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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Corona-virussens iskolde vinde blæser desværre stadig ned over os, men det ser dog ud til, at man er begyndt at få nogen kontrol over tingene således, at vi ikke (som i det forgangne halvår) skal leve med uvishedens skyer hængende over os.
Der er dog kommet lempelser, som har bevirket, at Amager Marineforening, efter godt 3 måneders nedlukning, d. 20. juni kunne starte åbningen af Marinestuen med en dejlig (men lidt forsinket...) pinsefrokost i
bedste corona-orden. Marinestuen er som tidligere nævnt åben fra denne dato hver lørdag indtil 3. oktober,
hvor vi afslutter med et kommandostrygningsarrangement og lukker Marinestuen på Randkløve Allé.
Amager Marineforening og Marinestøtterne afholdt sommerfest d. 11. juli i Jan Samuels hyggelige kolonihave, og det var som sædvanlig en fantastisk god oplevelse med dejlig mad, rigeligt med drikkevarer og et fremragende værtskab fra Jans side - stor tak til Jan.
Vi var selvfølgelig også ude at cykle, i år d. 8. august, og efterfølgende var der frokost i Marinestuen. Hele arrangementet gik rigtig godt,
og kabyspersonalet havde som sædvanligt fremtryllet en fantastisk frokostanretning.
Det vigtigste punkt i Amager Marineforenings fremtid synes nu løst, idet vi langt om længe har fået svar fra Tårnby Kommune på vores
ansøgning om et lokale. Vi kan nu komme ind i et hus på adressen Tømmerupvej 34, hvor vi skal dele huset med fire andre foreninger.
Hele huset er frit for alle foreningerne, men vi har fået lov til at indrette den ene af de to stuer, som ligger i forlængelse af hinanden, til et
område med marinestuelignende indretning. Vi mangler faktisk kun den endelige benyttelsesaftale fra kommunen her til månedsskiftet,
før vi kan påbegynde indflytningen. Vi skal også holde et møde med de andre fire foreningers bestyrelse, hvor vi bliver enige om fordeling og indretning, inden vi påbegynder rengøring, maling og indretning. Så det er glædeligt, at vi nu kan se frem til at have et sted at
være, selvom det bliver en stor omvæltning i forhold til vores nuværende Marinestue. I Marinestuen kan I få yderligere oplysninger om
det nye værested. Bestyrelsen vil også løbende udsende nyhedsbreve med information om planer og udvikling.
Bestyrelsen er selvfølgelig allerede ved at forberede alle de ting, der skal ske ved fraflytningen af den nuværende marinestue. Det er en
kæmpe opgave, især da der samtidig er store udfordringer på Tømmerupvej 34. Men vi har allerede planerne på plads m.h.t. det endelige fraflytningssyn. Så håber vi på, at Melstedhusene og Rosenborgadvokaterne er enige med os, men ellers må vi tage den derfra.
Bestyrelsen opfordrer som sædvanligt medlemmerne til at slutte op om arrangementerne og begivenhederne både eksternt såvel som
internt, selvom det lakker mod enden, hvad angår den nuværende marinestue.
Den glade formand,

John

Chefskifte i Dragør-flotillen, HVF 367
Vores medlem, Lars Augsburg, har afleveret depechen til sin næstkommanderende, Søren Hansen.

I Amager MF ønsker vi Søren tillykke med chef-kasketten pr. 1. september 2020, og
dermed udnævnelsen til kaptajnløjtnant. Samtidig siger vi tak til Lars og ønsker god vind.

BEGIVENHEDSKALENDER 4/2020
Dato

Kl.

5/9

13-16

Aktivitet

Tilmelding

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage - FLAGDAG i Danmark

12/9 13-16

Marinestuen åben - KRÆMMERLØRDAG!

19/9
19/9 13-16

SENDEMANDSMØDE i Svendborg for de allerede tilmeldte
Marinestuen åben - gratis kaffe & kage - RESTMARKED!

26/9

Marinestuen åben - gratis kaffe & kage

-

JA

_____________

3/10 13-18

KOMMANDOSTRYGNINGSARRANGEMENT i Marinestuen
- derefter er MARINESTUEN på Randkløve Allé LUKKET

_____________

5/12 13-18

ÅBNINGSRECEPTION i den nye Marinestue på Tømmerupvej 34

_______________________________________________________________________________________________________

BEMÆRK! - tilmelding i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS).
_______________________________________________________________________________________________________

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2020:
12. december: JULEFROKOST
_____________________________________________________________________________________________________________________________

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

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d. 30. sep.
d. 26. okt.
d. 5. dec.

