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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet…!
Klokken slår, tiden går, og inden vi ser os om, er det jul. Hvert år, når vi nærmer os
dette tidspunkt, tænker jeg på, hvor hurtigt tiden går. Det er måske fordi man er blevet
ældre, men det kan også skyldes, at man har haft meget fart på gennem året.
Siden det sidst udsendte 'Loggen' har vi haft fire arrangementer: besøg på M/S Museet
for Søfart, foredrag om sabotagen mod krydseren Nürnberg, månedsskafning i Marinestuen, samt vores 29-års fødselsdagsfest i Allégårdens festlokaler. Det var alle rigtig
gode og interessante arrangementer. Dog var antallet af fremmødte til foredraget ret
skuffende. Det må være muligt at få en del flere medlemmer med til et så interessant
foredrag. I fremtiden vil bestyrelsen overveje, hvad vi skal ved diverse foredrag.
.
Når jeg ser tilbage på året, kan jeg konstatere, at Amager Marineforening har haft - og deltaget i - rigtig mange
arrangementer. Men det er slet ikke slut endnu. Den 9. december vil vi, uformelt og uden tilmelding, julehygge i
Marinestuen med lørdagsglögg, og formandens tilsætningsmidler vil blive rigeligt anvendt. Så kom og deltag...
Den 16. december afholder vi vores store julefrokost med fuld kraft frem som sædvanlig. Den 6. januar 2018 er
der den sædvanlige nytårsmønstring med champagne og god mad m.m. Kom og oplev den gode stemning.
Medlemmerne kan tilmelde sig alle aktiviteter i Marinestuen el. hos kassereren (mail / SMS), alternativt til mig.
Udover de nævnte arrangementer er der også eksterne arrangementer, som fremgår af aktivitetslisten. Her skal
særligt nævnes: Julegudstjenesten i Holmens Kirke d. 24. december kl. 10:30 med efterfølgende kranselægning
ved Mindeankeret i Nyhavn kl. 12:00, og Marinehjemmeværnets festlige Nytårsgudstjeneste søndag d. 7. januar
kl. 14, også i Holmens Kirke.
Hvis der sker ændringer, tilføjelser eller bare er brug for en "reminder", så vil informationen "Sidste nyt" blive udsendt på mail og lagt på hjemmesiden.
Som en romersk senator engang sagde: "Og i øvrigt mener jeg, at Karthago bør udslettes", så jeg vil udtale: "Og
i øvrigt vil jeg opfordre alle medlemmer i Amager Marineforening til at deltage i både de eksterne - såvel som de
interne - begivenheder og arrangementer".

Den glade mester

BEGIVENHEDSKALENDER 1/2018
Dato

Kl.

Aktivitet

9/12 13-16
16/12 12-18
23 & 30/12
24/12 10:30
12

Tilmelding

Marinestuen åben, julehygge m. glögg & godter...
Marinestuen åben, JULEFROKOST kl. 13
MARINESTUEN LUKKET
Julegudstjeneste i Holmens Kirke
Kranselægning v/ Mindeankeret i Nyhavn

JA

________________________________

6/1
7/1
13/1
20/1
27/1

12-18
14
13-16
13-16
13-16

Marinestuen åben, NYTÅRSMØNSTRING kl. 13
Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage

JA

Marinestuen åben, MÅNEDSSKAFNING kl. 13
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
30. ord. generalforsamling i Marinestuen
Gratis skafning for generalforsamlingens deltagere

JA

________________________________

3/2
10/2
17/2
24/2

12-18
13-16
13-16
11
ca. 13

JA

________________________________

3/3
10/3
17/3
24/3
31/3

13-16
13-16
13-16
13-16
13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2018:

SENDEMANDSMØDE i KØGE - lørdag d. 28. april
Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

Julehygge i Marinestuen nu på lørdag!
Kom og sæt præg på julestemningen i Marinestuen
lørdag d. 9. december 2017 kl. 13-16
Smag formandens fortryllende 'Julegløgg special',
tilsat æbleskiver, juleknas og julehygge.
Ingen tilmelding. Marinestøtteforeningsmedlemmer er også velkomne..
Bestyrelsen

Julefrokost
i Marinestuen lørdag d. 16. december 2017 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Vi præsenterer en flot Julebuffét til kr. 125,- pr. kuvert.
Derefter afholder vi Julelotteri med fine præmier.
Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest mandag d. 9. december.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Glædelig Jul!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Nytårsmønstring
i Marinestuen lørdag d. 6. januar 2018 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Vi indleder kl. 13 med at ønske hinanden Godt Nytår i et glas perlende dråber,
traditionen tro sponseret af ’Marinestøtterne’!
Derpå præsenterer vi en flot Nytårsbuffét til kr. 125,- pr. kuvert.
Under den efterfølgende kaffe afholdes Nytårslotteri med fine præmier.
Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest lørdag d. 16. december.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Godt Nytår!
Store ordner anlægges.

