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Formanden
har ordet

S

å er nok den bedste sommer i mange år
forbi. Det har været nogle dejlige sejlaf
tener langt hen i september måned. Hvor det
blev tidligt mørkt, så vi kun havde en lille ti
me med lidt lys at sejle i. Vi har sejlet til
Bjørnø, og siddet hos Evald hvor vi dårligt
kunne se hinanden. Men hyggeligt har det
bestemt været. Den længste tur vi var på i år,
var Æbleræs i Svendborg.

T

il næste sommer er Faaborg blevet mål
by for Fyn Rundt for de gamle sejlskibe.
Det kunne være, vi skule finde på noget der.
Vi vil nok blive spurgt, om vi kan hjælpe, da
det sikkert bliver over flere dage. Der bliver
også noget, der skal ordnes, i forbindelse
med den nye havn. Hvis man kan finde nogle
store sten til ydermolen, så den kan blive
færdig. Der bliver helt sikkert masser at tage
fat på til næste år.

S

å har jeg taget den beslutning, at det bli
ver det sidste år at jeg er formand. Til
Generalforsamlingen 2020, når jeg er på
valg, skal der findes en ny. Så hvis der er en,
der kunne tænke sig posten, kan vedkom
mende bruge sommeren til at overveje det,
og måske finde ud af hvad foreningen Marna
er for en størrelse.
Godt nytår allesammen hilsen Per..
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Og hermed lidt fra
kassereren:
Marna har i oktober 2018 skiftet pengeinsti
tut fra tidligere Jyske Bank til nu Nordea.
Dette skyldes en voldsom stigning i gebyrer
samt tillige negative indlånsrenter. Det ville
koste Marna fremover ca. 2.900 kr. årligt i
gebyrer m.v. for at være kunde i Jyske Bank.
Det ville være over 10% af vore indtægter.
Kontingentet skal derfor fremover betales til
vores Nordea konto. Se næste side. Girokort
er hermed afskaffet.
Palle Petersen  kasserer.
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KONTINGENT
Husk at betale kontingent.
Beløbet er kr. 300,
Netbank: 2021 0727728473.
MobilePay: 53245.
Tryk på "Vælg modtager" og
scan koden her nedenfor med
MobilePay app'en, så er det
meste gjort for dig.
Men uanset hvilken metode
du vælger:
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN!

annoncør? sponsor?

Ring til Palle Petersen 23425845, eller skriv
til info@marna.dk
Coverbilleder:
Stormflod 2. januar 2019
Eftertryk er tilladt med redaktionens
samtykke og med tydelig kildeangivelse.
Indlæg sendes til info@marna.dk, og
modtages med tak.
3

Julemanden i Dyreborg
Billederne er fra 2010.

S

D

V

E

å var tiden kommet til at sejle
julemanden til Dyreborg. Som altid den
første weekend i december.

i mødte op en time før gæsterne,
soldaterne fra kanonèrlauget og
julemanden, for at gøre skibet klar. Få startet
motoren op, der som regel ikke har været
startet længe, men ingen problem denne
gang heller. Så pynter vi Marna lidt med
granguirlander, som der snart ikke er meget
tilbage af, da det er mindst 50 år gammelt.
Hvis der er nogen, der skulle ligge inde med
noget, tager vi imod med glæde.

V

i skal ikke komme for sent til Dyreborg,
for så bliver børnene jo skuffet. Vi
afsejler Faaborg en halv time før vi vi skal
være der. Så passer tiden, hvis vi sejler 5
knob. Vi er før sejlet før, men så bliver folk
gennemkolde, og det bliver dyrt i små skarpe
for at holde varmen. Der var som altid
mange mennesker på Dyreborg Havn denne
dag, og så skulle man jo gerne lave en
ordentlig havnemanøvre. Ellers skal man
høre for det resten af året.
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a vi havde lagt til, var der slikposer til
børnene fra julemanden, og grillpølser,
gløg og æbleskiver til besætningen fra
kapsejladsforeningen på Dyreborg havn.

fter en god times tid sejlede vi hjem
igen. Godt mætte i den tidlige
solnedgang, men ingen sne denne gang. Det
giver ellers lige den sidste julestemning.
God jul og godt nyt år Hilsen Per

Vi fik hurtigt sat begge sejl. Det var det
fineste vejr denne oktoberdag. Solen
skinnede og en frisk brise hjalp os lidt på vej.
Efter et par timer ankom vi til Svendborg.
Der var knapt så mange skibe, men til
gengæld mange æbler at handle med, da det
har været et godt år for æblehøsten.
Vi fik smørebrød til frokost, som forløb fint.
Dog var musikken udskiftet med moderne
jazz. Det kunne vi godt have undværet.
Der har været lidt interne stridigheder i
foreningen som afholder begivenheden, så
det var helt nye folk der havde kastet sig ud i
det. Men de gjorde det meget godt, og der
var en hyggelig stemning trods alt.

Igen i år var der Æbleræs i Svendborg. Vi
mødtes om søndagen kl. 08.00 for at gøre
klar og komme afsted. Vi var seks, der
deltog.

Hjemturen gik også rigtig fint. Vinden havde
næsten lagt sig helt, så sejl hjalp ikke
alverden. Men det var lunt, så en tynd trøje
var rigelig for at holde varmen. Vi var
hjemme igen sidst på eftermiddagen efter en
hyggelig dag. Det bliver spændende om der
er noget næste år, men de bliver vel gode
venner igen.
Hilsen Per
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Til alle gode
træskibsfolk.
S

å er alle både vinterklargjorte.
Presenninger er spændt ud på Håbet,
De to Søstre og juletræet er sat i mastetoppen
på Marna.

