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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
På nuværende tidspunkt, hvor jeg sidder og skriver disse ord, er vores sommervejr skiftet fra
ekstrem varme og tørke til det mere almindelige eftersommervejr, som vi normalt kender
det. Det må siges, at i varmemæssig, solskinsmæssig og tørkemæssig forstand, så har det
været den mest ekstreme sommer i nyere tid i Danmark. Som tidligere sejlende maskinmester og maskinchef har jeg selvfølgelig oplevet lignende og også varmere perioder rundt
omkring på jorden, men det har været meget specielt her på vores breddegrader.
Amager Marineforening har jo allerede startet eftersommeren med vores traditionelle "Tour
de Amager" med efterfølgende sæsonåbningsfrokost i marinestuen. Det var en dejlig cykeltur med bl.a. besøg i
"godsejer Vigel's kolonihave". Vore sædvanlige kokke og leverandører havde, som de plejer, på fortræffelig vis
tilberedt en fremragende frokost.
Vi går nu efteråret i møde, og bestyrelsen har som sædvanligt forberedt en del arrangementer. Bestyrelsen vil her
lige fremhæve vores 30-års fødseldagsfejring, som i år afholdes på restaurant Menuen (se inde i bladet).
Bestyrelsen håber på, at man i god tid forinden tilmelder sig denne trods alt skelsættende begivenhed, idet det jo
faktisk er en form for jubilæum. Se side 3.
Når vi taler om deltagelse i arrangementer og begivenheder, er det måske lidt hårdt at kalde det udfordringer, da
der er mange trofaste deltagere til bestyrelsens arrangementer. Men som vi tidligere har nævnt, vil vi opfordre alle
medlemmer i Amager Marineforening til, så vidt det er muligt for jer, at deltage i de arrangementer og begivenheder, som bestyrelsen hårdt arbejder på at få tilrettelagt og gennemført. Chefen for Søværnets Officersskole satte faktisk ovenstående i relief, da han holdt sin tale ved flagnedhalingen for sidste gang på Søværnets Officersskole på Holmen d. 13. april i år. Han nævnte bl.a. "...at mange vil vide, at skibets puls er kendetegnet ved den
rytme, der er i skibet, når besætningens rutine 'kører', og når hele besætningen samarbejder som et team med
fokus på skibets opgaver. Skibets puls genereres dermed af besætningen - ikke af skibet. Eller med andre ord ingen besætning, ingen puls".
Den trods alt glade mester

John

Marinestøtternes Bankospil
finder i år sted i ’Postkassen’, Amager Landevej 71 (v/ Sirgræsvej/Østerlarsvej)
fredag d. 23. november 2018 kl. 19 - kom i god tid.
Bindende tilmelding kan foretages i Marinestuen ved lørdagsåbningerne.
Redaktøren

BEGIVENHEDSKALENDER 4/2018
Dato
15/9
22/9
29/9

Kl.
Aktivitet
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
10-16 Marinestuen åben, kaffe & kage

Tilmelding

__________________________

6/10 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13/10 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
20/10 10
Kranse- & buketlægning i St. Magleby & Dragør m. HVF 367
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
27/10 12-16:30 Amager Marineforenings 30-års fødselsdagsfrokost på rest. 'Menuen'
Bemærk: Marinestuen er LUKKET

JA

__________________________

3/11
10/11
17/11
23/11
24/11
26/11

13-16
13-16
13-16
19
13-16
18/19

Helsingør Marineforening besøger os i Marinestuen, frokost
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
MARINESTØTTERNES BANKOSPIL
Marinestuen åben, kaffe & kage
KSS JULEBANKOSPIL - Svanevej 22, Kbh. N. - kontakt sekretæren

JA

JA
JA

__________________________

1/12 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
8/12 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
15/12 13-16 JULEFROKOST i Marinestuen

JA

__________________________

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2019:
5. januar: NYTÅRSFROKOST i Marinestuen (tilmelding)
6. januar: Marinehjemmeværnets & Marineforeningens Nytårsgudstjeneste
i Holmens Kirke
Følg med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

Helsingør Marineforening besøger os i Marinestuen
lørdag d. 3. november 2018 kl. 13
til 2 slags sild og smørrebrød - kr. 85,- pr. person.
Vores egne medlemmer kan naturligvis også tilmelde jer
dette arrangement (senest d. 27. okt.), hvilket bestyrelsen opfordrer jer til.
Lad os få en hyggelig dag sammen med vores kammerater i det nordsjællandske.
Bestyrelsen

