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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Siden sidst, hvor jeg skrev om en kold maj måned, skal jeg love for, at vejret har ændret sig
til det bedre. Vejrmæssigt har vi efter min mening haft en strålende sommer, og jeg sidder lige
nu i bagende og fugtig varme her i sommerens sidste dage og forfatter nogle bevingede ord.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg pr. 18. august fik et syvtal som styrende faktor i min
alder. Jeg vil her benytte lejligheden til at bringe en stor tak til medlemmerne i Amager Marineforening, Marinestøtterne & Marineforeningens landsbestyrelse for alle lykønskninger og
gode gaver, som I har givet mig.
Vi har, siden sidste, LOGGEN deltaget i forskellige eksterne begivenheder, bl.a. den stort anlagte "Dannebrog
800-år" fejring den 15. juni. Også internt har vi haft en række arrangementer, bl.a. pinsefrokost den 8. juni i
Marinestuen, der også markerede sæsonafslutning, sommerfest sammen med Marinestøtterne den 29. juni, samt
"Tour de Amager" den 10. august, fulgt af en dejlig sæsonåbningsfrokost, der blev afholdt i Sundby Sejlforening.
Der vil være mange begivenheder og arrangementer i den kommende tid, og jeg vil henvise til begivenhedskalenderen på side 2, og til beskrivelserne af nogle af dem inde i bladet.
I sidste nummer af LOGGEN berettede jeg om et såkaldt 'organiseret kaos' i Marinestuen med udskiftning af faldstammer og brugsvandrør i hele boligkomplekset, foranlediget af Melstedhusenes administrator. Det har udviklet
sig til absolut kaos, - bl.a. har man lavet nye huller i væggene til andre rørforbindelser - med stor støvforurening til
følge. ALT er støvet godt og grundigt til, selv om det meste har været overdækket, og der forestår et større
rengørings- og malerarbejde. Så alt i alt kræver det en meget stor arbejdsindsats at få bragt Marinestuen tilbage til daglig standard - større end bestyrelsen alene kan magte.
Ud fra princippet om, at ingen kan alt, men alle kan noget, er bestyrelsen derfor nødt til at bede vores medlemmer
om hjælp til genetableringen af Marinestuen. Det skal selvfølgelig koordineres, og allerede nu skal vi i gang.

Alle, der kan og vil hjælpe til, er meget velkomne til at kontakte sekretæren snarest muligt.
Vi kan selvsagt ikke åbne Marinestuen foreløbig, men på bestyrelsesmødet den 3. september lægger bestyrelsen
en indledende plan, og målsætningen er, at vi kan åbne primo oktober sådan, at fx foredraget af Chefen for Marinehjemmeværnet onsdag d. 9. oktober forhåbentlig kan gennemføres planmæssigt. Men åbningen er helt afhængig
af den hjælp bestyrelsen kan få. Vi vil holde jer alle løbende opdateret om processen.
Her til sidst vil jeg, på bestyrelsens vegne, opfordre jer alle til at slutte op om de mange begivenheder og arrangementer, som er beskrevet her i bladet.
Den bekymrede, men trods alt glade mester,

John

BEGIVENHEDSKALENDER 4/2019:
Dato

Kl.

Aktivitet

Tilmelding

MARINESTUEN er indtil videre desværre LUKKET
4-8/9
5/9

8/9
14/9
18/9
20/9

13-17
09-10
12-14
19-20
10:30
12-15
14-16
14-15

Forsvarsudstilling på Ofelia Plads, orlogsskibsbesøg i Københavns Havn 4-6/9
FLAGDAG på Tårnby Rådhus for kommunens veteraner m. pårørende
FLAGDAG i Kastellet m. kgl. deltagelse
FLAGDAG på Dragør Rådhus for kommunens veteraner m. pårørende
400-ÅRS JUBILÆUMSFESTGUDSTJENESTE i Holmens Kirke m. kgl. deltagelse
SØVÆRNETS TAMBURKORPS - ÅBENT HUS på Nyholm
GENÅBNING af Sømandskirken i Nyhavn
MINDESMÆRKEAFSLØRING i Mindelunden m. kgl. deltagelse

