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Medlemsblad og nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Jeg har startet mange indledende ord til "Loggen" med at omtale det forgangne vejr siden sidste udsendelse
af bladet. Jeg tror, at jeg er ved at blive overtroisk, fordi forskellige situationer i Amager Marineforening i det
sidste halve år næsten har været synonyme med det rædsomme vejr, der har hersket.
De store oversvømmelser i Marinestuen i sommeren 2019 var starten på det, der i overført betydning kunne
sammenlignes med indledningen til Egyptens 10 plager. Det blev efter diverse diskussioner med boligforeningen og efter mange forsinkelser løst ved korrekt etablering af pumpe- og kloakinstallation.
Det totale byggekaos i Marinestuen i sommeren 2019 var fortsættelsen. Efter en formidabel indsats af bestyrelsen og andre medlemmer med at få reetableret Marinestuen troede vi, at nu kunne det kun gå fremad.
Men ak! - Rosenborg-advokaternes iskolde vinde blæste ned over os d. 27. november 2019 i form af en opsigelse af erhvervslejemålet
(Marinestuen) med 1 års varsel til d. 1. december 2020. Det kunne Amager Marineforening ikke gøre noget ved, da man begrunder det
med, at boligforeningen selv skal anvende lejemålet. Det er med stor overraskelse og meget ærgerligt, at vi skal forlade Marinestuen
efter næsten 26 gode år. Så nu forestår der for alle medlemmer af Amager Marineforening en ny kæmpeopgave med at skaffe en ny
Marinestue. Bestyrelsen er selvfølgelig allerede i gang, idet vi har sendt en ansøgning om leje af foreningslokale til Tårnby Kommune.
Det var med stor sorg, at Amager Marineforening modtog den triste meddelelse om, at vores trofaste kasserer og gode orlogskammerat,
Torben Johnsrud, var sovet stille ind d. 8. januar 2020. En mail om dette blev udsendt til medlemmerne m.fl., og ved Torben's bisættelse
fra Solbjerg Kirke viste ca. 100 personer Torben den sidste ære, deriblandt 13 af vores medlemmer.
Senest har vi - som man har det over hele verden - oplevet Covid-19 virus, som for vores vedkommende desværre medfører aflysninger
af arrangementer. I kan følge med på 'Begivenhedskalenderen' her i bladet, 'Sidste Nyt' og på 'www.amagermarineforening.dk.
Jeg håber ikke, at Amager Marineforening er inde i en stime med 'de 10 plager', for så er det godt nok op ad bakke. Men bestyrelsen har
iført sig den positive hat og kaster sig fortrøstningsfuldt ud i de fremtidige udfordringer og opgaver.
Kigger vi lidt tilbage, har vi afholdt diverse godt besøgte arrangementer i Marinestuen, bl.a. formandens gløgg, julefrokost og nytårsmønstring, og alt fungerede perfekt med glade deltagere. En af de store begivenheder var vores generalforsamling d. 29. februar 2020. Den
blev afholdt i eksemplarisk god ro og orden, atter under kyndig og myndig ledelse af dirigent Bent Kofoed-Hansen. De tilstedeværende
19 medlemmer har jo selv oplevet generalforsamlingen, og resten af vores medlemmer kan læse om den i det udsendte materiale og i
det fremlagte materiale i Marinestuen. Et punkt jeg lige vil fremhæve, var valg af ny kasserer. Hans navn er Svend Erik Juul Pedersen,
normalt omtalt som "Julle". Amager Marineforening byder vores nye kasserer hjerteligt velkommen i bestyrelsen, og jeg er sikker på, at vi
vil få et godt samarbejde.
Vi har også deltaget i eksterne begivenheder, bl.a. julegudstjeneste i Holmens Kirke, kranselægning ved Mindeankeret, Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke og distriktsmøde 1-2020 i Roskilde.
I denne vanskelige tid mødes vi ikke så ofte med hinanden, men der kommer bedring hen ad vejen, og så har vi igen brug for god opslutning bag de aktiviteter, vi så sætter i søen.
Pas godt på jer selv og jeres familier. Den bekymrede, men trods alt positive mester,

John

BEGIVENHEDSKALENDER 2/2020
Dato

Kl.

Aktivitet

Tilmelding

MARINESTUEN er desværre LUKKET
til og med fredag d. 1. maj 2020.
I løbet af april vil bestyrelsen vurdere situationen, og forhåbentlig kan vi genåbne stuen lørdag d.

