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Medlemsblad & Nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Så er det snart sommer, men temperaturerne lader meget tilbage at ønske her i maj måned.
Men så kan vi jo glæde os over det gamle budskab, der siger: "Maj kulde, giver laderne
fulde". Men vi håber selvfølgelig, at vi får en god og solfyldt sommer.
Danmarks Marineforening har her d. 18. maj 2019 afholdt sit ordinære sendemandsmøde i
Randers. Sendemandsmødet foregik på den sædvanlige måde med mange interessante
ting på programmet. Det vigtigste punkt var vel nok, at der blev valgt ny landsformand for
foreløbig to år, nemlig kommandørkaptajn Steen Engstrøm fra Korsør Mf.
Vor hidtidige landsformand, Jens Ole Løje Jensen, afmønstrede efter fjorten års fremragende virke. Som noget
meget positivt i hele sendemandsarrangementet vil jeg fremhæve de to store skaffearrangementer, som Randers
Marineforening så fantastisk godt afviklede. Kvaliteten var virkelig i højsædet.
Vores påskearrangement i Marinestuen d. 20. april var en ubetinget succes med 38 deltagere, fremragende mad,
festlig stemning, lotteri samt hyggeligt samvær til ud på aftenen. Bestyrelsen fornemmer, at alle 38 deltagere
havde en rigtig god dag.
I fremtiden er der en del arrangementer, som I kan se i begivenhedskalender 3/2019. Jeg vil her fremhæve pinsefrokosten d. 8. juni, der samtidig er sæsonafslutningen i Marinestuen. Men selvom stuen er lukket sommeren
over, sker der stadig ting og sager, som I kan se i begivenhedskalenderen, - bl.a. 'Dannebrog 800-årsfejringen',
som vi naturligvis deltager i med afdelingsflaget. Jeg skal her opfordre til at I deltager med familie og venner - det
bliver en stor begivenhed i København!
Den 29. juni afholder Marinestøtterne og Amager Marineforening vores årlige sommerfest i Jan Samuel´s dejlige
have i H/F Maglebylund, som han igen har været så flink at stille til rådighed. Tak til Jan. Bestyrelserne opfordrer
jer til at melde jer til arrangementet - læs nærmere inde i bladet.
I Marinestuen er der nok at lave. Udover alm. vedligeholdelse og diverse forbedringer vil der i løbet af sommeren
opstå organiseret kaos. 'Melstedhuse' skal udskifte samtlige faldstammer og vandrør, og de skal i 6 uger have
adgang til marinestuen. Det giver bestyrelsen nogle udfordringer, men det klarer vi også.
Til sidst vil bestyrelsen som sædvanligt opfordre alle medlemmer i afdelingen til at slutte op om arrangementerne i
marinestuen, såvel som i de mange eksterne begivenheder.
I ønskes alle en god sommer.
Den Glade Mester,

John

BEGIVENHEDSKALENDER 3/2019.
Dato
1/6
8/6
15/6
29/6

Kl.
13-16
12-18
11-15
12- ?

Aktivitet
Tilmelding
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, PINSEFROKOST kl. 13 - SÆSONAFSLUTNING
JA
"DANNEBROG 800 år", bl.a. flag-/faneparade i indre by - se dagspressen
SOMMERFEST med Marinestøtterne i H/F Maglebylund
JA
9/6 - 9/8 - MARINESTUEN ER SOMMERLUKKET

__________________________

10/8
17/8
24/8
25/8
31/8

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

SÆSONÅBNING, motionscyklingen "TOUR de AMAGER"
Marinestuen åben, SÆSONÅBNINGSFROKOST kl. 13
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
JUBILARSTÆVNE på Nyholm
Marinestuen åben, kaffe & kage

JA
JA

FLAGDAG på Tårnby Rådhus for inviterede veteraner m. pårørende
FLAGDAG i Kastellet, alle kan overvære paraden
FLAGDAG på Dragør Rådhus for inviterede veteraner m. pårørende
Marinestuen åben, kaffe & kage
400-ÅRS JUBILÆUMSGUDSTJENESTE i Holmens Kirke
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage

JA

JA

__________________________

5/9

7/9
8/9
14/9
21/9
28/9

09-10
12-14
19-20
13-16
14
13-16
13-16
13-16

JA

__________________________

5/10 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
9/10 19
Foredragsaften i Marinestuen (skafning kl. 18 for tilmeldte)
12/10 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
19/10 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
20/10 10
KRANSELÆGNINGSHØJTIDELIGHED i St. Magleby & Dragør m. HVF 367

JA

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2019:
4.-6. september: stort internationalt flådebesøg i Københavns Havn
26. oktober: Afdelingens 31-års fødselsdagsfrokost i Marinestuen
14. december: JULEFROKOST i Marinestuen
Følg med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.
Bestyrelsen orienterer:
Ejendomsadministrationen i 'Melstedhusene', hvor vi jo har vores Marinestue, går medio juni i gang med
at udskifte samtlige vandrør og faldstammer i vores boligblok. Vi håber at man er færdig som planlagt ved
udgangen af juli måned, og vi vil orientere medlemmerne hvis der skulle ske ændringer hertil.
Bestyrelsen

Pinsefrokost i Marinestuen
lørdag d. 8. juni 2019 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Dejlig pinsebuffét til kr. 140,- pr. kuvert.
Under kaffen afholdes Pinselotteri med flotte præmier.

Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest onsdag d. 5. juni.
Ledsager er velkommen. Tilmelding er bindende. Alle ud over 40 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Glædelig Pinse!
Pinsefrokosten markerer også sæsonafslutning i Marinestuen.

Vel Mødt!
Bestyrelsen

MEDLEMSNYT
FØDSELSDAGE
d. 25. juli
d. 11. august
d. 18. august

Holger Bommer Bendtsen / 182
Jens P. Baltsersen / 233
John Rasmussen / 61

75 år
50 år
70 år

JUBILÆUM i Marineforeningen
20 år

Finn Marcussen / 234

Kammeraterne i afdelingen ønsker hjertelig tillykke!

UDMELDTE
René W. Pedersen / 44
Jørn Chr. Byrgesen / 51
Preben V. Isenbecker / 173
Matthias H. Schultz / 228

Afdelingen har nu 55 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
Steen E. Engstrøm
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
Svend Jensen
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
25 76 03 85
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
calamar@comxnet.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 2019.
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. Kontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank).
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.
www.restaurantmenuen.dk

’Flagdagen’ på Amager
torsdag d. 5. september 2019
I skrivende stund kendes ikke alle detaljer,
men bestyrelsen planlægger på, at afdelingsflaget er til stede i både Tårnby og Dragør.
Vi vender tilbage med nærmere når det kendes.
Bestyrelsen

DANNEBROG 800 ÅR
Invitation til fejringen af

Dannebrogs 800-års jubilæum
Valdemarsdag, lørdag den 15. juni 2019 i København
Det er et stort ønske for arrangøren 'Danmarks-Samfundet', at så mange borgere,
faner & flag som muligt deltager i den stort anlagte ’DANNEBROG 800’-fejring i Hovedstaden.
Danmarks-Samfundets Protektor
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og Prinsesse Marie
deltager i fejringen.

(Foto: Søren Konradsen)

Program:
Kl. 11:00
Kl. 12:15
Kl. 13-14:30

Festgudstjeneste i Københavns Domkirke 'Vor Frue Kirke'
March fra hhv. Livgardens Kaserne i Gothersgade og Domkirken
i Nørregade med flag, faner & spil til Rådhuspladsen
Festarrangement på Rådhuspladsen med uddeling af faner
& flag, taler, musik, underholdning og fællessang

Gå ikke glip af denne store
nationale begivenhed!
www.danmarks-samfundet.dk

Marinestøtterne & Amager Marineforening
afholder fælles

Sommerfest
i Haveforeningen 'Maglebylund', Kirkevej 58,
i Jan Samuels dejlige have (nr. 179)

lørdag d. 29. juni 2019 kl. 12 - …
Adgangskravet er, at hver deltager bærer en eksotisk og fantasifuld hovedbeklædning,
hvor der i både dame- & herreklassen præmieres en vinder.
De kulinariske overraskelser (fra kl. 13) består af

sild samt pølse- & ostebord.

Desuden frisk frugt, kaffe og småkager. Salg af drikkevarer til populære priser.
Sommer-quiz for alle, der har lyst til at være med.

Bindende tilmelding:
til
Amager Marineforening v/ kasserer torbenjohnsrud@gmail.com
Marinestøtterne v/ næstformand Karin Troest Clemmensen ktpretac@post.tele.dk
Medlemmer af Marinestøtterne og Amager Marineforening kan tilmeldes med ledsager
- frist er fredag d. 21. juni 2019.

Deltagerpris - pr. person: kr. 125,-.
Der betales kontant på dagen ved ankomst.
Busforbindelse til og fra H/F Maglebylund på Kirkevej 58 er linje 35.

VEL MØDT!
Bestyrelserne i

Marinestøtterne & Amager Marineforening

"Tour de Amager".
&

sæsonåbningsfrokost i Marinestuen
lørdag d. 10. august 2019
Vi indleder eftersommersæsonen med den traditionsrige og meget hyggelige
motionscykling 'Tour de Amager' med morgenbord i Marinestuen kl. 08:30
for cykelmotionister.
Kl. 9:30 cykler vi roligt ud på en ca. 20km lang rundstrækning på vores dejlige ø,
med flere pauser undervejs,
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 sætter vi os til en dejlig sommerbuffét kl. 13.
Medlemmer med ledsager er velkomne
(kun 42 siddepladser, så 'først til mølle'-princippet gælder).

