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Medlemsblad og nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Til suk og sorg i livet,
blev denne virus os givet.
Sorg er til glæde vendt,
når sidste dag med denne virus er endt…
Med diverse små justeringer af den oprindelige tekst er disse ord vel meget kendetegnende for hele situationen i øjeblikket. De sidste mange uger med nedlukningen - og den spæde genstart af Danmark - har været
en dyster og kedelig tid med uvishedens skyer hængende over os.
Stort set alle arrangementer i Amager Marineforenings regi har bestyrelsen måttet aflyse eller udsætte, ligesom stort set alle andre
begivenheder rundt omkring os er aflyste eller udsatte.
Men nu er det tid til positivt at udstikke kursen mod fremtiden. Bestyrelsen har med sin ukuelige optimisme allerede fundet datoer og
ideer til de fremtidige arrangementer. Vi håber på, at regeringen åbner for udvidelsen af forsamlingsantallet til de lovede 30 - 50 personer
efter d. 8. juni. Det gør, at vi kan afholde forsinket pinsefrokost d. 20. juni og sommerfest d. 11. juli. Vi har foreløbigt sat en grænse på 28
personer, da vi p.t. ikke kender regeringens forsamlingsantal endeligt. Det er samtidig et realistisk antal personer, når der skal holdes
afstand, og alle sikkerhedsforhold skal opretholdes.
Da alle arrangementer og begivenheder har været lukket i lang tid, har bestyrelsen vedtaget, at vi holder lørdagsåben i Marinestuen hele
sommeren, startende med lørdag d. 27. juni til og med lørdag d. 26. september. Vi har en fornemmelse af, at vores medlemmer ikke har
den store lyst til at drage ud i den store verden eller for den sags skyld ud i det danske land med nuværende situation. Man kan så under
trygge forhold mødes med vennerne i Marinestuen. Man vil altid kunne få en gratis kop kaffe og kage. Hvis det er ønskværdigt, kan man
i god tid med et rimeligt antal deltagere lave en aftale, hvor vi arrangerer en let frokost til en overkommelig pris.
Jeg har gemt det vigtigste punkt her til sidst. Det er nu bydende nødvendigt, at Amager Marineforening arbejder på at skaffe nye lokaler
til en ny marinestue. Bestyrelsen har selvfølgelig været i gang længe, og der er sendt to ansøgninger samt en let skjult henvisning til
ansøgningerne til Tårnby Kommune, men svarene har været, at man vender tilbage "snarest". Vi vælger at tro på, at corona-virus har
bremset udviklingen i sagen, men man vender vel snart tilbage til den.
Kassereren og undertegnede har været rundt i Tårnby for at opsnuse evt. anvendelige lejemål, og vi er p.t. i gang med at bearbejde
tingene. Men det er tvingende nødvendigt, at I medlemmer - udover bestyrelsen - også prøver at opsøge lejemuligheder rundt omkring
på øen.
Der vil senere blive lavet diverse arrangementer, bl.a. "Tour de Amager" d. 8. august med frokost i Marinestuen bagefter, og alt dette vil
fremgå af "LOGGEN" og de løbende udsendte nyhedsbreve. Bestyrelsen opfordrer som sædvanligt medlemmerne til at slutte op om
arrangementerne og begivenhederne i Amager Marineforening.
Den trods alt positive og glade mester,

John

BEGIVENHEDSKALENDER 3/2020
Dato

Kl.

Aktivitet

Tilmelding

MARINESTUEN ER ÅBEN HELE SOMMEREN!
20/6

12-18

Marinestuen åben - PINSEFROKOST kl. 13

27/6

13-16

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

4/7

09-16

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

11/7

13-20

SOMMERFEST i H/F Maglebylund - Marinestuen LUKKET

18/7

13-16

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

25/7

13-18

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

13-16

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

JA

_____________

JA

_____________

1/8

8/8 8:30-9:30
8/8 9:30-13
8/8 12-18

Marinestuen: MORGENSKAFNING for cykelmotionister, fulgt af
MOTIONSCYKLINGEN 'TOUR de AMAGER'
Marinestuen åben - FROKOST kl. 13

15/8 13-16

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

22/8

22/8 13-16

Marinestuen: MARINESTØTTERNES GENERALFORSAMLING 2020
- alene medlemmer af Marinestøtterne kan deltage
Marinestuen åben - FROKOST kl. 13:00

29/8 13-16

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

11

JA
JA
JA

JA

_____________

5/9

13-16

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage - FLAGDAG i Danmark

12/9 13-16

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

19/9
19/9 13-16

SENDEMANDSMØDE i Svendborg
Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

25-27/9

-

26/9 13-16

JA

Patruljefartøjet P520 DIANA besøger adoptionsbyen Dragør
SIDSTE ÅBNINGSDAG I MARINESTUEN - gratis kaffe & kage

_______________________________________________________________________________________________________

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2020:
3.-4. oktober: Landsskyttestævne i Grenaa
_____________________________________________________________________________________________________________________________

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

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d. 18. jun.
d. 8. aug.

