marineforeningen. Det betyder dog ikke, at alt ligger stille.

Vi har haft to besøg, hvor gæsterne kom sejlende. 

Først havde vi i juli besøg  af Svendborg Marineforening og 

i august anduvede patruljefartøjet Freja, som er byens adoptionsskib. Pudseholdet havde 
været i aktion forinden og alt skinnede flot da gæsterne ankom.

Lørdagsmøderne indledes igen den 3. september. 

Dagen efter, den 4. september om aftenen, kommer Nyborg Marineforening forbi til 
skafning og de har anmeldt 41 deltagere. Det bliver en stor mundfuld for kabyspersona-
let, men ved fælles hjælp skal det nok lykkes. 

Apropos kabyssen mangler vi overordnet set en hovmester, som har erfaring og lyst til, 
sammen med Lennart og de øvrige kabysgaster, at tilrettelægge og gennemføre vores 
forplejninger og bidrage med kreative forslag til måltiderne.
Gode og velsmagende retter har altid været vigtige ingredienser i vores sociale  
sammenkomster, og sådan skulle det gerne fortsætte med at være. 
Alternativet er at skaffe maden færdig tilberedt udefra, men det bliver aldrig det samme. 

Derfor, -  hvis du mener at det er noget for dig, så kontakt en fra bestyrelsen. Du skal få 
al den hjælp og opbakning vi kan mønstre.

Med hensyn til min egen sommer, forløb den temmelig dramatisk.  
Normalt vil jeg ikke skrive om mit privatliv i ”Minebladet”. Den slags er der rigelig plads 
til på de sociale medier. Men jeg synes alligevel at denne 
begivenhed er så speciel og viser et usædvanligt stærkt kam-
meratskab i Marineforeningen, se venligst mit indlæg andet 
sted i bladet.

Med håbet om god tilslutning til arrangementerne, vil  
bestyrelsen og jeg gerne ønske alle medlemmer og  
annoncører et godt og hyggeligt efterår.

Med maritim hilsen

Torben Ralph Nielsen

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
5600plum@gmail.com
Ralf Jørgensen Banjemester 
ralfsnor@gmail.com

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: 5600plum@gmail.com
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
Winnie Larsen 
Suppleant  Tlf. 40 87 62 00
Mail: kok@partygrill.dk

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:
minebladet@faaborgmarineforening.dk
eller: Lejlawedel@stofanet.dk

Deadline for indlæg
til næste nummer:

11. NOVEMBER 2022

Formanden har ordet
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Medlemsændringer siden sidst

Vort medlem René Glasdam 
er gået fra borde 9. juli 2022

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Jytte Dorthe Jørgensen    indmeldt juli 2022

Lørdag, den 3. september. Lørdagsspisning, hvor efteråret bydes velkommen.  
Forret, 1 stegeret m. tilbehør og ost. 80 kr.
Søndag, den 4. september. Besøg fra Nyborg Marineforening.
Lørdag, den 1. oktober. Ålespisning, (hvis ål kan skaffes). 175 kr.
Onsdag, den 5. oktober. Møde aflyst pga. HJV øvelse
Lørdag, den 5. november. Lørdagsspisning.  
Forret, 1 stegeret m. tilbehør og ost. 80 kr. 
Foredrag af tidligere kriminalbetjent Erling Toftemann, som vil fortælle om  
spektakulære tidligere kriminalsager i Faaborg.
Lørdag, den 3. december. Julefrokost. Efter hovmesterens anbefaling. 150 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 Winnie Larsen  tlf. 40 87 62 00 eller  
Lennart Nielsen tlf. 23 36 24 60 eller på listen i huset.

