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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Amager Marineforening har, siden åbningen d. 22. maj i vores nye Marinestue, været i gang for fulde omdrejninger med stabil kurs fremad. Vi er nu - sandsynligvis - over den forhåbentlig sidste coronabølge, og faktisk
er alle restriktioner ifm. corona’en i Danmark ophævet fra d. 10. september 2021.
Vi skal så heldigvis ikke rende rundt med corona-pas og lign. mere. Men i Amager Marineforening ønsker vi
stadig, at medlemmerne i Marinestuen overholder de simple forholdsregler med rimelig afstand, afspritning af
hænder, overflader og områder som mange anvender, udluftning og rengøring.
Vi har afholdt vores sommerfest i begyndelsen af juli med rimelig tilslutning. Festen var med det sædvanlige
gode pølse/ostebord fra "Sydstrandens Slagter", suppleret med Inger’s frikadeller og de sædvanlige gode sild
som opstart. Vejret var fint, så vi kunne for første gang anvende vores terrasse til skafning.
I samme omgang kunne vi også indvie vores nye terrassemøbler, og trods den måske lidt sparsomme plads fik vi alle 15 en god oplevelse med dejlig skafning i det fri.
"Tour de Amager" i august foregik på den sædvanlige måde, men nu med en afkortet rute ud til Dragør via gadekæret i St. Magleby og
pumpestationen på Nordstranden. De 7 deltagere startede med morgenskafning og et par bittere til lige at få gang i systemerne.
Efter touren sluttede "rytterne" sig til resten af selskabet, så vi blev i alt 14 deltagere til frokosten, som var fortræffelig med mange både
store og små overraskelser, tilberedt og arrangeret af Karin & Inger. Vi havde alle en dejlig efter middag i Marinestuen.
Ved Sendemandsmødet i Skagen 10.-11. september var afdelingen repræsenteret af bestyrelsesmedlem Erling Huusfeldt. Det forlyder,
at mødet forløb godt, og at de omgivende arrangementer var både vellykkede og gode - trods en del regn.
Bestyrelsen arrangerer det næste møde i Distrikt 1 (Storkøbenhavn, Bornholm & Grønland), i vores Marinestue d. 19. oktober. Det er så
første gang, at Distrikt 1’s afdelingsrepræsentanter og ledelse ser vores lokaler, og vi ser frem til at vi kan rumme arrangementet på den
trods alt begrænsede plads.
Den 20. oktober lægges kranse og buketter i St. Magleby & Dragør, helt som traditionen byder, i anledning af roflotillens kamp i 1808 dog med den ændring, at landsformanden, der selv har boet i Dragør, lægger krans og buket for Marineforeningen.
Bestyrelsen fortsætter selvfølgelig med at lave arrangementer i Marinestuen, fx har vi sat en efterårsskafning d. 30. oktober på programmet, og vi håber at der møder rigtig mange op til arrangementet.
Tårnby Foreningsråd afholder et stort julemarked på P-pladsen foran rådhuset lørdag d. 27. november kl. 10-16, og derfor holdes
Marinestuen lukket den dag. Vi vil gerne indbyde så mange af vores medlemmer til at deltage, og har man lyst, mødes vi på pladsen kl.
13 og ’ser på sagerne…’ - læs nærmere inde i bladet.
Og så kommer selvfølgelig julemåneden med glögg-arrangement d. 4. december og julefrokost d. 18. december. Bestyrelsen håber at I
vil deltage også dér.
Den glade mester

John

OBS! MARINESTUEN er LUKKET
lørdagene d. 2. oktober og d. 27. november
Bestyrelsen

BEGIVENHEDSKALENDER 3/2021
Dato
25/9

Kl.
13-16

Aktivitet

Tilmelding

Marinestuen åben

_____________

2/10
(2-3/10)

Marinestuen LUKKET
(Landsskyttestævne i Ebeltoft - for allerede tilmeldte)

9/10 13-16

Marinestuen åben

16/10 13-16

Marinestuen åben

(19/10)

(Distriktsmøde i Marinestuen - alene for afd.-bestyrelserne)