Vel Mødt!
Bestyrelsen

Alle medlemmer af ”Marinestøtterne” & Amager Marineforening
ønskes en Glædelig Jul samt et Godt og lykkebringende Nytår.
For kun 75,00 kr. pr. år kan du blive medlem af

“ Marinestøtterne på Amager “.
STØT ‘MARINESTØTTERNE’
- VI STØTTER AMAGER MARINEFORENING !

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
Ingen runde fødselsdage i perioden frem til næste LOGGEN.
_________________________________________________________________________________________

Nye medlemmer
Ingen nye medlemmer siden sidste nummer.
_________________________________________________________________________________________

Jubilæer i Marineforeningen i 2018
138
61
69
78
79
63
189
194
198

Jan Sigsgaard
John Rasmussen
Svend Jensen
Ole Skjold Hansen
Kristian Konradsen
Carsten Ehmsen
Preben Tang Clemmensen
Erling Huusfeldt
Mogens Fuglsang

40 år
30 år
25 år
25 år
25 år
20 år
10 år
10 år
10 år

_________________________________________________________________________________________

Udmeldte
144
236

Jan Sølvskov
Kristian Holger Jensen

(MHV) - eget ønske
(SVN, årg. 1950) - eget ønske

__________________________________________________________________________________________

Afdelingen har 60 medlemmer.

Velkommen til restaurant

Menu'en
Brigadevej 49, Kbh. S.

Åbningstid:
Dagligt mellem 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

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
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:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

John Rasmussen
Preben T. Clemmensen
Torben Johnsrud
Søren Konradsen
Jesper Vigel

24 79 35 67
21 52 05 85
29 28 76 38
51 83 60 61
22 67 30 79

jorras61@gmail.com
ktpretac@post.tele.dk
torbenjohnsrud@gmail.com
lnf@marineforeningen.dk
vigel@youmail.dk

1. bestyrelsessuppleant
2. bestyrelsessuppleant

Michael Bundgaard
Ole Skjold Hansen

20 73 41 42
38 28 32 43

rutebil2001@yahoo.dk
skjoldhansen@gmail.com

Revisorer:
Revisorsuppleant

John Larsen
John Strøbæk
Mogens Fuglsang

28 36 79 05
21 20 96 91
-

Flagbærer
Reserveflagbærer

Torben S. Hansen
Søren Konradsen

40 85 47 80
51 83 60 61
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Amager Marineforening blev stiftet d. 25. november 1988.
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.

MÅNEDSSKAFNING i Marinestuen !
lørdag d. 3. februar 2018 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Vi arrangerer SKAFNING for medlemmer m. én ledsager
og for medlemmer af 'Marinestøtterne' m. én ledsager.
Kuvertpris: kr. 125,- (betales på dagen).
Bindende tilmelding i Marinestuen el. til kassereren (mail el. SMS) senest d. 27. jan. 2018
Bestyrelsen

Indenlandsk Sømandsmission og Marineforeningen
inviterer til

Julegudstjeneste i Holmens Kirke
søndag d. 24. december 2017 kl. 10:30
v/ Holmens Provst og Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen

med påfølgende kranselægningshøjtidelighed kl. 12:00
ved Mindeankeret i Nyhavn
København Marineforening stiller med flag i kirken.
Øvrige afdelinger stiller med flag og faner ved kranselægningen.
Marineforeningens krans lægges i år af København Marineforening,
mens Søfartens kranse lægges af andre medlemmer af Marineforeningen.

Vær med til denne smukke start på julen!
Evt. spørgsmål rettes til:

Gert Allan Larsen
Formand - Distrikt I
e-mail: gert-allan@larsen.dk

 2043 8796

Amager Marineforening
indkalder til

30. ordinære generalforsamling
lørdag d. 24. februar 2018 kl. 11.00 i Marinestuen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning
Godkendelse af årsregnskab 2017
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2019
Valg til bestyrelsen
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Valg af sendemand og sendemandssuppleant
Valg af flagbærer og reserveflagbærer
Eventuelt

- forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest d. 10. februar 2018,
- endelig dagsorden, årsregnskab 2017 samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5 udsendes medio
februar 2018,
- der vil være gratis kaffe samt salg af øvrige drikkevarer fra baren,
- efter generalforsamlingen kan deltagende medlemmer skaffe gratis (tilmelding skal ske senest
d. 17. februar 2018),
- Marinestuen åbner kl. 10.30.
____________________________________________________________________________________________

