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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Vi har nu kalendermæssigt overstået sommeren 2022. Vejrmæssigt har det været en fremragende sommer
med 37 sommerdage (over 25o) iblandet nogle hedebølger (over 28o). Det konstateres, at sensommeren
heldigvis fortsætter ind den første efterårsmåned på kalenderen, og det er jo altid rart.
15. juni mødte vi med fire personer og flaget i Holmens Kirke til ’Valdemarsdag’. Det foregik traditionelt med
flagenes indmarch, taler af bl.a. Folketingets formand og tildeling af flag til ni foreninger. Det var på sin vis et
udmærket arrangement.
Terrassen på Tømmerupvej 34 er nu repareret totalt og videreudviklet med rækværk/afskærmning rundt om
terrassen. Der er samtidig monteret gelænder ned til græsplænen, udført af specielt Erling & Torben, og med
med stor hjælp fra de resterende i bestyrelsen. Vi har nu en perfekt renoveret terrasse til gavn for alle i huset på Tømmerupvej 34. Tak til
alle for denne store indsats.
Sommerfesten holdt vi d. 9. juli, og i år flyttede vi festen ned på græsplænen, hvor vi havde rejst tre pavilloner. Selvom vi er søens folk, så
blev det en noget vindblæst affære, men med god mad fra Sydstrandsslagteren, rigeligt med drikkevarer, godt humør og overskud, red vi
stormen af. Vi trak senere op om læ på terrassen og i Marinestuen, så alt i alt blev det en rigtig god fest.
Vi holdt derefter Marinestuen lukket (sommerferie) indtil d. 6. august, hvor "Tour de Amager" blev kørt. Efter morgenmad i Marinestuen
kørte 6 tapre cyklister ud på den sædvanlige rute med depotvogn som ledsager. Det var en dejlig tur til Dragør med pitstops undervejs. I
fremtiden bør vi kunne være nogle flere deltagere til cykelturen. Kl. 13 blev skafningen indledt med 17 deltagere. Karin og Preben, med
hjælp fra Inger og Ditte, stod for maden, og som sædvanlig diskede Karin og Preben op med en stor kulinarisk oplevelse, rost af alle - stor
tak til kabyspersonalet. Efterfølgende blev der som vanligt hygget, og det blev endnu en dejlig dag for alle.
Jubilarstævnet blev afholdt på Nyholm d. 28. august. Der var bl.a. et godt indlæg fra en trommeslager fra Søværnets Tamburkorps, der
deltog ved Kong Frederik IX´s begravelse en kold januar-dag 1972. Efter pausen var der sild og biksemad med spejlæg, indtaget med stor
fornøjelse. Den gode stemning blev opretholdt vha. diverse drikkevarer og festlig ledsagende musik fra "Kvindelige Marineres Musikkorps".
Vi deltog med 3 medlemmer og flaget ved markeringen af 29. august i Mindelunden. Arrangementet blev afholdt på god og værdig måde
med taler, sang og kranselægning ved alle tre monumenter. Efterfølgende var der en dejlig lille reception i "Faklen".
Her i efteråret er bestyrelsen godt i gang med planlægningen af diverse begivenheder og arrangementer. Disse vil fremgå af begivenhedskalenderen i "Loggen" og opfølgende nyhedsbreve, der om nødvendigt udsendt særskilt.
Til jeres orientering er udflugten til Køge desværre UDSAT til 2023. I stedet præsenterer vi samme dag, lørdag d. 24. sept. kl. 14,
et spændende foredrag i Marinestuen af vores medlem Jørgen Rasmussen om ”Sørøveri og terrorisme til søs” - se mere inde i bladet.
Der serveres kaffe & kage. Tilmelding er nødvendig senest 22. september kl. 16 - alle over 24 tilmeldte sættes på venteliste.
Som sædvanlig opfordrer bestyrelsen til, at afdelingens medlemmer bakker op om aktiviteterne såvel internt som eksternt. Bestyrelsen
kan kun opstille rammerne for aktiviteterne, så det er foreningens medlemmer, der skal udfylde dem.
Vi ser frem til et godt efterår,

John - den glade mester...
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Dato

Kl.

2

Aktivitet

Tilmelding

17/9 13-16 Marinestuen åben
24/9 13-17 Marinestuen åben - FOREDRAG kl. 14 m. kaffe & kage

JA

__________________

1/10 13-16 Marinestuen åben
8/10 13-16 Marinestuen åben
15/10 13-16 Marinestuen åben
20/10 10-12 MINDEHØJTIDELIGHEDER m. Marinehjemmeværnet i St. Magleby & Dragør
22/10 13-16 Marinestuen åben
29/10 13-16 Marinestuen åben
__________________

5/11 13-16 Marinestuen åben
12/11 13-16 Marinestuen åben
19/11 13-16 Marinestuen åben
26/11 13-16 Marinestuen åben
__________________

3/12 13-16 JULEARRANGEMENT i Marinestuen (bl.a. glögg & æbleskiver)
10/12 13-16 Marinestuen åben
17/12 12-18 JULEFROKOST i Marinestuen

JA

24/12 12

JULEGUDSTJENESTE i Holmens Kirke, KRANSELÆGN. kl. 13 v. Mindeankeret
MARINESTUEN LUKKET

31/12

MARINESTUEN LUKKET

__________________

7/1 12-18 NYTÅRSMØNSTRING i Marinestuen
__________________

_________________________________________________________________________________________________________

BEMÆRK FOREDRAGET d. 24. sept. kl. 14 (tilmelding)
Marinestuen er lukket 24. & 31. dec.
________________________________

Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’
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AFDELINGEN
Amager Marineforening blev stiftet den 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 75 afdelinger.
Amager Marineforenings Marinestue: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup
CVR: 41111542 / Kontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank)

! ! ! www.amagermarineforening.dk ! ! !
- en afdeling i

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
Ingen runde fødselsdage indtil nytår.
_________________________________________________________________________________________

Nyt medlem
Lisbeth Ehrhard / 245

Øvr.