30 år med Amager Marineforening
Vi fejrer jubilæet med en frokost på Restaurant MENU'en,
som vi har 'lånt' til formålet
lørdag d. 27. oktober 2018 kl. 12-16:30.
Vores annoncør disker op med en flot jubilæumsbuffét til kr. 250,- pr. person.
Bindende tilmelding for medlemmer m. ledsager i Marinestuen el. til kass. (SMS el. mail)

senest d. 1. oktober 2018.
Restauranten har 53 siddepladser, så 'først-til-mølle' gælder.
Tilmeldte derudover skrives på venteliste.
Bestyrelsen

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d. 23. oktober
d. 5. december

Michael Bundgaard / 176
Johnny Steffen Nielsen /13

60 år
65 år

Jubilæer i Marineforeningen
40 år
30 år
30 år
30 år
30 år
30 år
30 år
30 år
25 år
25 år
20 år
20 år
10 år
10 år
10 år

Jan Sigsgaard / 138
Jens Buriis /2
medstifter af afdelingen
Keld E. Henriksen / 3
medstifter af afdelingen
Sten F. Rasmussen / 6
medstifter af afdelingen
Jens K. Jørgensen / 9
medstifter af afdelingen
Johnny S. Nielsen / 13
medstifter af afdelingen
Thommi S. Yde / 14
medstifter af afdelingen
John Rasmussen / 61
Ole Skjold Hansen /78
Kristian Konradsen / 79
Carsten Ehmsen / 63
Jørgen Falkenberg / 123
Preben Tang Clemmensen / 189
Erling Huusfeldt / 194
Mogens Fuglsang / 198
Kammeraterne i afdelingen ønsker hjertelig tillykke!

Afdelingen har 59 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
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 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
Michael Bundgaard
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
20 73 41 42
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
rutebil2001@yahoo.dk
skjoldhansen@gmail.com
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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.

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.e
www.restaurantmenuen.dk

Siden sidst...
11. aug. mødte 14 op til morgenbord i Marinestuen, og kl. 10 rullede vi så ud på 'Tour de Amager' i fint vejr. Med 5 forfriskningsstop undervejs - bl.a., som formanden skriver på forsiden: 'i godsejer Vigels kolonihave', fik alle de tiltrængte pauser.
Tilbage i Marinestuen, hvor yderligere 15 var mødt, spiste vi en dejlig sæsonåbningsfrokostbuffét, som Karin, Preben &
Henning stod bag. Tak til cykelmotionisterne, til Jesper for kolonihavebesøget, og til 'buffét-magerne'.

Motionisterne samlet ved gadekæret i St. Magleby.

Pause ved vandet i Dragør.
.

Klar ved buffét'en...

26. aug. samledes 160 orlogsgaster til Jubilarstævne på Nyholm. Fra Amager Mf deltog Bent Kofoed-Hansen, Jens Thisted
Frederiksen, Erling Huusfeldt og formanden. Stævnet omtales i oktober-nummeret af 'Under Dannebrog', der allerede kan
læses på www.marineforeningen.dk.
29. aug. deltog afdelingens flagbærer Torben Hansen og formanden i markeringen i Holmens Kirke af 75-året for samarbejdspolittikkens ophør og flådens sænkning. Søværnets Tamburkorps medvirkede, og i alt 14 flag & faner var mødt. De omkring
400 kirkegængere fik en fantastisk oplevelse. I kirken talte statsministeren, mens Chefen for Marinestaben talte over viceadmiral Aa. H. Vedel ved dennes buste, der i 2017 blev flyttet til kirkens Kapelsal. Blandt gæsterne var 41 slægtninge til viceadmiralen samt veteraner fra august 1943, heriblandt kommandør Svend Kieler, kontreadmiral Immanuel B. Rodholm og kommandørkaptajn Hans Harboe-Hansen. Der blev lagt 7 kranse under Vedel-busten, og man afsluttede med reception i
Kirkehaven.

Sørgemarch efter kranselægningen i Kapelsalen: t.v. Chefen for Marinestaben, t.h. ses Folketingets formand og Statsministeren. (Foto: Leif Ernst).

Om eftermiddagen var der mindehøjtidelighed med kranselægning i Mindelunden. Her var Amager Mf's flag også til stede.
Dagen forinden lagde Danmarks Marineforening og familien Vedel kranse på viceadmiralens grav i Hørsholm.
5. sept. - Flagdag. Her deltog Karen Elise Sørensen, Erling Huusfeldt og sekretæren på Tårnby Rådhus, der havde samlet
50 veteraner og deres pårørende til morgenbord kl. 9. Borgmester Allan S. Andersen holdt en flot tale til veteranerne, flankeret af faner fra Københavnske Soldaterforeningers Samvirke, De Danske Garderforeninger og Danske Soldaterforeningers
Landsraad. Om aftenen holdt Dragør Kommune Flagdagsreception, men her kunne Amager Mf desværre ikke stille med flaget.
Redaktøren