20/10 10-12

KRANSE- & BUKETLÆGNINGER i St. Magleby & Dragør

23/10 13-16

Marinestuen åben

30/10 12-18

EFTERÅRSSKAFNING i Marinestuen

JA

_____________

6/11 13-16

Marinestuen åben

13/11 13-16

Marinestuen åben

20/11 13-16

Marinestuen åben

27/11 10-16

JULEMARKED ved Tårnby Rådhus
Marinestuen LUKKET

_____________

4/12 13-16

JULEARRANGEMENT m/ glögg i Marinestuen

11/12 13-16

Marinestuen åben

18/12 12-18

JULEFROKOST i Marinestuen

JA

_____________

Herefter holdes JULEFERIELUKKET i Marinestuen

BEMÆRK! - tilmeldinger i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS).
Følg med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’

MEDLEMSNYT
FØDSELSDAGE
d. 24. nov.
d. 30. nov.

Erling Huusfeldt / 194
Erik ’Basse’ Povlsen / 195

80 år
75 år

Kammeraterne ønsker hjertelig tillykke!
______________________________________________________________________________________________________________

UDMELDT
Svend Erik Juul Pedersen / 240 (eget ønske)
______________________________________________________________________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen er 43.

Marineforeningen

Æresformand: H. K. H. Kronprins Frederik

Trondhjemsgade 5, kld.
2100 København Ø.

Landsformand:

Stiftet den 30. april 1913
www.marineforeningen.dk

Distriktsformand:

Kommandørkaptajn
Steen Engstrøm
Gert A. Larsen

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag,
samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været
tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.

Øvrige poster:

Afdelingsbestyrelsen:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyr.-medl.
1.-suppeant
2. suppleant

John Rasmussen
Preben T. Clemmensen
Søren Konradsen
Erling Huusfeldt
Jesper Vigel
Svend Jensen
Torben Steffen Hansen

24 79 35 67
21 52 05 85
51 83 60 61
22 40 46 05
53 85 30 79
25 76 03 85
40 85 47 80

Revisor
John Larsen
Revisor
Mogens Fuglsang
Revisorsuppl.
Jørgen Falkenberg
Flagbærer 51 83 60Torben
S. Hansen
61
Reserveflagbær. Søren Konradsen

28 36 79 05
25 21 09 16
40 26 26 42
40 85 47 80
51 83 60 61

Afdelingens E-mail (formanden):
jorras61@gmail.com

LOGGEN, ansvarshavende redaktør:

WEB-master:

Søren Konradsen, Torvegade 21, 2.th., 1400 Kbh. K.
51 83 60 61 / lnf@marineforeningen.dk

Ole Skjold Hansen
skjoldhansen@gmail.com

Medlemsbladet LOGGEN udsendes alene elektronisk og findes også på hjemmesiden.
Sidste frist for indsendelse af indlæg til næste nummer af 'LOGGEN': 15 NOV 2021
Indlæg/fotos mailes til redaktøren. Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse.
Af hensyn til korrekt postomdeling af Danmarks Marineforenings tidsskrift ’UNDER
DANNEBROG’ bedes postadresseforandring venligst meddelt afdelingsformanden.
Betaling for deltagelse i afdelingens aktiviteter i Marinestuen sker på arrangementsdagen.

www.amagermarineforening.dk
HJÆLP GERNE REDAKTIONEN MED AT SKAFFE ANNONCØRER!

STØT MARINESTØTTERNE DE STØTTER AMAGER MARINEFORENING!
AMAGER MARINEFORENING
blev stiftet den 25. nov. 1988 som Danmarks Marineforenings lokalafdeling nr. 81.
Vi henhører under Danmarks Marineforenings Distrikt 1 (Storkøbenhavn, Bornholm & Grønland).
Danmarks Marineforening består af i alt 9 distrikter og 74 afdelinger.

