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Medlemsblad & Nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Når jeg sidder her på min altan med 25o i skyggen, kan jeg ikke lade være med at tænke på
det kolde regnfulde vejr, som vi havde på samme tidspunkt sidste år. Sommeren er godt på
vej til at slå alle varmerekorder, mens der sidste år jo nærmest var syndflod...
Ligesom de tidligere år har vi fået overstået alle de forskellige generalforsamlinger og ikke
mindst Sendemandsmødet i Køge. På Sendemandsmødet blev der fremsat mange interessante ting og betragtninger, som jeg ikke i detaljer vil komme ind på her, da referatet kan
læses i marinestuen og på landsforeningens hjemmeside. Igen i år var punktet omkring tilgangen af nye medlemmer samt afgangen af medlemmer oppe at vende. Det blev kraftigt pointeret, at det er de
enkelte afdelinger selv, som skal skaffe nye medlemmer, og samtidig holde på medlemmerne ved nogle gode og
attraktive arrangementer, idet man samtidig skal have foreningens formål for øje : "At styrke interessen i befolkningen for Søværn og Søfart".
I Amager Marineforening synes bestyrelsen, at vi til fulde lever op til ovenstående, men det kan selvfølgelig altid
blive bedre. Bestyrelsen opfordrer derfor endnu engang medlemmerne i Amager Marineforening til at skaffe nye
medlemmer. Allerede nu kan jeg oplyse, at bestyrelsen har nogle personer i kikkerten til optagelse i afdelingen.
Bestyrelsen fortsætter "full speed ahead" med at lave forbedringer, arrangementer og deltage i diverse handlinger
i distriktet. Marinestuen er lukket fra d. 19. maj til d. 11. august, hvor vi starter med motionscykling og sæsonåbning. Men foreningen ligger ikke stille i lukkeperioden. Vi har deltaget med udstilling ved "Navy Day" på Dragørfortet d. 5. juni og med flaget ved Valdemars Flagfesten i Holmens Kirke d. 15, juni. Og så har vi, i tæt samarbejde med Marinestøtterne, gennemført en rigtig god og hyggelig sommerfest hos vores gode medlem Jan Samuel i
Maglebylund Kolonihaveforening d. 30. juni.
Bestyrelsen i Amager Marineforening håber, at så mange som muligt deltager i såvel de kommende eksterne som
i de interne begivenheder og arrangementer. I nærmeste fremtid er det fx 75-års mindegudstjenesten i Holmens
Kirke d. 29. august i anledning af begivenhederne samme dato i 1943, herunder flådens sænkning. Og det gælder
også Flagdagen d. 5. september, hvor ledelsen deltager med flag på Tårnby Rådhus.
Husk at være glade, og den glade formand vil blive endnu mere glad, hvis der skaffes nye medlemmer til Amager
Marineforening.
Den glade mester

John

Redaktøren beklager...

Desværre udkommer dette nummer af LOGGEN meget sent i forhold til, at det
skulle have været udsendt primo juni. Jeg skal ikke trætte med forklaringer, men væsentligst har været, at jeg har mistet alle
data på en USB-nøgle, der udgjorde grundlaget for udgivelserne. Derfor har jeg måttet rekonstruere stort set hele produktet
fra bunden, og - sammenholdt med andre opgaver og den gode sommer - har det medført den store forsinkelse.
Redaktøren

BEGIVENHEDSKALENDER 3/2018
Dato
11/8
18/8
25/8
26/8
29/8

Kl.
08.30
12-18
13-16
13-16
10-16
11
14

Aktivitet
Marinestuen åben, morgenbord for cykelmotionister, cykling
Marinestuen åben, SÆSONÅBNINGSFROKOST kl. 13
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Jubilarstævne på Nyholm (for tilmeldte)
Mindegudstjeneste i Holmens Kirke
Mindehøjtidelighed i Mindelunden, Ryvangen

Tilmelding
JA
JA

JA

__________________________

1/9
5/9
8/9
15/9
22/9
29/9

13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
Den Nationale Flagdag (kontakt sekretæren)
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage

__________________________

6/10 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13/10 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
20/10 10
Kranse- & buketlægning i St. Magleby & Dragør m. HVF 367
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
27/10 12-17 AFDELINGENS 30-ÅRS FØDSELSDAGSFEJRING - se side 6

JA

__________________________

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2018:
15. december: JULEFROKOST i Marinestuen (tilmelding)
Følg med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

"Tour de Amager" & frokost i Marinestuen
lørdag d. 11. august 2018
Vi indleder eftersommersæsonen med den traditionelle og meget hyggelige motionscykling 'Tour de Amager',
der indledes med morgenbord for motionisterne i Marinestuen kl. 8:30.
Kl. 9:30 cykler vi ud på en rolig rundstrækning på vores dejlige ø, ca. 20km lang er ruten med flere pauser,
hvor man kan købe sig en forfriskning fra den medfølgende depotvogn.
Tilbage i Marinestuen kl. ca. 12:45 møder vi de andre tilmeldte til frokosten,
og sammen går vi til en dejlig sommerbuffét kl. 13.
Medlemmer med ledsager er velkomne (kun 45 siddepladser, så 'først til mølle'-princippet gælder).
Deltagelse i morgenbord: kr. 30,- pr. prs., i frokosten kr. 125,- pr. prs., der betales ved fremmødet.

