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Medlemsblad og nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet…!
Bestyrelsen har stadig motoren på "full speed ahead" og bliver ved med at
indsejle nye rammer, som medlemmerne kan udfylde efter lyst og lejlighed.
Foreningen har haft ubetinget succes med de store skafninger til diverse
højtider sammen med de på årsbasis traditionelle skafninger. Derimod har der
ikke været den store deltagelse i lørdagsskafningerne ind imellem.
Derfor vil bestyrelsen i fremtiden satse på de store forud varslede arrangementer i afdelingen.
Der vil selvfølgelig stadig være almindeligt åbent på de lørdage gennem året, der ikke falder sammen
med store arrangementer eller foreningens sommerlukning.
Et udslag af alt dette er, at Marinestøtterne og Amager Marineforening har besluttet at genoplive
tidligere traditioner. Det første arrangement er afholdelsen af en fælles sommerfest d. 23. juli 2016
kl.12-18. Det er tanken, at bl.a. sommerfester kan afholdes andre steder end i marinestuen, men da
arrangementet er kommet sent på bedding, holder vi det i marinestuen i år. I kan læse mere om festen
inde i bladet.
Eksternt fortsætter vi med deltagelse i så mange forskellige begivenheder som muligt. Disse arrangementer kan man se i begivenhedskalenderen inde i bladet.
Bestyrelsen håber, at så mange medlemmer som muligt deltager i både de interne - såvel som de
eksterne begivenheder.
"Mester"

Redaktionen mangler stadig e-mail adresser
på flg. medlemmer med skibsnumrene 3, 6, 9, 13, 14, 31, 51, 63, 98, 125, 139, 142, 144, 214, 219, 225 & 226.
I bedes venligst sende en ’Halløj’-mail til LOGGEN’s redaktør på s.konradsen@hotmail.dk.

Fra 2017 vil medlemmerne alene modtage LOGGEN via e-mail.
Har du ikke e-mail, så kontakt redaktøren på tlf. 51 83 60 61.

LOGGEN vil - som i dag - også kunne læses via vores hjemmeside www.amagermarineforening.dk.
Tak fra redaktionen

BEGIVENHEDSKALENDER 4/2016
Dato

Kl.

Aktivitet

4/6

12-16

5/6 13-16.30

Tilmelding

Marinestuen åben (ingen frokostbuffét)
’NAVY DAY’ på Dragør Fort
Marinestuen åben - SÆSONAFSLUTNING m. frokost kl. 13

11/6

12-18

JA

15/6

19

’Valdemars Flagfest’ i Holmens Kirke

18/6

10-16

’Forsvarets Dag’ på Kronborg (40 år)

JA

SOMMERFEST i Marinestuen - sild & pølse-/ostebord kl. 13

JA

08.30

Morgenbord i Marinestuen for cykelmotionister, cykling kl. 09.30

JA

12-18

SÆSONSTART i Marinestuen - frokost kl. 13

JA

20/8

12-16

Marinestuen åben

27/8

12-16

Marinestuen åben

28/8

10-16

Jubilarstævne på Nyholm

29/8

15?

_________________

23/7

12-18

_________________

13/8

JA

Mindehøjtidelighed i Mindelunden

_________________

3/9

12-16

Marinestuen åben

10/9

12-16

Marinestuen åben - månedligt skaffearrangement kl. 13

JA

17/9

11-16
12-16

KSS, udflugt til PEDER SKRAM, frokost i Kbh. Mf.
Marinestuen åben

JA

24/9

12-16

Marinestuen åben

_________________

1/10 12-16

Marinestuen åben

8/10 12-16

Marinestuen åben

15/10 12-16

Marinestuen åben - månedligt skaffearrangement kl. 13

JA

_________________

BEMÆRK! - tilmelding i Marinestuen el. til kassereren (mail el. SMS).
_____________________________________________________________________________________________________

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2016:
29. august: Mindehøjtidelighed i Mindelunden
20. oktober: Mindehøjtideligheder i St. Magleby & Dragør
29. oktober: 28-års fødselsdagsfest i Allégårdens Selskabslokaler
10. december: Julefrokost i Marinestuen
24. december: Juleandagt & kranselægning i Nyhavn

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

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d. 5. juni
d. 25. aug.

Anthony Finn Nielsen / 201
Bendt Fogh / 215

75 år
90 år

________________________________________________________________________________________________

Ingen nye medlemmer er optaget siden sidste LOGGEN
________________________________________________________________________________________________

Ingen er udmeldt siden sidste LOGGEN
________________________________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen (uændret): 65.

Siden sidst…:
26. marts deltog 25 i Påskefrokosten i Marinestuen. Jørgen Falkenberg stod for det kulinariske, og
Henning, Karin og Preben påtog sig anretning og servering. Stor tak til de fire for en dejlig buffét.

31. marts-6. april deltog Egart Luckow og redaktøren i ’Under Dannebrog’-læserrejsen med flodkrydstogt på Seinen fra Paris til Honfleur - en fantastisk rejse med et væld af oplevelser, bl.a. besøg på Versaillesslottet, ophold i Rouen og i havnebyen Honfleur. En dejlig rejse med 50 deltagere fra Marineforeningerne.