2/5
9/5
16/5
23/5
30/5

13-16
13-16
09-16
13-16
13-16
12-18

Marinestuen åben - kaffe & kage
Marinestuen åben - kaffe & kage
FREGATSKYDNING i København Marineforening (Nyholm)
Marinestuen åben - kaffe & kage
Marinestuen åben - kaffe & kage
Marinestuen åben - PINSEFROKOST kl. 13 - SÆSONAFSLUTNING

JA

JA

MARINESTUEN holder SOMMERFERIELUKKET indtil lørdag d.
8/8 8:30-9:30
9:30-13
12-18
15/8 13-16
22/8 13-16
29/8 13-16
30/8 10-16

Marinestuen: MORGENSKAFNING for cykelmotionister, fulgt af
MOTIONSCYKLINGEN 'TOUR de AMAGER'
Marinestuen: SÆSONÅBNING m. frokost kl. 13
Marinestuen åben - kaffe & kage
Marinestuen åben - kaffe & kage
Marinestuen åben - kaffe & kage
JUBILARSTÆVNE på Nyholm

JA
JA
JA

JA

BEMÆRK! - tilmelding i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS).
____________________________________________________________________________________________________

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2020:
27. juni: Marinestøtterne & Amager Marineforenings fælles Sommerfest
28.-30. august: Dragør Kommunes adoptionsskib P520 DIANA besøger Dragør
19. september: Sendemandsmøde i Svendborg
3.-4. oktober: Landsskyttestævne i Grenaa
____________________________________________________________________________________________________

Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

UDSATTE & AFLYSTE aktiviteter:
Landsskyttestævnet (14.-15. marts) - UDSAT
Påskefrokosten (11. april) - AFLYST
Foredraget af landsformanden (24. marts) - UDSAT
Udflugten til Helsingør (26. april) - UDSAT
Sendemandsmødet i Svendborg (9. maj) - UDSAT
20. Nordiske Orlogsstævne i Korsør (11.-14. juni) - AFLYST

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d. 21. maj
d. 18. jun.

Bjarne Kai Petersen / 216
Kristian Konradsen / 79

75 år
70 år

_________________________________________________________________________________________

Jubilarer i Marineforeningen
Børge Therkelsen / 98

25 år

_________________________________________________________________________________________

Jubilarer i Afdelingen
Bjarne Haugaard Mortensen / 39
Børge Therkelsen / 98
John Strøbæk / 146
Michael Bundgaard / 176
Jan Samuel / 202
Jørgen Fisker Sørensen / 205

30 år
25 år
20 år
15 år
10 år
10 år

_________________________________________________________________________________________

Jubilarer for tjenesten i Søværnet
Børge Therkelsen / 98
Jørgen Fisker Sørensen / 205
Jesper Vigel / 220

65 år
60 år
25 år

_________________________________________________________________________________________

Kammeraterne ønsker alle hjertelig tillykke!
_________________________________________________________________________________________

Udmeldte
Jørgen Peder Schou - Torben Johnsrud
_______________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen er 53.

Siden sidst:
7. december - Julehygge-arrangementet i Marinestuen levede fuldt og helt op til forventningerne for de
15 deltagere. "Formandens jule-glögg", der var meget velsmagende, gav 'sunde røde julekinder...'!

14. december - Julefrokosten i Marinestuen tiltrak 23 deltagere til en dejlig buffét, tilberedt af Karin,
Preben, Inger m.fl. - tak for dejlig mad! Efter skafningen afholdtes der julelotteri med fine præmier.

24. december - Julegudstjenesten i Holmens Kirke ved Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank
Olesen var meget velbesøgt. Omkring 200 var tilstede ved den påfølgende kranselægningshøjtidelighed ved
Søfolkenes Mindeanker i Nyhavn, deriblandt 6 medlemmer af Amager Marineforening.

4. januar - Nytårsmønstringen i Marinestuen havde 33 deltagere, der hyggede sig med en dejlige
perlende dråber, leveret efter traditionen af Marinestøtterne. Derpå en dejlig nytårsbuffét - igen: tak for mad.

5. januar - Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke er fint beskrevet i ’Under
Dannebrog’s februar-nr. Efter gudstjenesten og kirkens gode traktement bagefter samledes mange fra Marineforeningerne & Marinehjemmeværnet - helt traditionelt - på ’Hviids Vinstue’ til en hyggesnak og ’en kop øl…’´.
Redaktøren