Jørgen Falkenberg / 123
Lars Augsburg / 238
Svend Erik Larsen / 18

70 år
50 år
75 år

Kammeraterne ønsker jer hjertelig tillykke!
_________________________________________________________________________________________

Overflytning
John Strøbæk / 146 er overflyttet til Assens Marineforening
_________________________________________________________________________________________

Dødsfald
Børge Therkelsen / 98.
_________________________________________________________________________________________
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STØT MARINESTØTTERNE DE STØTTER AMAGER MARINEFORENING!
AFDELINGEN
Amager Marineforening blev stiftet d. 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 76 afdelinger.
Amager Marineforenings Marinestue: Randkløve Allé 5 kld., 2770 Kastrup (indtil og med 30 NOV 2020)
CVR: 41111542 / Kontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank)

! ! ! www.amagermarineforening.dk ! ! !

Siden sidst...

(af redaktøren)

20. juni - Pinsefrokost (lidt forsinket...): 16 deltog i denne aktivitet, der var den første for medlemmerne

gennem længere tid - pga. covid-19 lukningen. En dejlig frokost var anrettet af Ditte Underbjerg & Inger
Nørregaard, sekunderet af Karin Clemmensen - stor tak for det.

11. juli - Sommerfesten hos Jan Samuel i H/F Maglebylund
samlede 20 medlemmer af hhv. Amager MF og Marinestøtterne.
Dejligt sommervejr, flotte hovedbeklædninger, rigeligt med drikke& godt humør prægede festen, hvortil Sydstrandsslagteren leverede
et dejligt pølse- & ostebord. Vinderne af konkurrencen i mest eksotisk hovedbeklædning blev Ditte Underbjerg/239 & Jan Samuel/202

(se billedet til højre).

Alle havde en fin dag i gode kammeraters lag i det grønne i dejligt
vejr, og bestyrelsen retter en stor tak til Jan for at stille sig og sin
dejlige have til rådighed for afholdelse af foreningens sommerfest igen
i år.

Glade sommerfeststemte deltagere (foto: Redaktøren).

8. august - "Tour de Amager", den traditionelle motionscykeltur, blev kørt med 7 motionister & Pia Ar-

thury & Svend Jensen i depotbilen. Touren var lagt med pit-stop ved bl.a. den kommende Marinestue på
Tømmerupvej, stop på Dragør Havn og to stop ved Gadekæret i St. Magleby. Vejret var fint, og alle returnernerede til Marinestuen i god behold uden materieldefekter undervejs.

Cykelmotionisterne under pit-stop ved Gadekæret i St. Magleby (foto: Pia Arthury).

Tilbage i Marinestuen samledes i alt 20 til en dejlig frokost, og bagefter var der et flot lotteri.
Tak til Pia for at køre depotbilen, og tak til pigerne i kabyssen for et flot og velsmagende traktement.

...Siden Sidst... - fortsat

5. september - Flagdagen for Danmarks udsendte blev - sædvanen tro - markeret i både Tårnby &
Dragør Kommuner. Amager MF deltog med afdelingsflaget begge steder - det eneste foreningsflag til stede.
På Tårnby Rådhus mødte ca. 35 veteraner og deres pårørende kl. 9 til tale af borgmester Allan S. Andersen,
fulgt af morgenbord og hyggeligt veteransamvær.

Borgmester Allan S. Andersen taler til veteranerne og deres pårørende.

Kl. 09:45 ilede Amager MF's deltagere til Dragør Rådhus, hvor borgmester Eik Dahl Bidstrup kl. 10 talte til og
for de ca. 25 fremmødte.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup taler til de fremmødte veteraner og deres pårørende (fotos: Redaktøren).

