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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet…!
Vi er i skrivende stund nået så langt hen på året, at vi kan se frem til en forhåbentlig
god sommer. Det kolde forår har vi nu lagt bag os, og det gælder også generalforsamlingsperioden. Vi har nu fået overstået de forskellige generalforsamlinger i god ro og
orden, og det gælder ikke mindst også Sendemandsmødet i Aalborg.
Der var ikke de store revolutioner på Sendemandsmødet, men én ting dukkede hele
tiden op i debatten, og det var fokus på medlemstallet i Danmarks Marineforening.
I Amager Marineforening oplever vi det samme med stagnerende eller ligefrem tilbagegang i medlemstallet. Mit budskab i denne leder er derfor, at vi nu virkelig skal til at
skaffe nye medlemmer til Amager Marineforening.
Bestyrelsen har allerede nu nogle ideer til projektet, men bestyrelsen opfordrer alle jer medlemmer til at prøve
på at få nogle af jeres bekendte, kammerater, naboer eller andre med tilknytning til - eller interesse for søværn
og søfart, til at melde sig ind i Amager Marineforening.
Som I kan se i aktivitetslisten, så fortsætter bestyrelsen støt med at lave diverse arrangementer, og bestyrelsen
har i fremtiden flere nye og interessante ting i støbeskeen. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmerne i Amager
Marineforening til at deltage i de forskellige nævnte begivenheder og arrangementer.
Den 28. marts var der chefskifte i Dragør-flotillen. Kaptajnløjtnant Jan Sigsgaard overlod stafetten til premierløjtnant Lars Augsburg. På vegne af Amager Mf ønsker vi Lars tillykke med posten med tilsagn om vores støtte,
og vores håb om fortsat godt samarbejde mellem os og flotillen. Samtidig takker vi Jan Sigsgaard for godt
samarbejde i hans chefperiode i flotillen.

Den glade mester
Vi har tidligere varskoet, at Søværnets Frømandskorps markerer deres 60-års fødselsdag med en offentligt
tilgængelig opvisning i Københavns Havn i midten af juni. Denne opvisning er imidlertid blevet AFLYST.

'M/S Museet for Søfart'
Bestyrelsen har fået positive reaktioner fra flere medlemmer på idéen om at besøge museet i Helsingør,
som vi skrev om i sidste nummer af LOGGEN. Vi vil senere melde datoen ud for besøget, men at det bliver
i september, ligger fast. Hvis du/I vil med, så skriv dig/jer på listen i Marinestuen, el. kontakt formanden.
Besøget er for egen regning. Man vælger selv transportform (vi er nogle, der tager toget frem og tilbage).
Entré koster kr. 110,- (betales på dagen). Beløbet inkluderer guidet rundvisning og kaffe m/ kringle i
museets café. Læs om museet: www.mfs.dk.
Formanden

BEGIVENHEDSKALENDER 3/2017
Dato
15/6
17/6
24/6
29/6

Kl.
19.30
13-16
13-16
11

Aktivitet

Tilmelding

Valdemars Dag - Flagfest i Holmens Kirke
Marinestuen åben
Marinestuen åben
Sejlkutterne SVANEN & THYRA ankommer til 'Bradbænken', Nyholm

____________________

1/7
22/7

12-18
13-20

Marinestuen åben - SÆSONAFSLUTNING i Marinestuen kl. 13
Afdelingens & Marinestøtternes fælles Sommerfest i Vanløse

JA
JA

____________________

12/8
19/8
26/8
27/8

08:30
12-18
13-16
13-16
10-16

Morgenmad for cykelmotionister, der kører rundstrækning kl. 09:30
Marinestuen åben - SÆSONÅBNING i Marinestuen, frokost kl. 13
JA
Marinestuen åben
Marinestuen åben
Jubilarstævne på Nyholm for tilmeldte (se 'Under Dannebrog’)
JA

____________________

2/9
5/9
9/9

13-16
13-16

Marinestuen åben
'Den Nationale Flagdag'
Marinestuen åben

! Tilmelding i Marinestuen el. til kassereren (mail el. SMS) !
_____________________________________________________________________________________________________

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2017:
16. december: JULEFROKOST i Marinestuen (tilmelding)
Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

SOMMERFEST!
lørdag d. 22. juli 2017 kl. 13-20 på plænen v/ Bogholder Allé 31B, Vanløse.
Marinestøtterne & Amager Mf holder i fællesskab denne sommerfest i opsat telt.
Grill til rådighed. Man medbringer og griller selv det man ønsker at spise.
Tilbehøret (kartoffelsalat, grøn salat & flûtes) leveres af arrangørerne.