KONTINGENTBETALING 2018:
Jf. vedtægterne skal kontingent for forsamlingsåret 2018
være betalt for at medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
Kontingentet - kr. 435,00 - skal være kassereren i hænde
senest mandag d. 10. februar 2018.
BEMÆRK, at kontingentet er steget med kr. 10,- ift. 2017-kontingentet.
Kontingentet kan betales kontant i Marinestuen på åbningsdage, eller på
foreningens konto i Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5324 kontonr. 0244040.
Mærk venligst indbetalingen med dit navn,
og gerne også dit skibsnummer (1-3-cifret) el. hovednummer (5-cifret).
Bestyrelsen

Siden sidst…
23. sept. - Københavns Samvirkende Soldaterforeningers udflugt til Køge havde 15 deltagere, deriblandt 4 fra Amager Marineforening. Vi fik en god rundvisning med fokus på Køge's militære historie. Frokosten i Marinestuen bagefter var både lækker, billig
og hyggelig i godt selskab med medlemmer af Køge Marineforening. Tak til gutterne derfra, som sørgede rigtig godt for alle.
26. sept. - Årets 2. distriktsmøde blev holdt i Kgs. Lyngby Mf's hyggelige Marinestue på Sorgenfri Slot. Fra Amager Mf deltog
formanden og næstformanden. Mødet forløb godt uden de store emner på programmet.
1. okt. - Afdelingens udflugt til 'M/S Museet for Søfart' i Helsingør havde 10 deltagere, der fik en god rundvisning i det meget flotte
og informative museum, bygget på det nedlagte Helsingør Staalskibsvæfts grund. Efter kaffe & kage i museumsrestauranten forlagde deltagerne til Helsingør Mf's lille hyggelige Marinestue i Stengade. Her var der både varme, hygge og god søndagsstemning.
14. okt. - Månedsskafningen i Marinestuen tiltrak 15 deltagere. Alle fik et dejligt traktement, tilberedt af Karin, Preben & Henning.
Tak til dem for god mad.
20. okt. - Mindehøjtidelighederne på St. Magleby Kirkegård og på Dragør Havn havde til sammen 10 deltagere fra Marinehjemmeværnet (MHV) og Amager Mf. Chefen for MHV, kommandør Henrik Holck Rasmussen, og vor egen formand lagde hhv. kranse
og buketter i anledning af 209-årsdagen for Roflotillens kamp mod det engelske linjeskib AFRICA ved Falsterbo i 1808.
Derpå var Dragør Sejlklub - traditionen tro - vært for en forfriskning i deres lokaler på havnen.
25. okt. holdt Gustav Schmidt Hansen fra Kolding Mf sit spændende foredrag i Marinestuen om 'Sabotagen mod krydseren Nürnberg' i København i april 1945, - en BOPA-aktion, som desværre ikke helt lykkedes. Fra Dragør-flotillen var 3 medlemmer blandt de i
alt 18 tilhørere. Vi takker Gustav for et fint foredrag.
11. nov. markeredes afdelingens 29-års fødselsdag med årsfest i Allégårdens Selskabslokaler med 35 deltagere. Ronny Klugman
stod for det musikalske, og det gjorde han som sædvanlig rigtig godt. Der var blomster til Marinestøtteforeningens formand, Dunja,
til deres tidl. formand Birthe, og til Karin for deres indsats for Amager Mf på mange måder. Deltagerne havde en dejlig aften med
god mad og god underholdning, - ikke mindst da bestyrelsen 'gik på scenen' og sang en velvalgt fødselsdagssang...
17. nov. - Marinestøtternes julebankospil i 'Laden' havde 54 glade deltagere. Præmierne blev fordelt, og stemningen var rigtig god.
Redaktøren

Billeder fra begivenheder siden sidst…

Udflugtsdeltagerne på M/S Museet i Helsingør, klar til rundvisning.
Foto: Red.

Vores formand, John, lægger krans på St. Magleby Kirkegård
d. 20. oktober.
Foto: Red.

Formanden overrækker afdelingens takkegave til Gustav Schmidt
Hansen for hans fine foredrag i Marinestuen d. 25. oktober.
Foto: Red.

4 billeder fra 29-års fødselsdagsfesten d. 11. november:

Festens dygtige musiker, Ronny Klugman, på guitaren, ét af hans mange instrumenter. Til højre ses bestyrelsen 'på slap line' med en til
lejligheden skrevet fødselsdagssang.
Foto: Red. & Karin Clemmensen.

De smukt pyntede borde (Halloween-tema) havde Birthe Olufsen og Marinestøtterne stået for. Til højre modtager formanden Marinestøtternes fødselsdagsgave til Amager Mf af Marinestøtternes formand, Dunja Larsen.
Foto: Red.

Søværnets Tamburkorps holdt åbent hus på Nyholm d. 16. september 2017:

Foto: Red.