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

HUSK:  
Hvis du er kommet afsted uden kontanter er det nu muligt at betale med MobilePay 

Faaborg Marineforening MobilePay nummer 874315

Aktiviteter 2022

Aktivitetsudvalg
Marineforeningsmedlem: Hans Johansen, 30 32 30 94 - E-mail: lejlawedel@stofanet.dk 

Marinejubilarer i 2022

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

50 år  Finn Nielsen
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Besøg af Svendborg Marineforening

Faaborg Marineforening havde søndag den 10. juli besøg af ca. 30 med-
lemmer af Svendborg Marineforening. 
De anløb Faaborg i coasteren Caroline S og museumsfartøjet Viking.  
Gæsterne blev modtaget på kajen med et glas Riise rom, hvilket efterhån-
den er blevet en tradition.

Skibene vakte en del opmærksomhed blandt de mange turister på havnen 
og afstedkom mange spørgsmål, som  
besætningen beredvilligt svarede på.

Efter skafningen, hvor hovedretten bestod af stegt flæsk med persillesovs, 
stævnede skibene atter mod Svenborg i en frisk NV vind.

Vi takker for en særdeles hyggelig dag med godt selskab.

Kolofon
Minebladet udgives af Faaborg Marineforening - CVR.: 4033 3541 
Kanalvej 22, 5600 Faaborg.
Ansvarshavende redaktør: Lejla W. Sørensen. 
Bladet distribueres i 100 trykte eksemplarer og elektronisk via hjemmesiden.

Grafisk tilrettelæggelse: www.foreningseksperten.dk  
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En tak for en ganske speciel redningsaktion

Som jeg skrev i indledningen blev min (vores) sommer 2022 anderledes end forventet.

Historien er, at Anette og jeg var taget til Tyskland for at sejle vores nyindkøbte båd hjem 
nede fra floden Ruhr nær Dortmund.

Efter fjerde døgns sejlads var vi kommet til Mittellandkanalen og søgte havn i en lille 
privat motorbådsklub cirka 80 km. vest for Hannover.
Næste morgen havde jeg det meget dårligt og måtte hentes af en ambulance. Det viste sig 
at jeg havde fået en alvorlig blodprop i hjertet, og det krævede øjeblikkelig operation og 
en uges indlæggelse på hospitalet.
Så oven i helbredsproblemerne var der dystre udsigter med hensyn til båden. Vi kunne 
ikke sejle videre, vi havde ingen aftale om langtidsopbevaring og jeg fik at vide, at efter 
ankomst til Danmark måtte jeg ikke forlade landet i mindst to måneder. 

Men så skete miraklet.
Historien var nået til Faaborg, og så tog tingene fart. Der blev i Faaborg Marineforening 
taget initiativ til at hjælpe, og i løbet af kort tid havde 4 medlemmer meldt sig som frivilli-
ge til at hjælpe os.
Arnvid, Sven-Anker og Ole Tømmerås tilbød at sejle båden til Danmark for os og Bjarne 
K. tilbød at transportere besætningen ned til båden. 
I mellemtiden var vi selv kommet til Danmark og her holdt vi et lille møde, hvor bådens 
funktioner og andre praktiske ting blev gennemgået.
Arnvid var skipper, Sven-anker var maskinist / telegrafist og Ole var kok og generel un-
derholdning.

Fredag den 10. juni drog 
teamet afsted i bil fra 
Faaborg med Bjarne  
Kaarsgaard ved rattet.
Efter 5 døgns intens sejlads 
fra tidlig morgen til sen 
aften, efter passage af 

utallige sluser samt en skibselevator foruden Østersøens 
udfordringer anduvede ”Lüttje Pütt” (det hedder den 
faktisk) ud for flotillehuset kl. 13:45 fredag den 15. juni til stor jubel for de tilstedeværen-
de onsdagsgæster.

For os har det været meget rørende at opleve den hjælpsomhed, kammeratskab og  
sammenhold som blev udvist i denne prekære situation.