Deltagelse koster kr. 50,- pr. person (betales på dagen). Salg af vin, vand & øl.
Adgangskrav: anderledes hovedbeklædning! - de 2 mest eksotiske præmieres.
Bindende tilmelding til Amager Mf's kasserer (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest man. d. 10. juli.
Bestyrelsen

Har du husket at betale kontingent for 2017?
Skulle du have glemt kontingentbetalingen, kan det nås endnu!
Kontingentet (kr. 425,-) kan betales kontant i Marinestuen på åbningslørdage,
eller på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5324 kontonr. 0244040.
Husk at skrive dit navn og skibsnummer på indbetalingen.
Kassemesteren

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d. 12. juli

Preben Tang Clemmensen / 189

75 år

d. 28. juli

Preben Valdemar Isenbecker /173

80 år

d. 6. aug. Hans Nielsen / 227

65 år

Kammeraterne ønsker hjertelig tillykke.
________________________________________________________________________________________________

Nye medlemmer
Ingen nye medlemmer siden sidste nummer.
________________________________________________________________________________________________

Udmeldt
Ingen er udmeldt siden sidste nummer.
________________________________________________________________________________________________

Afdelingen har 65 medlemmer.

Velkommen til

Restaurant Menu'en
Brigadevej 49, Kbh. S.

Åbningstid:
Dagligt mellem 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

Marineforeningen
Trondhjemsgade 5, kld., 2100 København Ø.
33 15 28 86 / landskontoret@marineforeningen.dk
Stiftet 30. april 1913 / www.marineforeningen.dk

Æresformand:
Landsformand:
Distriktsformand:

H. K. H. Kronprins Frederik
Kommandørkaptajn
Jens Ole Løje Jensen
Gert A. Larsen

Marineforeningens 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 eller har haft ansættelse til søs.

Amager Marineforenings bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

John Rasmussen
Preben T. Clemmensen
Torben Johnsrud
Søren Konradsen
Jesper Vigel

24 79 35 67
21 52 05 85
29 28 76 38
51 83 60 61
22 67 30 79

jorras61@gmail.com
ktpretac@post.tele.dk
torbenjohnsrud@gmail.com
lnf@marineforeningen.dk
vigel@youmail.dk

1. bestyrelsessuppleant
2. bestyrelsessuppleant

Michael Bundgaard
Ole Skjold Hansen

20 73 41 42
38 28 32 43

rutebil2001@yahoo.dk
skjoldhansen@gmail.com

Revisorer:
Revisorsuppleant

John Larsen
John Strøbæk
Mogens Fuglsang

28 36 79 05
21 20 96 91
-

Flagbærer
Reserveflagbærer

Torben S. Hansen
Søren Konradsen

40 85 47 80
51 83 60 61

LOGGEN:
Redaktør (ansvarshavende):

Søren Konradsen

Red.-medarbejder & web-master:

Ole Skjold Hansen

Medlemsbladet/nyhedsbrevet udsendes primært elektronisk 4 gange årligt. Frist for indlæg til næste nr.: 15 AUG 2017
Indlæg/fotos sendes digitalt til redaktøren: lnf@marineforeningen.dk. Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Amager Marineforening blev stiftet d. 25. november 1988.
Vi henhører under Danmarks Marineforenings Distrikt 1 (Storkøbenhavn, Bornholm & Grønland).
Marineforeningen består af i alt 9 Distrikter og 75 afdelinger.

Amager Marineforenings Marinestue: Randkløve Allé 5, kld., 2770 Kastrup.

www.amagermarineforening.dk.

SVANEN & THYRA vender hjem d. 29. juni
Søværnets to øvelsessejlkuttere SVANEN & THYRA
ankommer kl. 11 til Bradbænken på Nyholm efter otte
måneders togt til USA og De Vestindiske Øer.
Det markerer Søværnet med 'Dansk Løsen' fra Batteri
Sixtus, og Chefen for Marinestaben, Chefen for 1.
Eskadre og Chefen for Søværnets Officersskole tager
imod på kajen. Marineforeningen er repræsenteret med
et antal afdelingsflag.
Bestyrelsen

SÆSONAFSLUTNING!
Vi afslutter sæsonen 2016-17 med et frokostarrangement i Marinestuen

lørdag d. 1. juli 2017 kl. 13 (Marinestuen åbner kl. 12)
Der diskes op med en flot sommerbuffét til kr. 125,- pr. kuvert. Kaffe & lotteri.
Bindende tilmelding i Marinestuen el. til kassereren (mail el. SMS) senest d. 24. juni.
Vel mødt!

