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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Nu er foråret gået på en måde, der vel kun kan beskrives som god med mange spændende aktiviteter. Vejrmæssigt har det været fremragende, så vi har kunnet anvende vores terrasse i marinestuen det meste af tiden.
Distriktsmøde nr. 1-2022 blev holdt i Roskilde Marineforening den 1. marts. Mødet indeholdt de sædvanlige
punkter med oplysninger om de enkelte foreningers drift og de fremtidige tiltag på distrikts- og landsplan.
Den 17. marts afholdt HVF 367`s Støtteforening deres admiralforsamling i Marinestuen, og de 24 deltagere tilkendegav meget stor tilfredshed med vores hjælp til dem.
Vores udflugt til Helsingør sammen med MAST den 2. april var en ubetinget succes. De tre udstillinger i "M/S
Museet for Søfart" var meget interessante, og sammen med museets indretning og de permanente udstillinger
var det en
fremragende
oplevelse.
var det en fremragende oplevelse.
Den
efterfølgende
gode frokost blev indtaget i Helsingør Marineforenings dejlige og smukke kælderlokaler, og jeg tager vist ikke meget fejl, hvis jeg skriver, at alle tilstedeværende fik en fantastisk oplevelse.
I Marinestuen holdt vi påskefrokosten på Majestætens fødselsdag den 16. april, og det var igen en fremragende dag, hvor Karin, Preben
og Inger på aldeles fortræffelig vis igen havde fremtryllet en dejlig kulinarisk oplevelse. Stor tak til "kabys-teamet".
Da Amager Marineforening er medlem af Tårnby Foreningsråd, deltog jeg i repræsentantskabsmødet (generalforsamlingen) på ’Plyssen’
(den nye ’Ved Diget’). Jeg fik her fornemmelse af hvad der rører sig i de forskellige 72 foreninger, samtidig med at jeg fik set en del af
udstillingerne, som er meget interessante og anbefalelsesværdige.
Den 30. april - på Danmarks Marineforenings 109-års fødselsdag - holdt ’Marinestøtterne’ (MAST) deres udsatte 26. ordinære generalforsamling med Ib Ketler som myndig dirigent. Det lovede våbenskjold fra Amager Marineforening til MAST`s 25-års jubilæum blev overrakt til MAST og er nu ophængt i marinestuen efter deres eget ønske.
Formanden og kassereren deltog den 5. maj i kranselægningen ved "Mindeankeret" i Nyhavn. Det var en værdig mindre seance med taler
for de mange omkomne søfolk i 2. verdenskrig. Der blev lagt 7 kranse, og Marineforeningens landsflag var til stede.
Vi var fire personer, der den 8. maj deltog i buketlægningen ved Helgolandsveteran Hans O. Hansen`s gravminde på Kastrup Kirkegård.
Pudsecremen blev flittigt brugt, så mindepladen er nu atter i fin stand.
Den 14.maj blev der afholdt "Sendemandsmøde" på Løgstør Parkhotel og næstformanden, Preben, deltog som sendemand for Amager
Marineforening. Det forlyder, at det var en ganske fin weekend, og vi henviser til omtalen i kommende ’Under Dannebrog’.
Vi går nu ind i sommeren 2022, og bestyrelsen har som sædvanligt sat "fuld tryk på kedlerne" med en del aktiviteter i "støbeskeen". Pinsefrokosten er netop godt overstået med 16 deltagere i dejligt vejr. Foran os er bl.a. sommerfest den 9. juli i Marinestuen/-haven - vi har jo
nu faciliteter, der gør, at vi også kan være udendørs i ’Marinehaven’, hvis vejret er godt.
Motioncyklingen "Tour de Amager" den 6. august starter som sædvanligt fra Marinestuen med kurs mod det sydlige Amager i et roligt og
behageligt tempo. Efter cykelturen er der frokost i Marinestuen for tilmeldte.
Desuden fremgår en del andre arrangementer og begivenheder på side 2. Bestyrelsen opfordrer til, at alle afdelingens medlemmer i bakker
op om aktiviteterne såvel internt som eksternt. Bemærk, at Marinestuen er sommerlukket 2. juli samt 10. juli - 5. august.

John - en glad mester...
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Dato

Kl.