Kristian Konradsen / 79
Søren Konradsen / 22

70 år
65 år

_________________________________________________________________________________________

Jubilarer for indkaldelsen til Søværnet
Børge Therkelsen / 98
Jørgen Fisker Sørensen / 205
Thommi S. Yde / 14
Carsten Ehmsen / 63
Allan M. J. Christensen / 145
Jesper Vigel / 220

65 år
60 år
40 år
40 år
40 år
25 år

Bestyrelsen gør opmærksom på at årets Jubilarstævne på Nyholm desværre er aflyst.
I stedet gennemføres et ’dobbelt-stævne’ for orlogsgaster med
25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-, 75- og 80-års jubilæum for indkaldelsen til Søværnet

den 29. august 2021.
Men det skal jo ikke forhindre jer jubilarer her i 2020 i at købe og bære jubilartegnet
allerede i år - henvend jer meget gerne til bestyrelsen derom.

Kammeraterne ønsker jer alle hjertelig tillykke med fødselsdage & jubilæer!
_________________________________________________________________________________________

Dødsfald
Leif Breiner Ernst / 223
Læs mindeord på side 6.
_________________________________________________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen er 52.

Siden sidst:
9. marts - Soldatersamvirket KSS’ generalforsamling havde atter Ib Ketler som en myndig og
kompetent dirigent. 9 ud af 13 medlemsforeninger, deriblandt formanden fra Amager MF, var mødt, og alt
forløb planmæssigt. Formanden Søren Konradsen blev genvalgt for 2 år.
KSS gennemførte d. 25. oktober 2019 sit 100-års jubilæum med en reception i Københavns Marineforenings
Marinestue på Takkeladsvej, Nyholm. Godt 40 deltog, og Københavns Marineforenings orkester optrådte
med nogle dejlige jubilæumsnumre. Fra Danske Soldater- & Marineforeningers Fællesråd deltog formanden
Steen Engstrøm m/ frue - Steen er jo også Marineforeningens landsformand.
Derefter satte corona-virusset for alvor ind og lagde alle arrangementer og forsamlinger ned!

9. maj - Buketlægning. Da næsten alt jo stort set var lukket ned, påtog sekretæren sig at lægge afdelingens buket på Helglandsveteran Hans Oluf Hansens grav på Kastrup Kirkegård.
Redaktøren

Kære Medlemmer!
Da corona-situationen i Danmark nu er bedret,
og regeringen har 'lettet lidt på låget', holder vi forsinket

PINSEFROKOST i Marinestuen lørdag d. 20. juni kl. 13
for op til og med 28 deltagere efter ’de første 28 tilmeldte’-princippet.
Medlemmer med hver én ledsager samt medlemmer af Marinestøtterne
med hver én ledsager kan allerede nu tilmelde sig til formanden, John.
Bindende tilmelding. Pris pr. deltager: kr. 140,- (betales ved ankomsten).
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 12. juni 2020.
Venteliste etableres. Marinestuen åbner kl. 12.
Alle deltagere forventes at overholde Sundhedsmyndighedernes og regeringens anbefalinger,
at føle sig raske og ikke bære corona-smitte med til Marinestuen.
Der er i Marinestuen truffet de nødvendige foranstaltninger for at vi kan mødes.
Bestyrelsen

SOMMERFEST i H/F Maglebylund
lørdag d. 11. juli 2020 kl. 13-20
Kirkevej 58 (buslinie 35) i Jan Samuels dejlige have i nr. 179 (Maglebyvej).
Medlemmer med hver én ledsager samt medlemmer af Marinestøtterne med hver én
ledsager kan allerede nu tilmelde jer til enten Amager Marineforenings formand,
John: jorras61@gmail.com, el. til Marinestøtternes sekretær, Karin ktpretac@post.tele.dk.
Bindende tilmelding. Pris pr. deltager: kr. 125,- (betales ved ankomsten).
Sidste frist for tilmelding: lørdag 4. juli 2020. Venteliste etableres.
En betingelse for deltagelse er, at alle bærer en 'eksotisk' udseende hovedbeklædning.
Under festen kåres der så en 'hatte-vinder' i hhv. dame- & herreklassen.
Alle deltagere forventes at overholde Sundhedsstyrelsens og regeringens anbefalinger,
at føle sig rask og ikke at være smittebærer.
Bestyrelsen

MOTIONSCYKLINGEN ”TOUR de AMAGER” m. frokost bagefter!
Afdelingen fortsætter succes’en lørdag d. 8. august 2020
med morgenbord i Marinestuen for de tilmeldte motionscyklister kl. 08:30.
Kl. 09:30 starter vi så en dejlig motionscykeltur rundt på dele af øen, og efter flere ’pit-stop’ undervejs slutter
vi ved Marinestuen kl. ca. 12:30. Dér møder vi de andre kammerater, der også er meldt til frokosten kl. 13.
Tilmelding, der er bindende, med navn og antal, foretages i Marinestuen eller sendes til formand John:
jorras61@gmail.com / SMS: 24 79 35 67 senest lørdag d. 1. august 2020. Pris pr. kuvert: kr. 140,-.
Medlemmer m/ hver én ledsager samt medlemmer af ’Marinestøtterne’ m/ hver én ledsager kan tilmelde sig.