Resumé af

Amager Marineforening's
32. ordinære generalforsamling
lørdag d. 29. februar 2020 kl. 11:00 i Marinestuen
Inden generalforsamlingen tog sin begyndelse, blev Helga Duelund/242 optaget som medlem, og Helga
modtog både medlemsnål og vedtægter.
Derpå mindedes forsamlingen den afdøde kasserer, Torben Johnsrud/212, der gik fra borde d. 8. januar
2020, med ét minuts stilhed, hvorunder flaget var halet på halv stang.
19 var mødt til generalforsamlingen, alle med stemmeret. Som dirigent valgtes Bent Kofoed-Hansen/75, der
oplyste at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Forretningsordenen blev
godkendt. Som stemmetællere valgtes John Larsen/86 og Mogens Fuglsang/198.
Formanden forelagde bestyrelsens årsberetning 2019, der blev taget til efterretning af forsamlingen.
Formanden fremlagde det reviderede årsregnskab 2019, der viste et overskud på kr. 12.778,-. Årsregnskabet
blev godkendt og decharge blev meddelt.
Bestyrelsen fremsatte ingen forslag.
Formanden fremlagde 'Bestyrelsens planer for 2020', der er udsendt med referatet til medlemmerne.
Desværre har Covid-19 viruspandemien sidenhen ændret en del på de nærmest forestående aktiviteter.
Sekretæren oplyste om Danmarks Marineforenings håndtering af medlemmernes persondataoplysninger,
ligeledes udsendt med referatet til medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag.
Herefter meddelte dirigenten pause, under hvilken 2 medlemmer desværre måtte forlade generalforsamlingen.
Ca. 20 min. efter genoptog man generalforsamlingen fra og med pkt. 7.
Valg:
Formand John Rasmussen/61 blev genvalgt for 2 år.
Som kasserer nyvalgtes Svend Erik Juul Pedersen/240 ('Julle') for 1 år.
Til bestyrelsen genvalgtes Søren Konradsen/22 og Jesper Vigel/220, hver for 2 år.
Som suppleanter genvalgtes Svend Jensen/69 og Ole Skjold Hansen/78, hver for 1 år.
Som revisorer genvalgtes John Larsen/86 og John Strøbæk/146, hver for 1 år.
Som revisorsuppleant genvalgtes Mogens Fuglsang/198 for 1 år.
Som sendemand 2020 valgtes formanden/61, og som suppleant Jesper Vigel/220.
Som flagbærer genvalgtes Torben Steffen Hansen/218 for 1 år.
Som reserveflagbærer genvalgtes Søren Konradsen/22 for 1 år.
Under punktet 'Eventuelt' orienterede formanden om Sendemandsmødet i Svendborg d. 9. maj 2020 (senere
flyttet til lørdag d. 19. september 2020 pga. Covid-19 viruspandemien).
Formanden orienterede desuden om Jubilarstævnet på Nyholm søndag d. 30. august 2020.
Sekretæren oplyste medlemstallene i Distrikt 1's 9 afdelinger pr. 31. december 2019.
Ingen i salen ønskede ordet til 'Eventuelt', og dirigenten afsluttede derfor generalforsamlingen med at takke
for god ro og orden. Derpå overgav dirigenten forsamlingen til formanden, der lod udråbe et tre-foldigt leve
for Amager Marineforening.
________________________________________________________________________________________________________

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueredes bestyrelsen således:
- Formand John Rasmussen/61 og kasserer Svend Erik Juul Pedersen/240 ('Julle') som valgt til disse poster,
- Næstformand Preben T. Clemmensen/189 (uændret),
- Sekretær Søren Konradsen/22 (uændret),
- Bestyrelsesmedlem Jesper Vigel/220 som valgt til denne post (uændret),
- 1.-suppleant Svend Jensen/69 og 2.-suppleant Ole Skjold Hansen/78 som valgt til disse poster (uændret).
- Søren Konradsen fortsætter som redaktør af 'LOGGEN', og Ole Skjold Hansen fortsætter som WEB-master.
Sekretæren

Marineforeningen

Æresformand: H. K. H. Kronprins Frederik

Trondhjemsgade 5, kld.
2100 København Ø.

Landsformand:

Stiftet den 30. april 1913
www.marineforeningen.dk

Distriktsformand:

Kommandørkaptajn
Steen Engstrøm
Gert A. Larsen

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag,
samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer,
der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.

Øvrige poster:

Afd.- bestyrelse:
Formand
Kasserer
Næstformand
Sekretær
Bestyr.-medl.
1.-suppeant
2. suppleant

John Rasmussen
Svend E. Juul Pedersen
Preben T. Clemmensen
Søren Konradsen
Jesper Vigel
Svend Jensen
Ole Skjold Hansen

24 79 35 67
22 21 34 43
21 52 05 85
51 83 60 61
53 85 30 79
25 76 03 85
-

Revisor
Revisor
Revisorsuppl.
Flagbærer
Reserveflagbær.