Kl. 10:40 trak selskabet uden for ved flaget for at afsløre
et nyt veteranmindesmærke, rejst på initiativ af "Lokalprojektgruppe Et Forsvarligt Dragør". Mindesmærket, der
består af en graveret messingplade på en stolpe af azobétræ, blev afsløret af borgmesteren, assisteret af lokalprojektgruppemedl., kaptajn (R) Claus Arboe-Rasmussen.
Buketter lagdes af borgmesteren for Dragør Kommune, af
lokalprojektgruppemedl. Søren Konradsen for Danmarks
Veteraner, af lokalprojektgruppemedl. Bent KofoedHansen for Lokalprojektgruppen og af formand John Rasmussen for Amager Marineforening.
På vegne af landsformanden for "Danmarks Veteraner",
oberst Niels Hartvig Andersen bragte Søren Konradsen en
lykønskning til Dragør Kommune med mindesmærket
samt en hilsen til Dragørs Veteraner, afsluttende med
ordene

TAK FOR JERES INDSATS

'KRÆMMER-LØRDAG' i Marinestuen
lørdag d. 12. september 2020 kl. 13-16
I forbindelse med at vi pr. 30. nov. skal forlade Marinestuen, sætter vi alt overskydende grej frem sådan,
at medlemmer af såvel Amager MF som Marinestøtterne, for "en skilling", kan tage hvad man vil deraf.
Priserne er kr. 5,- / 10,- pr. effekt el. ting, og for enkelte ting /effekter lidt mere.

Alle er velkomne, ingen tilmelding - men husk at overholde myndighedernes covid-19-krav.

REST-MARKED!
De ting / effekter, der ikke finder en ny ejermand d. 12. sept., forbliver fremme sådan,
at lørdagen efter, d. 19. september kl. 13-16, kan der også gøres favorable køb.

VEL MØDT!

KOMMANDOSTRYGNING
Med vemod stryger vi kommandoen på Marinestuen på Randkløve Allé ved et arrangement
lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 13-18 i Marinestuen
Alle medlemmer af Amager MF og Marinestøtterne er velkomne, ingen forudgående
tilmelding. Vi indbyder desuden en repræsentant fra hver afdeling i Distrikt I.
VEL MØDT!

KRANSE- & BUKETLÆGNING
i St. Magleby og Dragør i anledning af årsdagen for
Roflotillens kamp mod det engelske linieskib AFRICA i 1808 finder sted
tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 10
ALLE ER VELKOMNE!

Velkommen til

Restaurant MENU'en
Brigadevej 49, 2300 Kbh. S.

Åbningstid:
Dagligt kl. 11:30 - 22:00, juni, juli og august har vi 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

MINDEORD

†
Børge Therkelsen / 98
13. juli 1933 - 14. juni 2020
Børge blev indmeldt i Marineforeningens Amager-afdeling i januar 1995,
og han havde således 25-års jubilæum i år.
Børge blev uddannet som smed på B & W's Motorfabrik, hvor han arbejdede i mange år.
Vi husker med glæde den udflugt vi i afdelingen i sin tid lavede til MAN-BW Diesel,
hvor Børge levende viste rundt og berettede fra et langt arbejdsliv.
Børge var indkaldt til Søværnet i 1955, og han gjorde sejlende tjeneste i minelæggerne
VINDHUNDEN & LINDORMEN og landtjeneste på Middelgrundsfortet.
I en periode sejlede Børge i koffardien.
I mange år nød vi Børge & Margots festlige og muntre selskab i Marinestuen og ved andre
af vores arrangementer. Særligt Børge kunne underholde så tårerne trillede hos tilhørerne...
Børge's lange og slidsomme arbejdsliv satte sit negative præg på helbredet i de senere år,
hvilket resulterede i tiltagende svagelighed.
Vores tanker går til Margot, børn og børnebørn.
ÆRET VÆRE BØRGE's MINDE
Redaktøren

Marinestøtterne
måtte jo udsætte afholdelsen af deres generalforsamling 2020 fra den 14. marts pga. covid-19.
I stedet blev generalforsamlingen afholdt lørdag den 22. august 2020 i god ro og orden, som man
siger. 15 var mødt i Marinestuen, inkl. Ib Ketler, der blev valgt til dirigentposten.
Marinestøtterne fik genvalgt bestyrelsen:
Britta von Elling, Anja Povelsen, Dunja Larsen, Preben Tang Clemmensen & Karin Troest
Clemmensen.
Desværre lykkedes det heller ikke ved denne generalforsamling at fået valgt suppleant(-er), men
det anbefaler bestyrelsen meget stærkt sker ved generalforsamlingen i 2021.
Kontingentet for 2021 blev fastholdt til kr. 75,-, som kan indbetales på foreningens konto i AL-Bank,
reg.nr. 5324, konto-nr. 0247295.
Bestyrelsen retter en stor tak til Ib Ketler for at føre forsamlingen sikkert gennem ’strabadserne’.
Efter generalforsamlingen indtog de fremmødte en dejlig frokost fra ”Den Lille Slagter” i Dragør.
Marinestøtterne har 44 medlemmer.