Bestyrelsen

SÆSONÅBNING lørdag d. 12. august 2017.
Traditionen tro indleder vi den kommende sæson med morgenbord kl. 08:30 i Marinestuen
for cykelentusiasterne. Kl. 09:30 kører cyklisterne en ca. 20 km. rundstrækning
på vores smukke ø med 5-6 stop undervejs for forfriskninger.
Tilbage i stuen kl. 13 spiser vi en dejlig frokostbuffét sammen med tilmeldte, der ikke cykler.
Priser: morgenbord kr. 30,- pr. cyklist / frokostbuffét kr. 125,- pr kuvert.
Bindende tilmelding i Marinestuen el. til kassereren (mail el. SMS) senest d. 5. august.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Siden sidst…:
15. apr. - Påskefrokosten i Marinestuen samlede 33 påskeglade medlemmer m. ledsagere. Karin, Preben og Henning stod for det
kulinariske - en dejlig frokostbuffét diskede de op med, tak for den.
4. maj - Dragør-flotillens markering af befrielsesaftenen ved mindestenen ved Dragør Kirke havde også deltagelse af vor formand
og flagbæreren. Der lagdes blomster, og man sang 'Altid frejdig når du går', hvorefter der var samling i messen på Dragør Fort.
9. maj - 'Kampen ved Helgoland 1864' markeres hvert år flere steder: ikke mindst ved 'Søværnets Dag' i Ebeltoft, hvor vor i kampen sejrrige fregat JYLLAND jo ligger. Men også med Søværnets og Marineforeningens kranselægning ved eskadrechef Edouard
Suenson-monumentet i Nyboder. På Kastrup Kirkegård samledes traditionen tro medlemmer af afdelingen for at lægge en buket
ved Helgolandsveteran Hans Hansen & hustrus mindesten. De 8 fremmødte holdt en kort, men smuk højtidelighed, der afsluttedes
med afsyngelse af 'Altid frejdig...'. Derpå overgik vi til en forfriskning på 'Air Pub' - også det helt som traditionen byder...
13. maj - Ved Sendemandsmødet i Aalborg medvirkede tre Amager-medlemmer: formanden, tidl. formand Erling Huusfeldt og
sekretæren. Fredag aften deltog vi i en meget vellykket kammeratskabsaften i Marinestuen med 225 deltagere. Lørdag indledtes
med march gennem byen med spil af Søværnets Tamburkorps. Selve mødet lørdag er beskrevet i tekst og billeder i juni-nummeret
af 'Under Dannebrog'. Mens sendemændene mødtes, var damerne taget på 'Dame-tur'. Festmiddagen lørdag aften var samtidig
også Aalborg-afdelingens 100-års jubilæumsfest med deltagelse af godt 300 personer.
Alt i alt et meget veltilrettelagt og velgennemført sendemandsmødearrangement, der fortjener ros.
29. maj - 'Danmarks Veteraner' arrangerede igen en flot 'Peacekeepers Day' i Kastellet med HKH Prins Joachim som æresgæst.
Blandt andre honoratiores sås Forsvarsministeren, Forsvarschefen, Chefen for Beredskabskorpset samt værnsstabscheferne.
Danske veteraner fra Cypern, Hold 7 & 8, modtog 50-års erindringsmedaljer, og danske veteraner fra Bosnien, Hold 1 & 2 modtog deres
25-års erindringsmedaljer. Fane- & flagborgen bestod af 15 faner og flag, deriblandt flag fra København og Amager afdelingerne.
Efter paraden var Danmarks Veteraner vært for en reception i 'Bageriet'/Bibliotekshaven' v. Søndre Magasin, hvor snakken gik
lystigt, og til hvilken Den Cypriotiske Ambassade leverede det kulinariske.
3. juni - Pinsefrokosten i Marinestuen samlede 23 deltagere, der nød Karin, Preben & Hennings dejlige pinsebuffét. Vores bestyrelsesmedlem Jesper's hustru Tina tog sig atter af opvasken, mens vi andre hyggede os med buffét, æblekage, lotteri og hyggesnak
til ud på den sene eftermiddag. Tak til kabysfolk & 'skyller'.
Redaktøren

Det i teksten omtalte 'vedhæftede kort' fås i Marinestuen el. ved henvendelse til redaktøren.

Billeder fra begivenheder siden sidst…
9. maj: ved Helgolandsveteran Hans O. Hansen &
hustrus mindesten på Kastrup Kirkegård mødtes 5
medlemmer: formanden, flagbæreren, sekretæren,
Svend Jensen og Karen-Elise Sørensen kl. 14 til en
lille højtidelig med tale af sekretæren, hvorefter
formanden lagde en buket ved mindestenens
sokkel.
Hans Hansen, der gjorde tjeneste som kanonér i
fregatten JYLLAND under Kampen ved Helgoland i
1864, døde i 1939. Marineforeningen rejste og afslørede mindestenen i 1940 under overværelse af
bl.a. den daværende landsformand, kontreadmiral
Carl Carstensen.
Amager Mf lod stenen renovere og genafsløre i
1999, bl.a. var det forsvundne metalanker blevet
erstattet af et smukt hukket anker.
Foto: Redaktøren.

29. maj: fane- & flagborgen v. Danmarks Veteraners 'Peacekeepers Day' i Kastellet, hvor HKH
Prins Joachim var æresgæst. Højtideligheden
indeholdt taler, kranselægninger og medaljeoverrækkelser til hhv. 50-års Cypern- & 25-års
Bosnien-veteraner. Hovedtalen blev holdt af
Forsvarsministeren.
I midten ses vores flagbærer Torben S. Hansen
ved siden af flagbærer Joan Arneberg fra Københavns Marineforening.
Efter paraden var der reception for deltagerne.
Foto: Redaktøren.

3. juni: før Pinsefrokosten tog sin begyndelse i Marinestuen, blev afdelingens senest tilkomne medlem, Jonas Jerry Jeppesen, optaget med tildeling
af medlemsemblem og vedtægter. De 22 andre tilstedeværende bød Jonas
velkommen med tre skæpperær.
Foto: Ole Skjold Hansen.