__________________________

9/10
12/10
19/10
20/10
26/10
27/10

19
13-16
13-16
10
13-18
10-16

FOREDRAGSAFTEN i Marinestuen (skafning kl. 18 for tilmeldte)
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
KRANSELÆGNINGSHØJTIDELIGHED i St. Magleby & Dragør m. HVF 367
AFDELINGENS 31-ÅRS FØDSELSDAGSFROKOST i Marinestuen
KASTELLETS 355-ÅRS FØDSELSDAG

JA

JA

__________________________

2/11
9/11
11/11
16/11
23/11
30/11

13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
101-ÅR FOR 1. VERDENSKRIGS AFSLUTNING markeres i Kastellet
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage

__________________________

7/12 13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
14/12 12-18 JULEFROKOST i Marinestuen (skafning kl. 13)

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

FASTLAGTE AKTIVITETER i 2020:
4. januar: NYTÅRSMØNSTRING i Marinestuen
5. januar: NYTÅRSGUDSTJENESTE i Holmens Kirke
Følg med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

Flagdagen på Amager
torsdag d. 5. september 2019
Kl. 9-10 på Tårnby Rådhus for kommunens veteraner og deres pårørende.
Kl. 19-20 på Dragør Rådhus for kommunens veteraner og deres pårørende.
Bestyrelsen

JA

MEDLEMSNYT
FØDSELSDAGE
d. 20. oktober
d. 3. december
d. 5. december

Sigo A. Christensen / 225
Jens Kristen Jørgensen / 9
Jan Sigsgaard / 138

80 år
80 år
65 år

JUBILÆUM i Marineforeningen
20 år

Allan M. J. Christensen / 145

Kammeraterne i afdelingen ønsker hjertelig tillykke!
_____________________________________

UDMELDTE
Jørgen Peder Schou / 219

Afdelingen har nu 54 medlemmer

SØVÆRNETS KIRKE FYLDER 400 ÅR
Denne store begivenhed fejres med jubilæumsfestgudstjeneste i netop Holmens Kirke
søndag d. 8. september 2019 kl. 10:30.
Besætningerne fra fregatterne NIELS JUEL & IVER HUITFELDT marcherer, anført af Søværnets Tamburkorps,
fra Ofelia Plads i Københavns Havn til kirken. Her de vil være blandt de forventeligt rigtig mange,
der - sammen med Hendes Majestæt Dronningen - overværer festgudstjenesten.

Kirken åbner dørene kl. 9:30 - kom i god tid. Alle bedes være på plads i kirken kl. 10:15.

Sømandskirken i Nyhavn genåbner
med gudstjeneste, fulgt af reception
onsdag d. 18. september 2019 kl. 14:00.
Efter en gennemgribende restaurering gennem de seneste par år inviterer Holmens provst
og orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen til genåbning af den gamle Sømandskirke.
Flag fra Marineforeningerne vil være til stede i kirken.
Alle er velkomne i Nyhavn 22.

Marineforeningen
Trondhjemsgade 5, kld., 2100 København Ø.
33 15 28 86 / landskontoret@marineforeningen.dk
Stiftet 30. april 1913 / www.marineforeningen.dk
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H. K. H. Kronprins Frederik
Kommandørkaptajn
Steen E. Engstrøm
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
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Revisorer
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Flagbærer
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Web-master

John Rasmussen
Preben T. Clemmensen
Torben Johnsrud
Søren Konradsen
Jesper Vigel
Svend Jensen
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
25 76 03 85
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
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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. Kontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank).
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.
www.restaurantmenuen.dk

Internationalt flådebesøg i København
I dagene 3.-6. september 2019 anløber 46 danske og udenlandske flådefartøjer
Københavns havn i f. m. flådeøvelsen "NORTHERN COASTS 2019" (NOCO).
Sammen med den store internationale forsvarskonference ’MAST/NOCO 2019” i
Bella Center benytter Forsvaret anledningen til at gennemføre den hidtil største
udstilling i Hovedstaden - på ’Ofelia Plads’ (tidl. ’Kvæsthusbroen’) d. 3.-8. sept.

Den anledning benytter Amager Marineforening til at tilbyde vores
medlemmer at besøge skibene og udstillingen i Københavns Havn,

…har du lyst til at være med, skal du møde

onsdag d. 4. september 2019 kl. 13:00
ved Skuespilhusets udendørs restaurant/bar (for enden af Nyhavn, tæt ved havnebuslinjerne 991/992’s anlægsplads 'Nyhavn'). Derfra går vi til Ofelia Plads og Amaliekajen og
ser udstillinger, grå skibe og møder orlogsgaster, og vi besøger nogle af de skibe, der
holder 'åbent skib'. Dagen vil vise hvad vi skal se og opleve, - der er frit slag...

