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En av Moss Motorbå tforening’s hedersmenn er gå tt bort. Fredag 17. fe-
bruar la Magne inn å rene for godt og et av MM’s æresmedlemmer er bor-
te. Magnes minne vil likevel leve videre i havnas miljø. Han var en meget 
godt likt person. Hans dyktighet, velvilje og engasjement i havnas drift og 
som en hjelpende hånd til mange bå tvenner vil merkbart savnes. Fami- 
lien har mistet en god støttespiller. 
Magne var født 19. juli 1938. Han vokste opp på Smøla og hadde mange 
gode minner derfra. Som Smølaværing må tte han tidlig krøkes som sjø-
ens mann. Dette preget han i ett og alt når det gjaldt bå t og bå tliv. Magne 

bå tfolk kan komme bort i, at mang en bå teier har nytt godt av hans hjelp-
ende hand. Selv bygde og innredet han endog sin egen bå t. Han var still-
faren i væremate, men utrolig effektiv og rask i sitt arbeide. Han visste 
 hva som skulle til. 

-fabrikken, Moss
Verft & Dokk og Østfold Energi; der som en slags vaktmester og altmuligmann. Han ble medlem i Moss 
Motorbå tforening sommeren 1969. Naturlig sterk og erfarent dyktig var han aktivt med i komitearbeid 

Fart». I 1994 ble han utnevnt som æresmedlem i foreningen. Han hvilte ikke på sine lauvbær og var et 
aktivum til det siste. Han ble rammet av sykdom høsten 2016 og må tte gi tapt for den nå i februar. Vi  
lyser fred over Magnes minne. 
For Moss Motorbatforening 
Neptuns Anker’s Orden 
Terje Kolsvik

 

Primus Motor
 

Na slipper dere a ten-
ke på å ha med kon-
tanter eller bankkort 
når dere er i havna for 
å fylle diesel eller be-
tale for noe annet.. 
Søk etter Moss Motor-
bå tforening og VIPPS 
så har dere betalt for 
det dere skylder  

Pa årsmøtet i mars var også kong 
Neptun på besøk og utnevnte nye 
gaster.  
Per Livar Engene, Øyvind Bakke, 
Trond Olsen, Magne Billington 
ble høytidelig utnevnt i følge reg-
ler og protokoll. Redaksjonen 
gratulerer. 