Aktivitet

Tilmelding

11/6 13-16 Marinestuen åben
18/6 13-16 Marinestuen åben
25/6 13-16 Marinestuen åben
_________________

2/7

Marinestuen er LUKKET (stuen er udlånt til anden side)

9/7 13-18 SOMMERFEST i Marinestuen/-haven
10/7-5/8

JA

Marinestuen er LUKKET (sommerferie)

_________________

6/8 08:30-18 MOTIONSCYKLING & FROKOST i Marinestuen

JA

13/8 13-16 Marinestuen åben
20/8 13-16 Marinestuen åben
27/8 13-16 Marinestuen åben
28/8 10-16 JUBILARSTÆVNE på Nyholm

JA

_________________

3/9 13-16 Marinestuen åben
10/9

11
FLAG- & FANEBORG, H. M. Dronningens 50-års regeringsjubilæum
13-16 Marinestuen åben

17/9 13-16 Marinestuen åben
24/9 09-18 UDFLUGT TIL KØGE, besøg på Braunstein-bryggeriet og i Køge afd.
Marinestuen er LUKKET

JA

_________________________________________________________________________________________________________

Marinestuen er lukket 2/7, 10/7-5/8 og 24/9
________________________________

Andre kommende aktiviteter:

Flagdag i Tårnby Kommune d. 5. september
Kranselægning med Dragør-flotillen d. 20. oktober
Julefrokost i Marinestuen d. 17. december
Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’

Marineforeningen

Æresformand:

Trondhjemsgade 5, kld.
2100 København Ø.

Landsformand:

Stiftet den 30. april 1913
www.marineforeningen.dk

Distriktsformand:

H. K. H. Kronprins Frederik
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, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.

Øvrige poster:

Afdelingsbestyrelsen:
Formand
John Rasmussen
Kasserer
Søren Konradsen
Næstform.
Preben T. Clemmensen
Sekretær
Erling Huusfeldt
Bestyr.-medl. Jesper Vigel
1.-suppeant Svend Jensen
2. suppleant Torben Steffen Hansen

24 79 35 67
51 83 60 61
30 37 32 00
22 40 46 05
53 85 30 79
25 76 03 85
40 85 47 80

Revisor
Revisor
Revisorsuppl.
Flagbærer
Reserveflagbær.

John Larsen
Mogens Fuglsang
Jørgen Falkenberg
Torben S. Hansen
Søren Konradsen

28 36 79 05
25 21 09 16
40 26 26 42
40 85 47 80
51 83 60 61

Afdelingens E-mail (formanden):
jorras61@gmail.com

LOGGEN's redaktion:

WEB-master:

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

www.amagermarineforening.dk
Ole Skjold Hansen
Valhøjs Allé 106A, 1.th., 2610 Rødovre
skjoldhansen@gmail.com
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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 den 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: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup
CVR: 41111542 / Kontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank)

! ! ! www.amagermarineforening.dk ! ! !
- en afdeling i

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d. 12. juli

Preben Tang Clemmensen / 189

80 år

d.

6. aug.

Hans Nielsen / 227

70 år

d.

5. sep.

Karen E. Sørensen / 235

65 år

_________________________________________________________________________________________

Jubilarer for tjenesten i Søværnet
Bendt Fogh / 215

80 år

Egart Luckow / 188

65 år

Preben Tang Clemmensen / 189

60 år

John Rasmussen / 61

50 år

Kammeraterne ønsker jer hjertelig tillykke!
_________________________________________________________________________________________

Nye medlem
Erling Aggerholm / 243

SVN (1969)

Jørgen Rasmussen / 244

SVN (1960)

Kammeraterne byder hjertelig velkommen!
_________________________________________________________________________________________

Dødsfald
Carsten Ehmsen / 63
_______________________________________________________

Vi er nu 44 medlemmer i afdelingen.

MINDEORD

†
Carsten Ehmsen / 63
27. februar 1959 - 23. februar 2022

Bestyrelsen har erfaret, at vores gode kammerat, Carsten Ehmsen, er gået fra borde i februar måned. Carsten, der var
elektriker af profession, mødte ved Søværnet i 1980, og sejlede bl.a. med fregatten PEDER SKRAM og i de seneste mange
år i Miljøskibene. Carsten indmeldte sig i Amager afdelingen i februar 1998, og vi kendte ham som en rigtig god og hyggelig
kammerat med både lune og oprigtig interesse for sine omgivelser.
Vi vil huske Carsten som den gæve marinekammerat han var. ÆRET VÆRE CARSTEN’s MINDE.
Bestyrelsen

SOMMERFEST i Marinestuen/-haven
lørdag d. 9. juli 2022 kl. 13-?
Tømmerupvej 34 (buslinierne 34, 35 & 250S).
Medlemmer med hver én ledsager samt medlemmer af Marinestøtterne med hver én
ledsager kan tilmelde jer i Marinestuen på åbningslørdage el. til vores formand, John:

jorras61@gmail.com
Bindende tilmelding. Pris pr. deltager: kr. 150,- (betales ved ankomsten).
Sidste frist for tilmelding: søndag d. 3. juli 2022 kl. 16.
Kun 26 siddepladser - venteliste etableres.

En vigtig detalje for at deltage er,
at man bærer en kreativ og eksotisk udseende hovedbeklædning...