Deltagelse i morgenbord: kr. 30,- pr. prs., i frokosten kr. 140,- pr. prs., der betales ved fremmødet.

Bindende tilmelding til kassereren på mail el. SMS senest mandag d. 5. august 2019.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Mindehøjtidelighed i Mindelunden
tirsdag d. 29. august 2019 kl. 14.
Traditionen tro afholdes der mindehøjtidelighed i Mindelunden i Ryvangen.
I år vil Hendes Majestæt Dronningen afsløre Bjørn Nørgaards mindesøjle,
rejst til minde om de orlogsfolk og soldater fra hhv. Søværn & Hær,
der mistede livet ved kampene den 9. april 1940 og den 29. august 1943.
Der holdes taler og der lægges kranse.
Flag og faner fra Soldater- & Marineforeninger vil være på plads.
Alle er velkomne.
Flere oplysninger fås ved henvendelse til sekretæren.
Arrangører: 'Frihedskampens Mindefond' & 'De Allieredes Danske Våbenfæller'.

FOREDRAGSAFTEN
i Marinestuen

onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 19:00

Chefen for Marinehjemmeværnet

kommandør Henrik Holck Rasmussen
fortæller om

”MARINEHJEMMEVÆRNET - i dag og i morgen”
Vi indleder kl. 18:00 med skafning for tilmeldte (en lun ret)
til kr. 85,- pr. kuvert, der betales ved ankomsten.
Bindende tilmelding til skafning og til selve foredraget (hvis du ikke ønsker at
skaffe) bedes foretaget senest d. 1. september 2019 i Marinestuen el. til
formand John Rasmussen på jorras61@gmail.com el. via SMS (24 79 35 67)
- opgiv dit navn og dit skibsnummer.

Medlemmer af Amager Marineforening med hver én ledsager kan tilmeldes.

Vel mødt til endnu en dejlig aften i DIN Marineforening!
Bestyrelsen

Siden sidst...
20. apr. deltog 38 påskeglade medlemmer & ledsagere i dejlig påskefrokost i Marinestuen. Karin,
Preben, Ditte & Inger havde alle deres andele i det kulinariske - stor tak til jer. Også tak til Tina, der
hjalp til overalt og tog sig af opvasken.
4. maj medvirkede vores formand John og flagbærer Torben som inviterede med flaget i buketlægningshøjtideligheden ved Dragør Kirke, arrangeret af Marinehjemmeværnsflotille 367 Dragør i
anledning af befrielsesdagen.
18. maj holdt Marineforeningen sit årlige Sendemandsmøde, i år i Randers. Fra Amager Mf deltog vor
formand, ledsaget af Inger, og begge har de meldt meget positivt tilbage om nogle rigtig gode dage
og arrangementer. Fredag stod Randers Mf for en usædvanlig flot og velsmagende udvidet kammeratskabsaften i 'Pakhuset' med stort fiskebord, god musik og dejlig stemning.
Lørdag indledtes mødedagen kl. 9 med gudstjeneste i Skt. Mortens Kirke ved Holmens provst og
orlogsprovst Ejgil Bank Olesen. Derpå march gennem byen med Søværnets Tamburkorps, kranselægning, hvorefter mødet begyndte i Fritidscenteret kl. 11:30. Imens, og under selve Sendemandsmødet, var alle ledsagerne på en fin rundvisning i den smukke gamle søkøbstad.
Sendemandsmødets væsentligste begivenhed var landsformandsskiftet, idet Jens Ole Løje Jensen efter 14 år på posten, blev afløst af stabschefen ved Flådestation Korsør, kommandørkaptajn Steen
E. Engstrøm, tillige medlem i Korsør Mf.
Lørdag aften var 80 tilmeldte til helstegt pattegris i Randers Mf’s dejlige Marinestue - ”Meget velsmagende…”, beretter vor formand.
Fra Amager Mf skal lyde et stort ’Tak for indsatsen’ til Ole Løje, og et ’Velkommen ved roret’ til Steen.
Og stor tak til Randers Mf for nogle dejlige dage og oplevelser i det midtjyske.
29. maj afholdt ’Danmarks Veteraner’ deres traditionsrige ”Peacekeepers Day” i Kastellet. Hovedgæst
var Folketingets formand, og hovedtaler var forsvarschefen, general Bjørn Bisserup. Blandt de
omkring 400, der var mødt til medaljeparaden og den efterfølgende reception, var også vor nyvalgte
landsformand og frue samt Amager Mf’s formand og sekretær med afdelingsflaget, der ses på billedet
herunder som nr. 3 fra højre blandt de i alt 17 faner & flag.

Landsformanden for ’Danmarks Veteraner’, oberst (p) Niels Hartvig Andersen,
byder velkommen til de ca. 400 fremmødte ved medaljeparaden i Kastellet.
(Fotografiet bringes med tilladelse fra ’Danmarks Veteraner’).

Redaktøren