Amager Marineforenings Marinestue: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup
CVR: 41111542 / Bankkontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank)
Se også Danmarks Marineforenings hjemmeside:

www.marineforeningen.dk

Kranse- & buketlægning
onsdag d. 20. oktober 2021 kl. 10-12
på St. Magleby Kirkegård og Dragør Ndr. Mole
Traditionen tro markeres årsdagen for Roflotillens kamp mod det engelske linjeskib AFRICA
ved Falsterbo i 1808. Der lægges kranse & buketter af Søværnet og Marineforeningen.
Chefen for Marinehjemmeværnet og Marineforeningens landsformand har meldt deres
deltagelse, og desuden deltager repræsentanter fra Dragør-flotillen og Amager MF.

Alle er velkomne!
Bestyrelsen

EFTERÅRSFROKOST i Marinestuen
lørdag d. 30. oktober 2021 kl. 10-12
Frokosten holdes for medlemmer af afdelingen m. hver én ledsager samt medlemmer af Marinestøtterne m.
hver én ledsager. Tilmelding, der er bindende, skal ske senest d. 23. oktober i Marinestuen el. til formanden
(SMS el. mail). Pris. Pr. kuvert: kr. 150,-, der betales ved ankomst.
Bestyrelsen

FÆLLESKONTORET ved Tårnby Foreningsråd informerer

Tårnby julemarked
Som noget nyt i år bliver der arrangeret et julemarked på parkeringspladsen
foran rådhuset, Amager Landevej 76

lørdag d. 27. november 2021 kl. 10-16.
FDF Korsvejen har påtaget sig opgaven i samarbejde med Tårnby kommune.
Det bliver et rigtigt lokalt julemarked med kræmmere, julemand, glögg, æbleskiver, bålfade, halmballer, underholdning, juletræssalg og ikke mindst juletræstænding ved borgmesteren, så vi kan få en god start på julen her i Tårnby.
FDF Korsvejen vil derfor gerne invitere de foreninger med, som har lyst og
interesse til det. Det kan være for at tjene en skilling til foreningen eller for at
hverve nye medlemmer.
Salg af æbleskiver & glögg, pølser/mad samt øl og vand.
Herudover vil der være en scene med diverse underholdning i løbet af dagen.
Med venlig hilsen
Michael Pedersen

Fælleskontoret TFR & KTIS

JULEARRANGEMENT i Marinestuen
lørdag d. 4. december 2021 kl. 13-16
med bl.a. ”formandens juleglögg”, æbleskiver og julehygge.
3 æbleskiver & 1 glas glögg koster kr. 15,-.

Ingen tilmelding!
Vel mødt - bestyrelsen

JULEFROKOST i Marinestuen
lørdag d. 18. december 2021 kl. 12-18
Medlemmer m. hver én ledsager samt medlemmer af Marinestøtterne m. hver én ledsager kan tilmelde sig.
Kuvertpris: kr. 150,-, der betales ved ankomst. Tilmelding er bindende.
Alle tilmeldte udover 26 sættes på venteliste.
Vel mødt - bestyrelsen

AMAGER MF

Dato: _____________

NAVN: _______________________ Skibsnr.: _______
ART

ANTAL

PRIS

ØL - 33cl.

XX

ØL - 50cl.

XX

VIN - 70 cl.

XX

KUVERT-VIN

XX

VAND - 50 cl.

XX

SNAPS - kylling

XX

SNAPS - 1/2 fl.

XX

SNAPS - 1/1 fl.

XX

Bailey - 5 cl.

XX

Spiritus - 2 cl.

XX

Irsk kaffe

XX

Alkofri øl - 33 cl.

XX

Alkofri vin - 1/1

XX

SUM

”SKAFFEKORT”
indføres i Marinestuen!
Bestyrelsen har besluttet at indføre
”skaffekort” i Marinestuen,
som de kendes fra andre afdelinger.
Skaffekortet er personligt, og det skal benyttes ved
større arrangementer i Marinestuen.
Kortet udleveres af ’Bar-vagten’ ved ankomst.
Det anvendes af modtageren til at ’strege’
hver gang man køber drikkevarer.
Når dagen omme og man vil forlade stuen,
bedes man huske at afregne med barvagten
for de drikkevarer men har investeret i undervejs.
Derpå inddrages kortet til opgørelse af barregnskabet.
Naturligvis kan man glemme det, men så skal vi
andre i stuen nok ’hjælpe lidt til med huskeren…’.
Vi introducerer kortet ved EFTERÅRSSKAFNINGEN
d. 30. oktober, som man allerede nu kan tilmelde sig.
Det er bestyrelsens håb at I tager godt imod den nye
ordning sådan, at salget af drikkevarer bliver lidt
mere smidigt end hidtil, når vi er mange i stuen.
De udleverede kort vil indeholde de aktuelle priser.