23. april deltog kassereren, som afdelingens sendemand, sammen med flagbæreren med flaget og Erling

Huusfeldt i Sendemandsmødet i Korsør. Vedr. mødets resultater henvises til vores hjemmeside. Mest aktuelt
er det nok, at Distrikt 1 Storkøbenhavn er blevet forøget med afdelingerne Godthaab og Bornholm. Tak til
Korsør Marineforening for en dejlig Sendemandsmødeweekend.

29. april medvirkede formanden, flagbæreren med flaget og redaktøren i bisættelse fra Holmens Kirke af

”Krigssejlergruppen 1939-45”’s formand, hr. Erik Kragelund Nielsen, der blev 92 år. En bevægende afsked
med den gamle sømand, der så bravt kæmpede for anerkendelsen af de omkring 6.000 danske krigssejlere,
hvoraf mere end 2.000 måtte lade livet derude på verdenshavene. Æret være Erik Kragelunds minde.

4. maj deltog formanden, flagbæreren med flaget og redaktøren i Marinehjemmeværnsflotille 367 Dragørs
årlige buketlægning ved mindestenen ved Dragør Kirke for de lokale omkomne modstandsfolk under
besættelsen. Bagefter blev vi trakteret i messen på Fortet. Tak til Flotillen for en værdig og hyggelig aften.

8. maj lagde formanden, flagbæreren med flaget og reserveflagbæreren en buket på Helgolandsveteran
Hans Hansens gravminde på Kastrup Kirkegård. Bagefter indtog vi en fortjent forfriskning på ’Air Pub’.
Normalt lægger vi buketten på årsdagen d. 9. maj for ’Kampen ved Helgoland’, men i år valgte vi søndagen,
(som angivet i sidste LOGGEN), hvor alle tre kunne deltage.

14. maj deltog 27 i Pinsefrokosten i Marinestuen. Karin og Preben, med assistance af Henning, stod for en
rigtig dejlig pinsebuffét, - stor tak for det. Alle havde en herlig dag i stuen, hvor vort nyeste medlem Jackie
også blev officielt
optaget
SOMMERFESTEN
placeres
her og modtog nål og emblem.

18. maj: Flagbæreren og reserveflagbæreren deltog i Roskilde Marineforenings flotte 100-års jubilæumsfejring med march gennem byen, anført af Søværnets Tamburkorps, og reception i Marinehuset. Med taler af
viceborgmesteren, landsformanden og lederen af Søværnets Tamburkorps, musikledsagelse og festlig
jubilæumsstemning, blev det en dejlig dag. Endnu en gang tillykke til Roskilde med den store dag.
Redaktøren

Marinestøtterne & Amager Marineforening
afholder fælles

Sommerfest !
i Marinestuen, Randkløve Allé 5 kld.

lørdag d. 23. juli 2016 kl. 12-18.
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.

Salg af drikkevarer til vores populære priser.
Minibankospil ved ’Marinestøtterne’ og konkurrencer.

Tilmelding:
Medlemmer af Marinestøtterne og Amager Marineforening kan tilmelde sig med ledsager
- frist fredag d. 24. juni 2016.
Evt. gæster sættes på venteliste, alle får besked i ugen efter tilmeldingsfristens udløb.
Bindende tilmelding til:
Amager Marineforening: kasserer torbenjohnsrud@gmail.com / 29 28 76 38,
Marinestøtterne: sekretær vibekecarlsson@gmail.com / 38 28 32 43.

Deltagerpris - pr. person: kr. 100,-.
Der betales på dagen ved ankomst.

VEL MØDT!
Bestyrelserne i

Marinestøtterne & Amager Marineforening

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

Foreningens 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
27 91 86 79
29 28 76 38
51 83 60 61
22 67 30 79

jorras61@gmail.com
ktpretac@post.tele.dk
torbenjohnsrud@gmail.com
s.konradsen@hotmail.com
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
John Werge

28 36 79 05
21 20 96 91
27 28 66 71

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 2016
Indlæg/fotos sendes digitalt til redaktøren: s.konradsen@hotmail.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 76 afdelinger.

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

www.amagermarineforening.dk.

Fotos fra begivenheder siden sidste LOGGEN:

29. april bisattes krigssejler Erik Kragelund fra Holmens Kirke. Til venstre ses Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen ved Erik Kragelunds båre.
Til højre ses, med flagene, fra venstre: Joan Arneberg (Kbh. Mf), vor formand John Rasmussen (med Brøndby Mf’s flag)
og vor egen flagbærer Torben Hansen. Yderst til højre dette blads redaktør. (Fotos: Niels-Birger Danielsen).

Fotos fra begivenheder siden sidste LOGGEN:

Fra årets Sendemandsmøde i Korsør: landsformanden taler til deltagerne umiddelbart før man marcherer - med Søværnets Tamburkorps i spidsen gennem Korsør til Flådestationen, hvor Sendemandsmødet blev holdt.

Den ene halvdel af de 209 Sendemandsmødedeltagere, her fotograferet i Flådestationens Containerhal, som til lejligheden var flot omdannet til
mødesal. Blandt deltagerne var fra Amager Mf.: Torben Johnsrud (sendemand), Torben S. Hansen (flagbærer) og Erling Huusfeldt (tidl. formand).
(Fotos: Leif Mortensen, redaktør af ’Under Dannebrog’).