Ingen forudgående tilmelding - bare mød op!
Flådebesøget bliver større end det, der var i Københavns Havn ved Flådens 500-års
jubilæum i 2010. Vi henviser til
https://www.moedforsvaret.dk/besog-skibene-ny/
der beskriver hele det internationalt orienterede arrangement.
Langs Ofelia Plads d. 4.-8. sept. vil de to danske fregatter NIELS JUEL & IVER HUITFELDT, være fortøjet, og besætningerne vil håndtere de mange gæster ombord.
Udstillingen på Ofelia Plads 4.-8. sept. udgøres af samtlige værn tillige med Beredskabskorpset, Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marinehjemmeværnet, 'Naval Team Denmark' samt Dansk Industri og Det Blå
Danmark.

Blandt udstillerne er også

Danmarks Marineforening
VEL MØDT!

Af redaktøren: fristen for tilmelding til skafning udløb desværre d. 31. august,
men man kan sagtens overvære hele det store musikalske program - gratis.

Mindehøjtidelighed i Mindelunden
fredag d. 20. september 2019 kl. 14:00,
hvor Hendes Majestæt Dronningen indvier Bjørn Nørgaards mindesmærke
for de danskere, der mistede livet som soldat i dansk og allieret tjeneste 1940-45.
Der holdes taler og der lægges kranse.
Flag og faner fra Soldater- & Marineforeninger vil være opstillet.

Alle er velkomne.
Arrangører: 'Frihedskampens Mindefond' & 'De Allieredes Danske Våbenfæller'.
Oprindelig skulle højtideligheden have været holdt d. 29. august 2019, men en større renovering af
Mindelundens store gravfelt må nødvendigvis afsluttes inden mindesmærkeafsløringen.

FOREDRAGSAFTEN
i Marinestuen
onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 19:00

Chefen for Marinehjemmeværnet

kommandør Henrik Holck Rasmussen
fortæller om

”MARINEHJEMMEVÆRNET - i dag og i morgen”
Vi indleder kl. 18:00 med skafning for tilmeldte (kr. 85,- pr. kuvert, betales ved ankomst).
Medlemmer med ledsager samt medlemmer af Marinestøtterne kan tilmelde sig.
Bindende tilmelding til skafning og til selve foredraget (skafningen kan man vælge fra)
bedes foretaget senest d. 10. september 2019 til kasserer Torben Johnsrud på
torbenjohnsrud@gmail.com el. via SMS (24 79 35 67) - oplys dit navn og dit skibsnummer.

Vel mødt til endnu en dejlig aften i DIN Marineforening!
Bestyrelsen

AFDELINGENS 31-ÅRS FØDSELSDAG
fejres med en frokost i Marinestuen lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 13-18
Medlemmer med ledsager samt medlemmer af Marinestøtterne m. ledsager kan tilmelde sig. Pris pr.
deltager er kr. 200,-. Tilmelding (bindende): senest søndag d. 13. okt. 2019 til kass. Torben Johnsrud pr.
mail el. SMS (oplys navn, skibsnummer og antal). Marinestuen åbner kl. 12, - der er 40 siddepladser, så...

Vel mødt!