Under festen kåres en 'hatte-vinder' i hhv. dame- & herreklassen.
Bestyrelsen

MOTIONSCYKLINGEN

”TOUR de AMAGER”
m. frokost i Marinestuen bagefter!
Tour’en og frokosten finder i år sted lørdag d. 6. august 2022
med morgenbord i Marinestuen (Tømmerupvej 34) for de tilmeldte morgenduelige 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 tilmeldte kammerater til frokost kl. ca. 13.
Tilmelding, der er bindende, med navn og deltagerantal, foretages i Marinestuen eller sendes til
formand John: jorras61@gmail.com / SMS: 24 79 35 67 senest søndag d. 31. juli 2022 kl. 18.
Priser pr. kuvert: morgenmad kr. 30,- / frokost kr. 150,- (betales ved fremmødet).
Medlemmer m/ hver én ledsager samt medlemmer af ’Marinestøtterne’ m/ hver én ledsager kan tilmelde sig.

Bestyrelsen

UDFLUGT TIL KØGE
Bestyrelsen planlægger en udflugt til Køge lørdag d. 24. september 2022 med besøg på bryggeriet BRAUNSTEIN, og derpå frokost i Køge-afdelingens hyggelige Marinestue på Køge Havn.
Vi vender snarligt tilbage med nærmere informationer når de kendes, bl.a. om priser, transport
og tilmelding.
Bestyrelsen

Siden sidst...
1. marts - Distriktsmøde i Roskilde Marineforening
Formanden, næstformanden og Erling Huusfeldt deltog i dette årets første Distriktsmøde, der forløb godt med
en god dialog. Tak til arrangørerne.

17. marts - Venneforeningen til Marinehjemmeværnsflotille 367 Dragør
holdt deres generalforsamling i vores Marinestue med 24 deltagere. Efter generalforsamlingen holdt kaptajn
Frederik Olesen et glimrende foredrag om ’Droner i Det Danske Forsvar’.

19.-20. marts - Landsskyttestævnet fandt sted i Kgs. Lyngby & Brøndby
2 skytter fra Amager Marineforening deltog i det vellykkede stævne.

2. april - Udflugten til Helsingør

Vi var 19, der tog op til M/S Museet for Søfart for at se deres gode udstillinger, bl.a. om Kongeskibet DANNEBROG, der jo i år fejrer 90-års fødselsdag. Efter museet spiste vi en dejlig frokost i Helsingør Marineforenings
hyggelige kælderlokaler, centralt beliggende ikke langt fra havn & station. Tak til vore værter for en dejlig dag.

16. april - Påskefrokost i Marinestuen
13 var tilmeldt frokosten, hvortil Karin, Preben, Ditte & Inger havde frembragt en herlig buffét. Vejret var med
os, så kaffen blev indtaget på terrassen. Tak for en herlig dag med dejlig mad i godt selskab.

30. april - Marinestøtternes 26. generalforsamling
fandt sted i Marinestuen med i alt 16 deltagere. Ib Ketler fra Brøndby Marineforening var en myndig dirigent,
fremgår det af referatet. Formanden for Amager Marineforening overrakte, med tak, et 25-års jubilæumsskjold
til Marinestøtternes formand, Britta von Elling. Skjoldet er nu ophængt i Marinestuen.

5. maj - Kranselægning ved Søfolkenes Mindeanker
Formanden og kassereren deltog i den højtidelige kranselægningsceremoni i Nyhavn på befrielsesdagen. Der
blev lagt i alt 7 kranse fra hhv. Søværnet, Søfartens Faglige Organisationer og Danmarks Marineforening.

Siden sidst...

(fortsat…)

8. maj - Buketlægning på Kastrup Kirkegård

Formanden & fru Inger, Karen Sørensen & kassereren mødtes for at lægge den traditionelle buket ved Helgolandsveteran Hans O. Hansens gravminde fra Kampen ved Helgoland d. 9. maj 1864.

14. maj - Sendemandsmødearrangementet i Løgstør
Som sendemand fra Amager Marineforening deltog næstformanden, Preben. Før mødet underholdt Søværnets
Tamburkorps udenfor Løgstør Parkhotel hvor mødet blev holdt. Mødet forløb i god ro og orden. Bl.a. valgtes
ny landssekretær, Pia Skarritsø fra Ebeltoft afdelingen. Mens sendemændene holdt møde, sejlede ledsagerne,
deriblandt Preben’s hustru Karin, en tur til Livø - i stiv kuling fra nordvest…
Tak til arrangørerne fra Distrikt Nordvestjylland med formand Per Toftum Larsen i førersædet.

21. maj - Fregatskydningen i Københavns Marineforening

havde 2 skytter fra Amager Marineforening blandt deltagerne. Solveig Unø Kühnell, Kbh. Mf., skød sig til titlen
som årets Fregatkaptajn - tillykke herfra.

4. juni - Pinsefrokost i Marinestuen
16 var mødt til en dejlig og velkomponeret pinsebuffét, tilbedt af Karin, Preben & Inger. Vejret var i den grad
med os, så parasollerne på terrassen og Marinehaven gjorde god fyldest… Stor tak til kabyssen for god mad.
Tekst & fotos: redaktøren.

Vedr. tilmelding: kontakt amager@marineforeningen.dk