Særligt  af hele hjertet vil vi gerne takke Arnvid, Sven-Anker, Ole og Bjarne for jeres 
direkte engagement og handlinger og for at ofre fem døgn af jeres fritid for os. Havde jeg 
været dronning, var der faldet en fortjenstmedalje af.
Men også en tak til alle jer som har været indirekte involveret på anden vis.
Vi vil for altid være taknemmelige og aldrig glemme hvad medlemmer af Faaborg  
Marineforening gjorde for os i nødens stund.

Hvis der var flere af jeres slags ville der være mere fred i verden.
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I weekenden 12-14. august havde Faaborg besøg af patruljefartøjet Freja (P521)

Skibet blev modtaget af repræsentanter for bestyrelsen i Faaborg Marineforening, samt 
kommunen, Havnevæsenet og Faaborg Værft, hvor Freja er bygget.  
Efter at være budt velkommen var Faaborg Marineforening vært ved en lille forfriskning 
udendørs, da vejret var helt fantastisk denne fredag eftermiddag.  

Besøg af byens adoptionsskib FREJA Efterfølgende var der inviteret til reception på broen, hvor snakken gik livligt. 

Efter receptionen  havde 
kommunen arrangeret en 
spadseretur  med en af 
byens fire vægtere, hvor 
vægteren fortalte om 
Faaborg by og viste, hvor 
hurtigt en vægter kan 
drikke et krus øl. 

Det var ifølge overleve-
ringerne en gammel pligt, 
at vægterne på deres run-
dering skulle teste øllets 
kvalitet og temperaturen 

på byens beværtninger; en tradition som nutidens vægtere ikke var sene til at videreføre.

Om aftenen var Faaborg Marineforening vært ved en 
middag i marinestuen.
Faaborg Marineforening overrakte en bog om Faaborg 
by og omegn til erindring om Faaborg og til inspiration 
for kommende besøg.

Fortsættes side 12
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Skyttelavet

Jeg vil lige minde jer om, at der snart er fregatskydning. Nogen 
har nok set tilmeldingslisten i marinestuen, ellers kan du tilmelde 
dig hos Martin på tlf. 40 28 55 38.

Det bliver, som det plejer, hos Villy Keldsen lørdag 8. oktober  
kl. 10 og prisen er 100 kr.
 
Træningsskydning starter den 28. september kl. 19.30 i Fåborg 
skyttecenter.
 
Det er Fåborgs tur til at holde distrikt skydningen.  
Det er den 6. november kl. 10.  
De aktive skytter får besked på træningsaftenende,  
og det vil også stå i bladet.
 
Med maritim hilsen
Rasmus Birkholm
Formand

Fregatskydning 2022

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 

Besøg af byens adoptionsskib FREJA Fortsat fra side 11

Hej Torben.
Skal på besætningens vegne sige dig og resten af Marineforeningen i Faaborg tusind 
tak for en fantastisk gæstfrihed og tak for de hyggelige timer i jeres bar.
Det har været en minderig oplevelse at besøge Faaborg, og vi håber at vi igen kan besø-
ge jer i forbindelse med et kommende adoptionsbesøg.
Jeg har vedhæftet et billede af FREJA med lys over top som jeg tog lørdag aften.
 
Med venlig hilsen
Klaus Juulsgaard
Seniorsergent Næstkommanderende PATRULJEFARTØJET FREJA

Skibschefen gengældte med en gave bestående af en meget smuk og meget sjælden  
kanonflintelås samt et huebånd.
Aftenen sluttede festligt 
Dagen efter var kommunen vært ved en middag.
Hen over weekenden var der åbent skib og der var rigtig mange besøgende som fik en 
oplevelse.
Alt i alt en uforglemmelig og mindeværdig oplevelse for Frejas besætning og for vores 
marineforening.