Siden sidst...
8. juni deltog 24 pinseglade medlemmer & ledsagere i dejlig påskefrokost i Marinestuen. Karin, Preben, med andre gode
medlemmers hjælp, stod for det kulinariske og opvask - stor tak til jer. Pinsefrokosten markerede samtidig sæsonafslutning.
15. juni medvirkede vores flagbærer Torben med flaget i den stort anlagte fejring af 'Dannebrog - 800 år', der indledtes med
festgudstjeneste i Københavns Domkirke 'Vor Frue'. Her deltog også ca. 120 flag & faner. Efter gudstjenesten marcheredes
fra hhv. Domkirken og Livgardens Kaserne i Gothersgade gennem byen til Rådhuspladsen, hvor de i alt omkring 300 flag &
faner dannede rammen om et storstilet program (desværre i silende regn...) med den fg. statsminister som hovedtaler og
musikalsk underholdning af bl.a. Stig Rossen og Julie Berthelsen, der også var arrangementets konferencier. Efter den
offentlige fejring på Rådhuspladsen rykkede de indbudte gæster ind i Rådhushallen, hvor der var taler og underholdning af
bl.a. Susse Wold, Studentersangerne og Kim Sjøgren, der også var denne dels konferencier. Derpå bød Rådhuset, anført af
overborgmester Frank Jensen, på de berømte rådhuspandekager, som hurtigt forsvandt som dug for solen (der i øvrigt nu
var brudt frem...). Alt i alt en fejende flot og værdig fejring af vort nationalflags 800-års fødselsdag - ifølge sagnet.
"På sommertogt til Maglebylund..." (af formanden):
Lørdag d. 29. juni havde Marinestøtterne og Amager Marineforening, i samarbejde med Jan Samuel, arrangeret en sommerfest i Jans kolonihave i H/F Maglebylund. Jan havde velvilligt stillet "sit gods" til rådighed, og ved fælles hjælp med Jan som
stedkendt og indkøbschef for 'likvide' midler, Marinestøtterne som fourage- og arrangementsmedhjælpere og Amager
Marineforening som transportmedhjælpere samt styring af arrangementet, blev det en rigtig god dag. Det viser sig, at ved
fælles hjælp kan man virkelig få et arrangement til at køre godt, uden at man driver rov på enkelte personer.
Jan havde indkøbt pavilloner, så alle vejrsituationer kunne imødegås. Han havde også sørget for tilstrækkelige 'likvider' i
form af øl og vand i store beholdere med masser af is. Det blev der i højeste grad brug for, da det var en rigtig god sommerdag med solen strålende fra en skyfri himmel, som digteren ville havde sagt. Læg dertil det gode store pølsebord med
indledningsvis sild og afsluttende ost, - så var de fleste betingelser for et perfekt arrangement til stede. Det blev det også, og
folk tog rigeligt fra af både faste og 'likvide' midler. Jeg fornemmede, at der var en rigtig god stemning i løbet af dagen.
For at deltage i arrangementet skulle man bære en fantasifuld hovedbeklædning, og der blev kåret en kvindelig og en
mandlig vinder. Det blev der også ud fra de mange opfindsomme hovedbeklædninger, og vinderne blev tildelt en flaske vin.
Der blev afholdt en quiz med tyve spørgsmål, og da jeg var dommeren i konkurrencen, kunne jeg udlede, at deltagerne
havde en ret god viden om det store spektrum, som spørgsmålene omfattede. Jeg ville ikke direkte udpege en vinder, da
alle i denne konkurrence måtte betegnes som vindere.
Et godt arrangement har jo altid en ende, og efter en munter og god dag, drog vi næsten alle hjemad. En stor tak skal lyde
til Jan for sin gæstfrihed og for han indsats både før og under sommerfesten.
10. august, mens Marinestuen desværre måtte holdes lukket pga. udskiftning af rørledninger, holdt afdelingen sæsonåbning i Sundby Sejlforenings seniorlokaler, som vi, via marinestøttemedlem Jonnie Ronild, havde lånt til formålet. Kl. 9
mødte 11 glade cykelmotionister, der efter velfortjent morgenbord drog ud på en næsten 20 km. lang rundstrækning, der
bragte dem nordpå ved rensningsanlægget Lynetten, Refshaleøen og Nyholm med flere stop undervejs. En dejlig tur i høj
sol, lyder det. 18 var derpå mødt til et dejligt frokostbord med masser af flot smørrebrød og hyggeligt sommersamvær. Stor
tak til Jonnie Ronild for en rigtig fin indsats.
Hen over sommeren har bestyrelsen med hyppige mellemrum lagt vejen forbi Marinestuen for at følge rørudskiftningsarbejdet, der jo vedrører hele bygningskomplekset. Med nogen forsinkelse er arbejdet nu tilendebragt, og vi kan begynde en
større rengørings- og genetableringsproces. Desværre kan Marinestuen ikke åbnes for medlemmerne før den er afsluttet en stor opgave, som formanden beskriver det på dette blads forside, og som bestyrelsen umuligt kan klare alene. Derfor
beder vi om jer medlemmers hjælp til opgavernes løsning. Har du tid og lyst, så kontakt sekretæren for nærmere information.
Redaktøren