John Larsen
John Strøbæk
Mogens Fuglsang
Torben S. Hansen
Søren Konradsen

28 36 79 05
21 20 96 91
25 21 09 16
40 85 47 80
51 83 60 61

Afd.’s E-mail (formanden):
jorras61@gmail.com

LOGGENs redaktion:

WEB-master:

Ansvarshavende redaktør
Søren Konradsen
Torvegade 21, 2.th., 1400 Kbh. K.
51 83 60 61 / lnf@marineforeningen.dk

www.amagermarineforening.dk
Ole Skjold Hansen
Valhøjs Allé 106A, 1.th., 2610 Rødovre
skjoldhansen@gmail.com

Medlemsbladet LOGGEN udkommer alene elektronisk og findes bl.a. på hjemmesiden.
Sidste frist for indsendelse af indlæg til næste nummer af 'LOGGEN': 15 MAJ 2020
Indlæg/fotos mailes til redaktøren.
Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse.
Af hensyn til udsendelse af Danmarks Marineforenings tidsskrift 'UNDER DANNEBROG'
bedes medlemmernes postadresseforandring venligst meddelt afdelingsformanden.
Betaling for deltagelse i afdelingens aktiviteter sker i Marinestuen på arrangementsdagen.

STØT MARINESTØTTERNE DE STØTTER AMAGER MARINEFORENING!
AFDELINGEN
Amager Marineforening blev stiftet d. 25. nov. 1988 som Danmarks Marineforenings afdeling nr. 81.
Vi henhører under Danmarks Marineforenings Distrikt 1 (Storkøbenhavn, Bornholm & Grønland).
Danmarks Marineforening består af i alt 9 distrikter og 75 afdelinger.
Amager Marineforenings Marinestue: Randkløve Allé 5 kld., 2770 Kastrup.
CVR: 41111542 / Kontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank).

! ! ! w w w . am a g e r m a r i n e f o r e n i n g . d k ! ! !

MINDEORD

Seniorsergent (p) Torben Johnsrud
12. januar 1946 - 8. januar 2020
(HTS)
Torben Johnsrud indledte sin maritime løbebane i Rederiet Lauritzen A/S, hvor han som ganske ung mand påmønstrede NELLA
DAN. Som 18-årig fortsatte Torben i Søværnet, hvor han fik sin lærlingeuddannelse som maskinarbejder og senere maskinist.
Som befalingsmand sejlede Torben ombord i bl.a. fregatten F352 PEDER SKRAM, og jeg mødte ham første gang, da jeg som
nyudnævnt sergent i august 1980 mønstrede om bord i minelæggeren/depotskibet N83 SJÆLLAND, hvor Torben var oversergent og driftsbefalingsmand. Det blev et årelangt og godt bekendtskab. Senere blev Torben tilkommanderet kabelminelæggeren N43 LINDORMEN som maskinregnskabsfører. Selv forblev jeg i mineskibseskadrens enheder i 19 år, og mange gange i
den tid løb jeg på Torben i både danske og udenlandske havne i forskellige sammenhænge. Senere, og indtil sin pensionering,
gjorde Torben tjeneste på Søværnets Teknikskole som bl.a. kursusbefalingsmand.
LINDORMEN var i 1978 blevet adopteret af Aabenraa Kommune, og under et adoptionsbesøg i 1991 blev Torben indmeldt i
Aabenraa Marineforening, og dermed i Danmarks Marineforening.
I 2012 lod Torben sig overflytte til Amager Marineforening, hvor han havde flere gode kolleger fra tjenesten, og året efter tilbød
han sig som afdelingens kasserer i en periode, hvor netop den post var vanskelig at besætte. Torben blev valgt, og til sin død
bestred han loyalt, omhyggeligt og energisk kassererposten. Men Torben slap aldrig helt forbindelsen til Aabenraa MF.
Vi kendte Torben som en stilfærdig, men bestemt person med styr på tal og detaljer. Hyggelig og underholdende i festligt lag, og
seriøs, målrettet og dygtig i tjenesten og under andre forhold - i ordets bedste forstand en rigtig god marinekammerat.
Ved bisættelsen fra Solbjerg Kirke den 17. januar var mødt op imod 100: pårørende, venner og 13 marineforeningskammerater
fra Amager MF. Vi vil huske Torben som den gode marinekammerat han var, og vores tanker går til Alice, børn og børnebørn.

ÆRET VÆRE TORBEN's MINDE
Redaktøren

Velkommen til

Restaurant MENU'en
Brigadevej 49, 2300 Kbh. S.

Åbningstid:
Dagligt kl. 11:30 - 22:00, juni, juli og august søndagslukket,
bortset fra bestilte arrangementer (min. 10 pers.).
Bordbestilling: 32 54 33 22 / 20 34 63 22 / menuen@mail.dk
Ved reservation over 10 personer skal menuen forudbestilles.
Vi leverer også mad ud af huset - pris kr. 7,- ekstra pr. kuvert - både stort og småt.
Ring gerne og forudbestil.
www.restaurantmenuen.dk