J
L
D

ern og klinger er slebet på værkstedets
maskiner. Finn har foræret en
søjleboremaskine til pladsen.
eif vil forsøge at få Lynæsjollen klargjort
henover vinteren. Så der er god aktivitet i
Heimdalskuret.
er har været en hektisk aktivitet på
pladsen i efteråret. Dejligt! Nye og store
opgaver venter i det nye år. Ydermolen skulle
gerne vokse i løbet af foråret, og midt på
sommeren kommer Træskibene Fyn Rundt til
afslutningsarrangement i Faaborg.

S

å sikker på et godt nytår, men også et
travlt nyt år vi kan se frem til.
På bestyrelsens vegne
Jørn Rasmussen.
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På bedding
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Ordinær generalforsamling
i Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet
SG100 Marna af Faaborg
21. februar 2019 kl. 19.30
Øhavscentret på Munkholm, Faaborg Fiskerihavn
sorden
1) valg af dirigent
2) bestyrelsens beretning
3) regnskab og budget
4) indkomne forslag
5) fastsættelse af kontingent
7) valg af bestyrelse samt 2 suppleanter .
På valg er:
Palle Petersen  valg for 2 år
Henning Krogh  valg for 2 år
Jørgen Strøtvedt  valg for 2 år
Suppleanter:
Jan Jensen  valg for 1 år
Mogens Andersen  valg for 1 år
8) valg af revisor:
På valg er:
Anders Rehde Nielsen  valg for 2 år
9) eventuelt
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Forårsmiddag
Klubhuset, Stadionvej 4, Faaborg.
Fredag 8. marts kl. 18

Forret
Torsk, Tigerrejer og Laks

Hovedret
Kalvetyksteg m/
Småstegte Kartofler,
Gulerødder m/Ravigotte,
Bønner i Bacon, Stegte
Svampe og Paprikasovs

Og endelig
Osteanretning
inkl. Gammel Ost

Samt sluttelig
Kaffe m/Småkager

Fri Bar
Vin, Snaps, Øl og Vand

Lotteri
Vin, Chokolade og
Gavekort

Couvertpris kr. 250,Tilmelding senest
22. februar 2019
Indbetal 250,- på
MobilePay 53245 eller
netbank: 2021 0727728473
OBS: Husk navn og adresse,
Så vi ved, hvem der er tilmeldt.
Betaling kan også ske til:
Palle Petersen, Klerkegade 3,
5600 Faaborg - tlf. 23425845
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En reminder!
På Generalforsamlingen 2017 blev det besluttet
at opfordre passagererne "til at smide en 20'er i
bøtten".
..... Johhh ....... Jahhh ................
Trods fyldte ture ses det ikke rigtig i bøtten?
En 20'er kan se sådan ud
Men man kan også smide 20'eren i bøtten via
MobilePay 53245! Man behøver ikke skrive
noget, men er selvfølgelig meget velkommen til
at skrive en hilsen.

På bedding i Dyreborg
Til april er det ved at være tid igen. Tid til at
komme på land og blive bundsmurt. Kom
gerne forbi og giv en hånd med. Hvis du er
på Facebook, og følger Marna, får du
automatisk nærmere besked. Men du kan
også ringe til Per og høre nærmere på tlf.
20785697.

Marnas
Klokkefond
Fondens formål er at indsamle midler til
indkøb af klokke med indgraveret navn og
årstal til trawlkutteren SG 100
Marna af Faaborg.
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MobilePay:
53245
Mrk.: Klokke

Tak for opmærksomheden!
Marna gør sig heldigvis bemærket rundt omkring.
29. oktober kom Ugebladet Hjemmet med en stor flot artikel om
arbejdsholdet (og deres underlige kagedeler bl.a.).

Dansk Træemballage A/S i
Haastrup har været så venlige
at sponsere noget stort solidt
tømmer til os. I rigelige
mængder. Det skal bl.a. bruges
til lønning og svineryg.
Tusind tak til DTE.
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Aktivitetskalender 2019
Hver mandag:

Kl. 19: Mandagssejladser sammen med
Træskibspladsen, når der er vind nok til
sejlene. Første gang 6. maj. Ferie uge 28, da alle
skipperne er taget på ferie.

Hver tirsdag:

Kl. 17: Fyraftenskaffe på Træskibspladsen.

Hver onsdag:

Bliver der arbejdet på Marna fra kl. 09.

Torsdag 21. februar: Generalforsamling.
Fredag 8. marts:

Forårsmiddag.

Torsdag 30. maj:

Rumregatta i Flensborg.

Juni:

Kapsejlads på Dyreborg.

Fredag 26. juli:

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe.
Vi sejler dem i møde, hvis de ikke kommer for
tidligt. Kun for medlemmer, da det kniber med
pladsen.

Oktober:

Æbleræs til Svendborg.

November:

Afriggersuppe på træskibspladsen.

December:

Marna ankommer til Dyreborg med
julemanden.

Hold øje med hjemmesiden, www.marna.dk, og Facebook. Nøjagtige
datoer, nye aktiviteter eller afvigelser kommer her.

Foreningens Bestyrelse
Per Thomsen, formand

20785697

Henning Krog, næstformand

62601440

Palle Petersen, kasserer

23425845

Jørgen Strøtvedt, sekretær

62682272

Ejner Jansen

24936255

Werner Mikkelsen

50509672

Bjarne Madsen

49703005
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