Bindende tilmelding til kassereren på mail el. SMS senest mandag d. 6. august 2018.
Vel mødt, siger bestyrelsen

Onsdag den 29. august 2018 kl. 11
markerer

Søværnet,
Danmarks Marineforening
&

Frihedskampens Mindefond

75-året for samarbejdspolitikkens ophør,
besættelsesmagtens overfald på dansk militær
og flådens sænkning den 29. august 1943
ved mindegudstjeneste i Holmens Kirke og kranselægning
ved busten af viceadmiral, dr. phil. Aage Helgesen Vedel i Kapelsalen.
Søværnets Tamburkorps og Holmens Kirkes kantori medvirker.
Flag og faner fra Marine- & Soldaterforeninger.
Alle er velkomne, og man bedes være på plads i kirken kl. 10:45.
Parkering ved kirken er desværre ikke mulig.

_________________________________________________

Kl. 14:
Frihedskampens Mindefond,
i samarbejde med De Allieredes Danske Våbenfæller
og Københavnske Soldaterforeningers Samvirke, afholder

Mindehøjtidelighed i Mindelunden i Ryvangen, Hellerup
med taler, sang og kranselægning.
Flag og faner fra Marine- & Soldaterforeninger.
Alle er velkomne.
På vegne af arrangørerne.

Danmarks Nationale Flagdag
den 5. september markeres i mere end 90 kommuner
til ære for vores veteraner fra Forsvar, Politi, Beredskabet og andre myndigheder.
Amager Marineforening er repræsenteret med flaget ved Tårnby Kommunes markering
om morgenen, og vi forventer også at være til stede med flaget ved Dragør Kommunes reception om aftenen,
hvor rådhusflaget nedhales under overværelse af de indbudte.
I Kastellet markeres Flagdagen på traditionel vis med parade og kranselægning kl. 12:00,
forventeligt med kongelig deltagelse. Man er velkommen som publikum, kontakt sekretæren.

Se også: www.flagdagen.dk
Redaktøren

Jubilarstævne 2018
finder sted på Nyholm
søndag den 26. august 2018 kl. 10-16
Fra Amager Marineforening er tilmeldt:

Bent Kofoed-Hansen, årg. 1958 (F339 NIELS EBBESEN) - 60-års jubilar
John Rasmussen, årg. 1972 (N83 SJÆLLAND)
Erling Huusfeldt, årg. 1961 (Lynetten)
Bestyrelsen ønsker tillykke til Bent, og deltagerne ønskes en dejlig dag på Nyholm.
Bemærk, at tilmelding først slutter d. 27. juli, så hvis du har lyst til at være med (pris: kr. 300,-), så kontakt sekretæren.

Redaktøren

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d. 23. juli
d. 4. august
d. 12. august

John Strøbæk /146
Ole Skjold Hansen / 78
Jens Thisted Frederiksen /179

65 år
60 år
70 år

Jubilæer i Marineforeningen
30 år
30 år
30 år
30 år
30 år
30 år

Jens Buriis /2
Keld E. Henriksen / 3
Sten F. Rasmussen / 6
Jens K. Jørgensen / 9
Johnny S. Nielsen / 13
Thommi S. Yde / 14

medstifter af afd.
medstifter af afd.
medstifter af afd.
medstifter af afd.
medstifter af afd.
medstifter af afd.

Kammeraterne i afdelingen ønsker hjertelig tillykke!

Nyt medlem
Lars Augsburg /238 - Flotillechef, HVF 367 Dragør
Kammeraterne byder hjertelig velkommen i Marineforeningen!
Afdelingen har 59 medlemmer.

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 m.fl.:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær & Persondataansvarlig
Bestyrelsesmedlem
1. bestyrelsessuppleant
2. bestyrelsessuppleant
Revisorer
Revisorsuppleant
Flagbærer
Reserveflagbærer
Web-master

John Rasmussen
Preben T. Clemmensen
Torben Johnsrud
Søren Konradsen
Jesper Vigel
Michael Bundgaard
Ole Skjold Hansen
John Larsen
John Strøbæk
Mogens Fuglsang
Torben S. Hansen
Søren Konradsen
Ole Skjold Hansen

24 79 35 67
21 52 05 85
29 28 76 38
51 83 60 61
22 67 30 79
20 73 41 42
38 28 32 43
28 36 79 05
21 20 96 91
40 85 47 80
51 83 60 61
-

jorras61@gmail.com
ktpretac@post.tele.dk
torbenjohnsrud@gmail.com
lnf@marineforeningen.dk
vigel@youmail.dk
rutebil2001@yahoo.dk
skjoldhansen@gmail.com

LOGGEN:
Redaktion: Søren Konradsen (ansv.hav.) og John Rasmussen. Indlæg & fotos sendes digitalt til: lnf@marineforeningen.dk
Medlemsbladet/nyhedsbrevet udsendes primært elektronisk 4 gange årligt. Frist for indlæg til næste nr.: 15 AUG 2018
Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Indsendte indlæg, der bringes i bladet/nyhedsbrevet, er ikke nødvendigvis udtryk for bestyrelsens holdning.