Kammeraterne byder hjertelig velkommen!
_________________________________________________________________________________________

Vi er nu 45 medlemmer i afdelingen.

FOREDRAG i Marinestuen
lørdag d. 24. september 2022 kl. 14

”SØRØVERI OG TERRORISME TIL SØS”
- hvad er det, og hvad gøres der ved det?
Der foretages mange ulovlige handlinger mod skibe og personer om bord på skibe.
Også ulovligheder foretages af personer om bord.
Denne præsentation vil fokusere på de to hovedkategorier, idet den ene omfatter pirateri og væbnet
røveri mod skibe, mens den anden handler om terrorisme til søs og i havne.
Der vil blive set på historien og på nutiden,
ligesom de internationale regler på områderne vil blive præsenteret (kortfattet).
Vores medlem, Jørgen Rasmussen, der holder foredraget, har en lang karriere indenfor dansk og international søfart:
pens. overskibsinspektør og kontorchef i Søfartsstyrelsen,
tidl. chef for navigations-afdelingen i FN’s søfartsorganisation ’IMO’ i London,
tidl. navigationslærer v. Fanø, København & Svendborg Navigationsskoler.
Desuden 11 år til søs som fisker i Nordsøen, på dækket og som radiotelegrafist i danske & svenske skibe,
- begyndende 1955 og afsluttet i 1968. Sommersejlads som radiotelegrafist en måned hvert år 1969-74.
18 mdr. i Søværnet 1960-61. Uddannet som radiotelegrafist 1958-59 og som teknikumingeniør (svagstrøm) 1971-74.
Merkonomuddannelse i Databehandling (6 moduler) samt i Personaleadministration (6 moduler) 1981-84.
Gæsteprofessor ved ”World Maritime University” i Malmö siden 1987.
______________________________________________________________________

Der serveres gratis kaffe & kage.
Tilmelding er nødvendig - alle tilmeldte ud over 24 sættes på venteliste.
Tilmeldingsfrist: torsdag d. 22. september 2022 kl. 16.
Der kan tilmeldes i Marinestuen nu på lørdag, el. pr. mail/tlf./SMS til formanden (navn & antal).

Vel mødt ! Bestyrelsen

Siden sidst...
15. juni - Valdemars Flagfest
Flagbæreren, formanden & kassereren og Jørgen
Falkenberg var blandt mange til stede i DanmarksSamfundets markering af den årlige flagfest i Holmens Kirke. Kvindelige Marineres Musikkorps underholdt bl.a., og Folketingets formand holdt talen
for flaget. Der uddeltes flag & faner til 9 foreninger.

9. juli - Sommerfest i Marinehaven…

var en stor succés for de 23 deltagere. På trods af en kraftig blæst lykkedes det os alligevel at holde pølse- &
ostebordet, og ikke mindst drikkevarerne ’inden for rælingen’ - lidt sømand har man vel lov at være…!
Der var præmier til Lisbeth Ehrhard & John Larsen for dagens flotteste hatte-kreationer, der ses herunder:

Glade deltagere på Marinestuens nyrenoverede terrasse:

Siden sidst...

(fortsat…)

6. august - ’Tour de Amager’ med frokost bagefter…

Blot var vi 6 motionscyklister i år, men en dejlig tur til Dragør blev det alligevel! Bagefter samledes vi 17 til en
dejlig frokost, tilberedt af Karin & Preben med assistance af Ditte & Inger - stor tak for atter herlig mad!

28. august - Jubilarstævnet på Nyholm

4 var vi tilmeldt fra Amager til Jubilarstævnet, deriblandt Bendt Fogh,
der som stævnets ældste jubilar - 75-år - sammen med landsformanden - lagde kransen ved mindestenen for Søværnets faldne d. 29.
august 1943. Bendt ses til højre på billedet.
Tidl. orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, forstod det gejstlige, og Kvindelige Marineres Musikkorps underholdt os til den store guldmedalje!
Et særligt indslag var en øjenvidneberetning af Ejnar Bolt, der havde
været trommeslager i Søværnets Tamburkorps, bl.a. under Kong Frederik IX’ ligfærd i januar 1972.
Tidl. værnepligtig i Søværnet, Christian Koch, modtog ”Admiral Carstensens Mindebæger for God Skydning og eksemplarisk Tjeneste”.

29. august - Højtidelighed i Mindelunden
Fra Amager afd. mødte vi med flag, flagbærer & formand til højtideligheden i anledning af 29. august 1943:
samarbejdspolitikkens ophør, besættelsesmagtens overfald på dansk forsvar, der førte til Flådens Sænkning.
Der holdtes taler, og der lagdes tre kranse, bl.a. ved Krigssejlermindesmærket ”Sortladne Hav”.

1. sept. - H. M. Dronningens ’sommertogt’ til Frederiksberg
Atter var flagbærer & formand ude med flaget, denne gang som del af fane-/flagborgen ved H. M. Dronningens
’sommertogt’ til Frederiksberg Kommune.

5. september - Flagdagen i Tårnby Kommune
Her deltog formanden med afdelingsflaget.
Tekst & fotos: redaktøren.