Efterfølgende har vi modtaget nedenstående e-mail fra skibets NK.
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HJEMMESIDE
www.faaborgmarineforening.dk

SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan købes/bestilles i 
Marinestuen. Ansvarlig for Slop-Kisten 
er Jan Egedal - 2291 4555 
janegedal@gmail.com
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
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Bus og færge � l Tyskland på shoppeudfl ugt
Vi kører 2 mandage i hver md. - Pris 109 kr. pr. person 

Vi samler op på strækningen Rudkøbing - Svendborg 
- Ringe - Hillerslev - Faaborg

REJSER:
Mini Cruise Kiel - Oslo • 10. til 12. maj 2022

Pris: 2.849 kr. pr. person.
Ved 2 personer i dobbeltkahyt

Udvendig kahyt tillæg på 560 kr. pr. person
Single kahyt tillæg på 600 kr.

Tilmelding senest 26. april 2022
Med i prisen er bus tur/retur, morgenmad, aftensmad, 

indvendig kabine.

4 dags tur til Schwalenberg • 22. - 25. maj 2022

Pris fra: 3.989 kr. pr. person ved 2 personer
Tilmelding senest 20. april 2022

Med i prisen er: Hotel, morgenmad, aftensmad, og 
frokost på 

sejlturen Hameln til Bordenwerde.

2 dags tur til Samsø • 30. - 31. maj 2022

Pris: 1.689 kr. pr. person ved 2 personer.
Pris: 1.999 kr. hvis man rejser alene.
Hotel og delpension er med i prisen

Drikkelse købes på for egen regning.
Tilmelding senest 15. maj 2022

Lapland af Vildmarksvejen

Pris: 10.650 kr. per person.
Ved 2 personer rejser sammen.

Pris: 12.350 kr. hvis man rejser alene.
Vi kører den: 7. juni - 14. juni 2022. 

(senest tilmelding 25. maj 2022)

Minicruise til Oslo med DFDS
2. - 4. september 2022

Pris: fra 2.348 kr. pr. person.
Ved 2 personer i samme kahyt

Tilmelding senest 20. august 2022
Med i prisen:

2 nætter i kabine. • 2 x aftenbuffet. • 2 x morgenbuffet.
• 3 timer med guide i Oslo • Bus tur/retur

Tillæg for valg af anden kabine.

Skal I bruge en bus, 
beregn din pris med 

det samme her:
https://jkshipping.dk/prisberegner/

REJSER MED JK BUSSEN 

Turene laves i 
samarbejde med

Jul i Den Gamle By 
Endagstur med bus til 
Den gamle by i Århus

9

Hvordan holdt bedsteforældre jul i 1800  tallet? Få en 
fornemmel-se af dette i Den Gamle By hvor der er 75 huse 
som er opbygget som en gammel købstad. Byen er 
opbygget af huse der er hentet flere forskellige steder i 
landet. Der er pyntet op til jul og der er mulighed for at 
smage på julen godter som man lavede dem i gamle dag. 
Se også de smukt pyntede vinduer med julenisser og gran. 

4 timer i Den gamle by inkl. bus tur/retur, kun: 
299,-           
per person. 
Vi kører den 5 december 2019.    Tilmelding senest 20. 
november201

Spørgsmål og bestilling på mail: 
info@jkbussen.dk eller  

telefon: 31 78  00 46 

Spørgsmål og bes� lling på mail: 
info@jkbussen.dk eller telefon: 31 78 00 46
Se alle vores udfl ugter på www.jkbussen.dk

Brønnersvej1·5600Faaborg
Tlf.63 61 90 00

Sevoresaktuelleavispåwww.foetex.dk

Åbent alle ugens dage
kl. 7.00 - 21.00

Bageren åbner kl. 6.30
hverdag
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Bestyrelserne 2022

Formand
Torben Ralph  

Nielsen

Sekretær  
og redaktør

Lejla W. Sørensen

Kasserer
Lennart Nielsen

Næstformand
Claus Pedersen

Best.medlem
Martin Prætorius

Best.suppleant
Winnie Larsen

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
Bjarne 

Kaarsgaard

Revisor
Ole T. Christensen

Revisorsuppleant
Steffen Nielsen