SAMMENTALT BELØB:
HUSK at afregne inden du forlader lokalet!

Bestyrelsen
PS! Ved skaffearrangementer sker betaling for maden
fortsat ved ankomsten, da ’skafning’ ikke føres på kortet.

Siden sidst:
3. juli - Sommerfest. Én af fordelene ved den nye Marinestue er, at vi nu kan være udendørs på terrassen eller i haven. Det nød de 15 deltagere i Sommerfesten rigtig godt af, hvor bl.a. frokosten - et lækkert
pølse- & ostebord - leveret af ”Sydstrandens Slagter”, blev indtaget på netop terrassen.
Derefter kåredes vinderne af hovedbeklædningskonkurrencen i hhv. dame- & herreklassen. I dame-klassen
vandt Lisbet for sin store kreativitet med en hjemmelavet hat med temaet ”Strand & Sommer”. Hos herrerne
vandt Søren med temaet ”Roligan” med relation til det på det tidspunkt igangværende EM i fodbold.
Herunder ses de glade vindere:

Glade sommerfeststemte deltagere… (Fotos: Tonny Jochumsen & redaktøren).

Siden sidst – fortsat…
14. august - Motionscyklingen ”Tour de Amager” havde 7 deltagere til morgenbord kl. 08:30 og derefter ud på ruten til Dragør og retur. Godt vejr og god stemning prægede dagen, hvor der dog kom lidt regn
på hjemvejen. Tilbage på Tømmerupvej spiste i alt 14 fremmødte en herlig varieret frokost, tilberedt af Karin,
Inger & Preben - tak for rigtig dejlig mad!

De 6 cykel-entusiaster ved gadekæret i St. Magleby. (Foto: redaktøren).

29. august - Ved Jubilarstævnet på Nyholm deltog i alt 250, heraf 5 fra Amager-afd.: Erling Huusfeldt
(60-års jubilar), Torben S. Hansen (50-års jubilar), Jesper Vigel (25-års jubilar) og redaktøren (ikke jubilar i
år). Kvindelige Marineres Musikkorps underholdt ved ankomsten og senere i Planbygningen ved både den
officielle del og ved frokosten, som traditionen tro bød på sild & biks med det hele. Pausen benyttede mange
til at se museumsfregatten F352 PEDER SKRAM, mens nogle aflagde visit i København-afdelingens nyrenoverede flotte Marinestue. Endnu en gang et rigtig vellykket Jubilarstævne med lutter glade deltagere.

5. september - Flagdag på Tårnby Rådhus. Amager MF var repræsenteret af bestyrelsesmedlem Erling
Huusfeldt, der medbragte afdelingsflaget. En hyggelig stemning omgav veteranerne, der var mødt til morgenbord. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale, og Tårnby Musikskole underholdt.
Dette blads redaktør deltog i Flagdagen i Kastellet som flagbærer,
mens Marineforeningens landsformand lagde kransen fra ”Danske
Soldater- & Marineforeningers
Fællesråd” (DSM).

Billedet viser Deres Kgl. Højheder
Kronprinsparret, der lægger krans
ved Veteranmindesmærket.
(Foto: redaktøren).

11. september - Ved Sendemandsmødet i Skagen var afdelingen repræsenteret af Erling Huusfeldt. I
desværre silende regn måtte man aflyse den traditionelle march med Søværnets Tamburkorps forud for selve
mødet. Redaktøren blev genvalgt som landsnæstformand i det i øvrigt velgennemførte møde. Skagen-afdelingen havde lagt et stort stykke arbejde i det vellykkede Sendemandsmødearrangement, der havde ca. 150
deltagere.

Redaktøren