AFDELINGEN
Amager Marineforening blev stiftet d. 25. november 1988 som Marineforeningens afdeling nr. 81.
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.

Velkommen til

Restaurant Menu'en
Brigadevej 49, 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.e
www.restaurantmenuen.dk

Bestyrelsens plan for markering af afdelingens 30-års fødselsdag
Bestyrelsen har valgt at fejre fødselsdagen med en frokost hos vores annoncør, Restaurant MENU'en
på Brigadevej 49, hvor vi låner hele restauranten lørdag d. 27. oktober 2018 kl. 12-17. Kuvertpris: kr.
250,- pr. prs. Restauranten har plads til 53 gæster. Bindende tilmelding allerede nu til kassereren på
mail el. SMS.
Bestyrelsen

Siden sidst...
31. marts deltog 20 i Påskefrokosten i Marinestuen. Karin, Preben & Henning stod for det kulinariske, stor tak for dejlig buffét.
19. april gæstede Ib Ketler Marinestuen med sit spændende foredrag om fingeraftryk og deres betydning for opklaring af
forbrydelser for 17 fremmødte. Tak til Ib for en meget underholdende aften i Marinestuen.
28. april medvirkede formanden, Erling Huusfeldt og Karen-Elise Sørensen i Sendemandsmødet i Køge. Mødet er udførligt
beskrevet i juni-nr. af 'Under Dannebrog'. Tak til Køge afdelingen for et usædvanlig vellykket sendemandsmødearrangement.
9. maj lagde bestyrelsen, traditionen tro, en buket ved Helgolandsveteran Hans Oluf Hansen og hustrus gravminde på
Kastrup Kirkegård. Vi var formanden, næstformanden, sekretæren, Jens Thisted Frederiksen, Karin Clemmensen og KarenElise Sørensen. Bagefter var der 'sluk-efter', som traditionen også byder det, på 'Air Pub'.
19. maj afholdt afdelingen Pinsefrokost for 28 deltagere. Igen en meget hyggelig dag i Marinestuen med dejlig mad, tilberedt
af Karin, Preben og Henning - tak til 'kabyssen' for det. Frokosten markerede samtidig sæsonafslutningen i afdelingen med
genåbning d. 11. august.
26. maj fik Soldater- & Marineforeninger, med kort varsel, mulighed for at stille en flag- & faneborg på Kgs. Nytorv ved
Æresformanden, H. K. H. Kronprinsens 50-års fødselsdag. Amager Mf's flag var blandt de i alt 84 flag og faner, der deltog.
2.-7. juni deltog Egart Luckow, Karen-Elise Sørensen og redaktøren i ’Under Dannebrog’-læserrejsen, der i år gik til Stockholm & Ålandsøerne, igen en fantastisk rejse, hvor vi bl.a. oplevede Den svenske Nationaldag d. 6. juni i Stockholm. En
dejlig rejse med 34 deltagere.
5. juni medvirkede Amager Mf med udstilling på 'NAVY DAY'-arrangementet på Dragør Fort. Stor tak til næstformand
Preben Clemmensen og tidl. formand Erling Huusfeldt for at stå flot for afdelingens tilstedeværelse.
15. juni var afdelingen repræsenteret med flag og gaster ved Valdemars Flagfesten i Holmens Kirke.
20. juni arrangerede distriktet en fælles bustur til Fregatten JYLLAND i Ebeltoft. 47 var af sted, deriblandt Aase & Finn
Nielsen fra Amager Mf. Alle havde en fin tur i gode orlogskammeraters selskab. Man så både fregatten og den skibsmodeludstilling, som Marineforeningen har medvirket aktivt til etableringen af. Udstillingen varer frem til d. 2. december 2018.
30. juni afholdt afdelingen, i tæt samarbejde med Marinestøtterne, en meget vellykket og hyggelig sommerfest i vores
medlem Jan Samuels kolonihave i H/F Maglebylund med 21 glade deltagere. Lækkert sildebord, fulgt af pølse- & ostebord
fra 'Sydstrandsslagteren' udgjorde det kulinariske, og vinderne i hovedbeklædningskonkurrencerne i hhv. 'dame- og herreklassen' blev Karin Clemmensen og Ole Bæk Nielsen. Stor tak til Jan Samuel for en rigtig hyggelig sommerdag i det grønne,
og stor tak til Karin & Preben for dejlig mad.

Fra den meget vellykkede Sommerfest d. 30. juni i H/F Maglebylund:

