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Medlemsblad og nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet…!
Jeg sidder her i min have på en efterhånden sjældent dejlig sensommerdag og skriver
de indledende ord til "Loggen". De fleste har nu lagt sommerferien bag sig, og selvom
sommerens vejr har haft præg af et udbredt vandland, så har der dog været godt vejr
ind imellem.
Vi stævner støt imod efteråret, hvor bestyrelsen har mange interessante ting på programmet. Den opmærksomme læser vil også have bemærket, at der nu også på relevante tidspunkter udsendes informationer, der ikke overraskende benævnes "Sidste
nyt". På denne måde kan bestyrelsen også sende meddelelser om arrangementer el.
handlinger med kort varsel, som ikke er kommet med i begivenhedskalenderen.
Det er også en "reminder" om kommende begivenheder for medlemmerne. Jeg vil her nævne enkelte arrangementer, som man kan forberede sig på: vi besøger "M/S Museet for Søfart" i Helsingør søndag d. 1. oktober, og
vi har planlagt månedsskafning i Marinestuen lørdag d. 14. oktober. Den 25. oktober vil maskinmester Gustav S.
Hansen, Kolding Mf, holde sit foredrag i Marinestuen om ”Sabotagen mod Krydseren NÜRNBERG" under 2. verdenskrig. Medlemmerne kan tilmelde sig alle aktiviteter i Marinestuen el. hos kassereren (mail el. SMS).
Som sagt fortsætter bestyrelsen med at søsætte diverse projekter. Men for at de skal kunne lykkes, skal medlemmerne være med. Der er forholdsvis gode besøgstal ved vores større arrangementer, men bestyrelsen ønsker
sig et større fremmøde, da vi selv mener at arrangementerne er kvalitativt gode. Man kan sige, at det især er ærgerligt for dem, der ikke deltager.
De almindelige lørdagsåbninger har side vintermånederne haft meget lav deltagelse. Vi vil derfor fremover byde
på lidt småkager el. wienerbrød til eftermiddagskaffen, og det er selvfølgelig gratis, så kom og vær med. Hvis I
har gode ideer til at styrke fremmødet ved de almindelige lørdagsåbninger, eller til de andre arrangementer i
øvrigt, så kom meget gerne frem med nogle forslag.
Som jeg altid afslutter med, så vil jeg opfordre alle medlemmerne i Amager Marineforening til at deltage i både
de eksterne - såvel som de interne begivenheder og arrangementer.

Den glade mester

Har du husket at betale kontingent for 2017?
Skulle du have overset kontingentbetalingen, kan det nås endnu!
Kontingentet (kr. 425,-) kan betales kontant i Marinestuen på åbningslørdage,
eller på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5324 kontonr. 0244040.
Husk at skrive dit navn og skibsnummer på indbetalingen.

Kassemesteren

BEGIVENHEDSKALENDER 4/2017
Dato

Kl.

23/9
23/9
30/9

10/11
13-16

Aktivitet
Udflugt til Køge med Soldatersamvirket
MARINESTUEN LUKKET
Marinestuen åben, kaffe & kage

Tilmelding
Afsluttet

____________________

1/10
7/10
13/10
14/10
20/10
21/10
25/10
28/10

12-15
13-16
18-24
12-18
10
13-16
18-21
13-16

Udflugt til 'M/S Museet for Søfart' i Helsingør
JA
Marinestuen åben, kaffe & kage
KULTURNAT i København, et væld af tilbud
Månedsskafning i Marinestuen kl. 13
JA
Kranse- & buketlægning m. FLT 367 i St. Magleby & Dragør
Marinestuen åben, kaffe & kage
Foredrag: "Sabotagen mod krydseren NÜRNBERG" (skafn. kl. 18-19) JA
Marinestuen åben, kaffe & kage

____________________

4/11 13-16
11/11
17:30-24
17/11 19
18/11 13-16
20/11 18-21
25/11 13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage
MARINESTUEN LUKKET
Afdelingens 29-års fødselsdagsfest, Allégårdens Selskabslokaler
Marinestøtternes Julebankospil på Tårnby Skole
Marinestuen åben, kaffe & kage
Soldatersamvirkets Julebankospil, Svanevej 22, Kbh. N.
Marinestuen åben, kaffe & kage

JA
JA
JA

____________________

2/12
9/12
16/12
23/12
24/12

13-16
13-16
12-18
10:30
12:00
30/12
-

Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
JULEFROKOST i Marinestuen kl. 13
MARINESTUEN LUKKET
Julegudstjeneste i Holmens Kirke
Kranselægningshøjtidelighed v/ Mindeankeret i Nyhavn
MARINESTUEN LUKKET

JA

____________________

6/1
7/1

12-18
14

NYTÅRSMØNSTRING i Marinestuen, frokost kl. 13
NYTÅRSGUDSTJENESTE i Holmens Kirke m/ Marinehjemmeværnet

JA

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2018:
30. ORD. GENERALFORSAMLING I MARINESTUEN - LØRDAG D. 24. FEBRUAR
Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

MÅNEDSSKAFNING i Marinestuen !
lørdag d. 14. oktober 2017 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Vi arrangerer SKAFNING for medlemmer m. én ledsager og for medlemmer af 'Marinestøtterne' m. én ledsager.
Kuvertpris: kr. 125,- (betales på dagen).
Bindende tilmelding i Marinestuen el. til kassereren (mail el. SMS) senest d. 1. oktober 2017.
Det, i Marinestuen, tidl. annoncerede ÅLEGILDE denne dag må desværre udsættes, da det ikke er muligt pt. at skaffe ålene...!

Bestyrelsen

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
Ingen runde fødselsdage i perioden frem til næste nr. af LOGGEN.
_________________________________________________________________________________________

Nye medlemmer
Ingen nye medlemmer siden sidste nummer.
_________________________________________________________________________________________

Udmeldte
230 Simon Fynbo Stendal
(SVN, årg. 2016)
231 Frederik Vedel Marchewka (SVN, årg. 2016)
232 Emil Øxby
(SVN, årg. 2016)
_________________________________________________________________________________________

Afdelingen har 62 medlemmer.

Velkommen til

Restaurant Menu'en
Brigadevej 49, Kbh. S.

Åbningstid:
Dagligt mellem 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

Kulturnatten 2017:

I krig med Tordenskiold

Fredag d. 13. oktober 2017 kl. 18-24
Entré med kulturpas
Gør klar til kamp med Tordenskiold på Kulturnatten!
Oplev boder, kampopvisninger - gå ombord på en historisk fregat i Københavns
Havn.
Året er 1717. Der er krig, og Tordenskjold gør sig klar til kamp. Kanonerne buldrer, og
krigsskibene bliver ladet med ammunition og proviant.
Oplev København på Tordenskiolds tid, når Tøjhusmuseet vækker den berømte
søhelt til live og puster liv i den gamle krigshavn. I Tøjhusgården er der kampscener
med levende musik og en lysprojektion med et stort og dramatisk søslag. I havnen
ligger skibe fra 1700-tallet, hvor publikum kan opleve forholdene for en besætning på
et krigsskib under Tordenskiolds kommando.
Kulturnatten 2017 på Tøjhusmuseet er for hele familien, og børn bliver inviteret til selv
at deltage i de historiske begivenheder.

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:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

John Rasmussen
Preben T. Clemmensen
Torben Johnsrud
Søren Konradsen
Jesper Vigel

24 79 35 67
21 52 05 85
29 28 76 38
51 83 60 61
22 67 30 79

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

1. bestyrelsessuppleant
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Michael Bundgaard
Ole Skjold Hansen

20 73 41 42
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skjoldhansen@gmail.com
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John Larsen
John Strøbæk
Mogens Fuglsang

28 36 79 05
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-

Flagbærer
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Torben S. Hansen
Søren Konradsen

40 85 47 80
51 83 60 61
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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 75 afdelinger.

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

www.amagermarineforening.dk.

"Sabotagen mod krydseren NÜRNBERG"
Foredrag i Marinestuen af maskinmester Gustav Schmidt Hansen, Kolding Mf
onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 19.
Gustav fortæller om den spektakulære sabotageaktion, der blev gennemført af modstandsgruppen
BOPA mod den tyske krydser ”NÜRNBERG” i Københavns Havn i april 1945, kort før 2. verdenskrigs afslutning. På det tidspunkt havde man ingen anelse om, hvornår freden reelt ville komme.
Der arrangeres skafning kl. 18:00 for tilmeldte dertil.
Bindende tilmelding i Marinestuen el. til kassereren (mail el. SMS) senest d. 14. oktober 2017.
Marinestuen åbner kl. 17:30.

Bestyrelsen

Tordenskiold-dage
i København i efterårsferien 15.-22. oktober 2017 kl. 11-17
Oplev København på Tordenskiolds tid, når Tøjhusmuseet genopliver den berømte søhelt og vækker den
gamle krigshavn til live i efterårsferien.
Året er 1717, der er krig, og Tordenskiold gør sig klar til kamp.
Kanonerne buldrer, krigsskibene bliver ladet med ammunition
og proviant, og havnen emmer af sømænd og liv.
Træd ind i et historisk univers med levende sømandsmarked,
kom ombord på historiske fregatter og deltag i sjove børneworkshops.
Torsdag og fredag den 19.-20. oktober kulminerer festivalen
med teaterforestilling i Tøjhusgården og et spektakulært søslag
med historiske skibe i Københavns Havn.

Sømandsmarked for hele familien
Tag familien under armen og rejs tilbage til året 1717.
Oplev markedsplads og sømænd, netop hjemvendt fra de syv have. Børn kan lære om livet under Tordenskiolds kommando, og selv prøve kræfter med hans våben. Tag med på skattejagt og få samtidig hele
historien om Christian IV’s våbenkammer i København.
Sømandsmarkedet er åbent hver dag fra den 15.-22. oktober kl. 11-17.

Københavns Havn bliver angrebet i spektakulært søslag
Den 19.-20. oktober kulminerer festivalen med forestilling i Tøjhusgården og et spektakulært søslag i Københavns Havn. I teaterforestilling Legenden om Tordenskiold - iscenesat med kanoner, heste og fægtekampe - oplever publikum på nærmeste hold søheltens indtagelse af Strömstad, og svenskernes varme velkomst, i 1717.
Efterfølgende forsøger svensken at indtage Københavns Havn i et nøje koreograferet søslag med historiske
skibe, kanoner, lys & lyd.
Teaterforestillingen spiller kl. 18-18.45, søslaget foregår kl. 19-19.45.
Gæster med deluxe-billet får siddepladser til både forestilling og søslag og er sikret udsyn.

Program
15.-22. okt. kl. 11-17 - Efterårsferie med markedsplads, børneaktiviteter, guidede ture m.m.
19.-20. okt. kl. 18-20 - Spektakulært skuespil og søslag i Københavns Havn.

Entré
Dagsbillet gælder til markedsplads, historiske skibe, børneaktiviteter, byvandringer, foredrag.
0-3 år: gratis / 4-17 år: 75 kr. / 18 år og opefter: 125 kr.
Åbent alle dage fra 15.-22. okt. kl. 11-17, også åbent mandag.
Deluxe-billet gælder til samme aktiviteter som dagsbilletten inkl. siddeplads og sikret udsyn til teaterforestilling i
Tøjhusgården og søslag i Københavns Havn.
0-3 år: gratis / 4-17 år: 150 kr. / 18 år og opefter: 200 kr.
Teaterforestilling og søslag foregår 19. og 20. okt. kl. 18-19.45 (anbefalet alder: +6 år).

Praktisk information
Tordenskiold-dage foregår primært under åben himmel i og omkring Tøjhusgården på Tøjhusmuseet.
Sømænd er vant til al slags vejr, men vi anbefaler alligevel varmt og praktisk tøj til det lunefulde danske efterårsvejr. Børneaktiviteter og foredrag foregår til dels indenfor.
_______________________________________________________________________________

Tordenskiold-dage på Tøjhusmuseet er skabt i samarbejde med
Fonden Tordenskiold i Frederikshavn, Kulturhavn 365 og Nordea-fonden.
Kulturhavn 365 er et udviklingsprojekt under Københavns Kommune,
sat i søen for at skabe kulturaktiviteter i Københavns Havn hele året rundt.
Projektet er støttet af Nordea-fonden i 2015-2017, og uddeler midler via Havnekulturpuljen.
_______________________________________________________________________________

Flot
og varieret menu
Derpå serveres kaffe
med 1 cognac / likør

Pris pr.
deltager:

kr. 250,-

- alt inkluderet
i prisen!
Tilmelding og betaling senest:

25. oktober 2017
på AL-Bankkonto:
reg.nr. 5324, kontonr. 0244040
mrk. ’Årsfest 2017’
el. kontant i Marinestuen (kvittering udstedes).

Praktiske oplysninger: lokalerne åbner kl. 17.30.
Velkomstdrink ved ankomsten.
Vi indleder middagen med ”Dronningens Skål”.
Festen gennemføres kun ved mindst 40 tilmeldte.
Ved aflysning returneres indbetalte beløb.

Medlemmer af både
Marineforeningen
&
”Marinestøtterne”
kan tilmelde sig
med hver én ledsager.

Krigssejler-pårørende etablerer netværk
Kilde: Danmarks Marineforenings hjemmeside, AUG 2017.

Tre pårørende til danske krigssejlere 1939-45 er gået sammen om at oprette et netværk for pårørende til de godt 6.000 danske søfarende, der i perioden 1939 til 1945 sejlede i den allierede
’Merchant Marine’. ”I første omgang ønsker vi blot at skabe et netværk af pårørende”, oplyser de
tre initiativtagere, Kis Bødker, Ann Nørregaard og Anne Bay Paludan i deres første netværksbrev,
og de uddyber: ”Desuden overvejer vi at deltage i forskellige arrangementer om krigssejlerne, holde
foredrag, samle informationer om lokale arrangementer, lokale mindesmærker og arkiver, og på
andre måder sørge for, at mindet om krigssejlerne ikke dør ud.
Netværket har siden marts 2017 fået 30 deltagere. Interesserede er velkomne til at sende en mail
til Anne Bay Paludan: annepaludan2@gmail.com eller ringe på telefon 32952352.
__________________________________________________________________________

Tirsdag den 29. august afsløredes kunstneren Per Arnoldi's monument ”Sortladne Hav” i Mindelunden i Hellerup. 72 år efter krigsafslutningen fik de omkring 1.850 danske sømænd, der omkom
i kampen for Danmarks frihed, endelig deres eget mindesmærke i Mindelunden, på lige fod med
de omkring 850 danske modstandsfolk, der siden krigsafslutningen årligt bliver mindet og hædret
på dette sted. Krigssejlerne var jo reelt Danmarks første frihedskæmpere.
Ved højtideligheden i Mindelunden blev Krigssejlerfanen båret ind
forbi de mange officielt indbudte gæster (foto t.v.), herunder de sidste
krigssejlere og andre frihedskæmpere. Hendes Majestæt Dronningen
foretog afsløringen af det smukke monument "Sortladne Hav" (fotos
nederst). Der blev holdt taler af formanden for Frihedskampens Mindefond, kammerherre Chr. Eugen Olsen, og af statsminister Lars
Løkke Rasmussen. Der lagdes kranse af Majestæten, statsministeren og af krigssejlerne Evald Brinck, Antoinette Meldgaard og Eli
Larsen samt repræsentanter fra de allierede nationers ambassader.
Ud over fire officielle æreskommandoer fra Forsvaret, medvirkede
også Den Kgl. Livgardes Musikkorps og Studentersangerne.
Marine- & Soldaterforeninger, Forsvarsbrødrene og Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn stillede med 19 flag & faner under ledelse af
Søren Konradsen. Blandt dem var også Amager Marineforenings,
båret af Torben Hansen og formanden.

Hendes Majestæt Dronningen lægger krans ved krigssejlermonumentet.
Fotos: Leif Ernst og Kasper Ketler.

Danske Sømands- og Udlandskirker - 150 år
I år markerer Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) 150-året for den første danske sømandskirke. DSUK er i dag repræsenteret 53 steder i verden. De udsendte præster arbejder utrætteligt for
danskere i udlandet, herunder søfolk under dansk flag.
Jubilæet markeres ved en gudstjeneste i Holmens Kirke søndag d. 12. november 2017 kl. 15, hvor
DSUK's protektor, Hendes Majestæt Dronningen og Kirkeministeren har givet tilsagn om deltagelse. Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og udlandsprovst Pia Sundbøll står for gudstjenesten,
hvor også DR Juniorkoret og Holmens Kirkes Kantori medvirker.
Alle bedes være på plads i kirken kl. 14:30.
Kilde: 'Ankerkæden', kirkeblad for Holmens Kirke.

Siden sidst…
15. juni - Ved ’Valdemars Flagfesten’ i Holmens Kirke var afdelingen repræsenteret med flaget, båret af flagbærer Torben Hansen
og næstformand Preben Clemmensen. Hendes Majestæt Dronningen adjudantstabschef, kammerherre oberst Lasse Harkjær holdt
en smuk tale for Dannebrog.
26.-30. juni - tre medlemmer + to ledsagere havde tilmeldt sig Mogens Fuglsangs meget veltilrettelagte sommerrejse til Sydfyn,
der havde andre deltagere fra hhv. Sundby Sejlforenings seniorklub og ditto fra 3F i Ballerup - 50 i alt var vi. Med kvartér og base på
hotel**** i Svendborg besøgtes bl.a. Ærø, Tåsinge, Egeskov & Valdemars Slot (sejltur m. ’M/S Helge’) og afsluttende frokost i Nyborg
Marineforening på hjemturen, blev det nogle rigtig dejlige sommerdage på Sydfyn. Stor tak til Mogens & Britta for en meget fin tur.
1. juli - Sæsonafslutningen med frokost i Marinestuen samlede blot 13 deltagere, men vi var jo også nået lidt ind i sommerferieperioden. ’Restaurant Menuen’ leverede dejligt smørrebrød, og hyggen og kammeratskabet fornægter sig jo ikke…
22. juli - Sommerfesten blev i år holdt hos formanden for ’Marinestøtterne’, Dunja & John Larsen i Vanløse. Blot 12 havde tilmeldt
sig, men med solen højt på himlen og godt gang i grillen, fik vi en dejlig fest ud af det. Og afslutningen med ’sluk-efter’ i Dunja &
John’s hyggelige lejlighed satte et fint punktum for en rigtig god dag. Stor tak til Dunja & John for at huse os.
12. aug. - Sæsonåbningen indledtes traditionen tro med morgenbord i Marinestuen for de ’morgenduelige cykelmotionister’, og
dem var vi 10 af. Formiddagen gik så med ’Tour de Amager’, en 20km rundstrækning med 5 forfriskningsstop undervejs. Kl. 13 var
der så dækket op i Marinestuen til frokost, og den tiltrak 23, som alle fik en dejlig dag med bl.a. Marinestøtternes populære lotteri.
Stor tak til Karin, Preben & Henning, der stod for anretningen af det kulinariske fra ’Kokken & Jomfruen’.
27. aug. - Årets Jubilarstævne på Nyholm er beskrevet i oktober-nummeret af ’Under Dannebrog’. Fra Amager deltog formanden,
vor tidl. formand Erling, Carsten Marcussen og dette blads redaktør. De knapt 200 deltagere nød godt af vores medlem Jørgen
Falkenbergs herlige ’Holmens luksusbiksemad m. to spejlæg’, og det blev sent for nogle før dagen kunne rundes af...
29. aug. - Kunstneren Per Arnoldi’s smukke monument ”Sortladne Hav”, rejst til ære for vore mange Krigssejlere 1939-45, blev
afsløret i Mindelunden af Hendes Majestæt M. Dronningen - læs om det på forrige side og i oktober-nr. af ’Under Dannebrog’.
5. sept. - Den nationale Flagdag blev for første gang markeret i Tårnby Kommune. Det skete med kommunens invitation til morgenbord til de ca. 300 veteraner, bosiddende i Kommunen. Borgmester Henrik Zimino holdt en meget
vedkommende tale for de 40 tilstedeværende. Fra Amager Mf deltog næstformanden med flaget, formanden for Soldatersamvirket i København med
KSS-fanen og landsrådssekretær i Danske Soldaterforeningers Landsraad,
Flemming Martinussen m. deres fane. Kl. 10 gik hver til sit.
På Dragør Rådhus markerede kommunen Flagdagen med en aftenreception.
Her deltog fra Amager Mf Bent Kofoed-Hansen, der også medvirkede ved arrangementets afsluttende traditionsrige nedhaling af rådhusets Dannebrogsflag.

Herover og til venstre: borgmester Henrik Zimino taler til de fremmødte på
Tårnby Rådhus. Selv kommunens kaffe- & thekander var røde og hvide...
Foto: Redaktøren

Det rapporteres i øvrigt fra pålidelig kilde, at Dragør Kommunes adoptionsskib, patruljefartøjet DIANA’s besætning, medvirkede ved flagdagsarrangementet i Nyborg Kommune.
Redaktøren

Billeder fra begivenheder siden sidst…

12. august. Sæsonåbning med motionscyklingen 'Tour de Amager': cykelteamet og depotvognschaufføren fotograferet
ved gadekæret i St. Magleby, som traditionen byder det. Fra venstre: kasserer Torben Johnsrud, Svend Jensen, formand
John Rasmussen, Jens Thisted Frederiksen, bestyrelsesmedlem Jesper Vigel, næstformand i 'Marinestøtterne Karin T.
Clemmensen, Ole Bæk Nielsen (Roskilde Mf), næstformand Preben T. Clemmensen og Tonny Jochumsen (København Mf).
Foto: Redaktøren

26. august holdt man Åbent Hus på Flådestation Korsør. Næsten 8.000 besøgende blev det til, deriblandt to fra Amager
Mf. Marineforeningens Distrikt 3 præsenterede en flot udstilling om vor landsforening. Helt specielt var det at opleve
den afbillede model af fregatten F352 PEDER SKRAM, som også kunne opleves 'under gang'.
Foto: Redaktøren