Vel mødt - bestyrelsen

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 AUG 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

†
Leif Breiner Ernst / 223
28. november 1946 - 25. april 2020
I januar 2015 indmeldte Leif sig i Danmarks Marineforenings Amager-afdeling. Årsagen var nok, at Leif havde fotograferet for
hovedforeningen ved flere lejligheder gennem en årrække, bl.a. ved foreningens 100-års jubilæum i april 2013. For Leif var
blevet uddannet som fotograf ved 'Nordisk Film A/S'. Ikke mindst fotograferede han i de senere år hvert år Kongeskibet DANNEBROGs forskellige besætninger sammen med Regentparret ved sommertogternes afslutning - billeder, som særligt mangen
værnepligtig orlogsgast siden har sat stor pris på.
Leif fotograferede også årligt Forsvarets admiraler og generaler ved deres sammenkomst i Kastellet, og han var i det hele taget
Forsvarets øverste ledelses faste fotograf gennem mange år. Derudover var han Kastellets trofaste fotograf ved mange begivenheder dér, og han fotograferede endvidere for Holmens Kirke, Selskabet Danske Tordenskold-Venner, Københavnske Soldaterforeningers Samvirke og - ikke at forglemme - ved Amager Marineforenings generalforsamlinger 2015-2018.
Som ansat i 'Nordisk Film A/S' opnåede Leif at holde 50-års jubilæum dér - en stor dag for ham.
Personligt lærte jeg Leif Ernst at kende gennem mit virke i en række af de omhandlede sammenhænge tilbage for en del år
siden, og jeg satte umådelig stor pris på hans evner og professionalisme, hans beredvillighed, væremåde og på hans kammeratlige indstilling og tilgang til alt og alle.
Efter min pensionering fra Forsvaret i januar 2016 skabtes den gode tradition, at Leif, kommandanten i Kastellet major Jørgen
Kold, dennes sekretær Lotti Dyna og jeg én gang om året spiste en frokost og talte om 'de gode gamle dage' - hyggeligt, nostalgisk og på mange måder berigende.
Leif blev, i 2018, desværre ramt af alvorlig sygdom, som han altså ikke kom sig over.
Vi er Leif tak skyldig i mange sammenhænge gennem mange år, og vores tanker går nu til hans familie, ikke mindst til Leif's
enke, Vibeke.
Vi vil huske Leif som den trofaste kammerat og som den dygtige og flittige fotograf han var,

ÆRET VÆRE LEIF's MINDE.
Redaktøren

Velkommen til

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

Åbningstid:
Dagligt kl. 11:30 - 22:00, juni, juli og august har vi 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

”Marinestøtterne på Amager”
indkalder herved til vores

24. ordinære generalforsamling
lørdag d. 22. august 2020 kl. 11:00
i Amager Marineforenings Marinestue, Randkløve Allé 5 kld. i Tårnby
Bemærk: alene medlemmer af ’Marinestøtterne’ kan deltage i generalforsaml.

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning for 2019
Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2019
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for året 2021
Valg af bestyrelse - på valg er:
- Kasserer Dunja Larsen
modtager genvalg
- Bestyrelsesmedlem Karin T. Clemmensen modtager genvalg
- Der skal desuden vælges 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant - på valg er:
- Revisor John Larsen
modtager genvalg
- Revisorsuppleant Inger Nørregaard
modtager genvalg
Eventuelt

Vel mødt til generalforsamlingen!
MAST Bestyrelse

____________________________________________________________

Efter generalforsamlingen:
Tilmelding til frokost kl. 13 er for både deltagerne i MAST generalforsamling
og for medlemmer af Amager MF, og bedes foretaget senest lørd. d. 15. august 2020
Frokosten, der består af sild, smørrebrød og ost, koster kr. 125,- pr. person.
’Marinestøtterne’ giver en øl, vand el. 1 flaske kuvertvin til maden.
Tilmelding til sekretær Karin Troest Clemmensen:
E-mail - ktpretac@post.tele.dk el. tlf. 32 52 05 49 / 24 81 95 32, også SMS med navn & antal.
Vel mødt!

