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Medlemsblad & Nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Så nærmer vi os det tidspunkt på året, hvor julen indfinder sig med al sin travlhed og sit
kommercielle ræs. Men det er også en dejlig tid med god mad og drikke samtidig med, at de
store juleudsmykninger lyser op i den ellers mørkeste tid på året. Vigtigst er det dog, at
julen i religiøs og almindelig betydning også er eftertænksomhedens årstid her ved slutningen af året.
Det bringer mig til at betragte året bagudrettet, og bestyrelsen i Amager Marineforening kan
indtil nu konstatere, at det med et jysk udtryk: "ikke var så ringe endda".
Vi har lavet mange arrangementer i Marinestuen og deltaget i rigtig mange eksterne begivenheder. I fortsættelse
af ovennævnte afsnit vil bestyrelsen lige fremhæve vores 30-års jubilæumsfest på restaurant Menu’en, som efter
bestyrelsens opfattelse var en dejlig fest.
Men året er ikke slut endnu. Bestyrelsen kaster sig ufortrødent ud i julens udfordringer og laver julearrangementer
i Marinestuen. Den 8. december er der julegløgg med æbleskiver til små priser. Den 15. december holder vi vores
årlige julefrokost. Vi håber, at medlemmerne talstærkt møder op til arrangementerne, som foregår i den normale
åbningstid. Den 24. december foregår de mere åndelige og seriøse eksterne begivenheder, nemlig julegudstjeneste i Holmens Kirke kl. 10:30 og efterfølgende kranselægning ved Mindeankeret kl. 12.
Bestyrelsen går absolut ikke i dok, fordi året rinder ud. Allerede nu er der en tentativ handlingsplan for hele 2019.
Ud fra denne vil de enkelte arrangementer og begivenheder løbende blive planlagt, og de vil endeligt fremgå af
begivenhedskalenderen i de forskellige udgaver af "LOGGEN" i 2019 el. alternativt ved nyhedsbrev, hvis et arrangement / begivenhed pludselig ændres eller opstår. Den vigtigste aktivitet i året, der kommer, er selvfølgelig vores
generalforsamling, som afholdes d. 23. februar 2019 kl. 11 i Marinestuen, så afsæt tid hertil.
Når bestyrelsen som sædvanligt her i slutningen af "ordet" opfordrer medlemmerne til at slutte op om arrangementerne i Marinestuen såvel som at deltage i de eksterne begivenheder, så er det ikke møntet på de mange,
som trofast deltager i arrangementerne, men især dem som desværre mister den gode oplevelse at være en del
af et fællesskab ved de gode - og interessante arrangementer, som bestyrelsen arbejder hårdt med.
Den glade mester

John

Alle ønskes God Jul & Godt Nytår!
Bestyrelsen

BEGIVENHEDSKALENDER 1/2019
Dato
8/12
15/12
22/12
24/12
24/12

Kl.
13-16
12-18
10-16
10:30
12

Aktivitet
JULEGLØGG & ÆBLESKIVER i Marinestuen
JULEFROKOST i Marinestuen kl. 13
Marinestuen er LUKKET
JULEGUDSTJENESTE i Holmens Kirke
JULEHØJTIDELIGHED ved Mindeankeret i Nyhavn

Tilmelding
JA

__________________________

5/1
6/1
12/1
19/1
26/1
30/1

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

NYTÅRSFROKOST i Marinestuen kl. 13
MARINEHJEMMEVÆRNETS NYTÅRSGUDSTJENESTE i Holmens Kirke
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
MINDEGUDSTJENESTE, 60 år for Grønlandsskibet HANS HEDTOFTs forlis

JA

__________________________

2/2
9/2
16/2
23/2

13-16
13-16
13-16
11
13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
31. ORD. GENERALFORSAMLING i Marinestuen
GRATIS SKAFNING for deltagerne i generalforsamlingen

JA

__________________________

2/3
9/3
11/3
16/3
23/3
30/3

13-16
11
13-16
19
13-16
13-16
13-16

Marinestuen åben, kaffe & kage
MARINESTØTTERNES 23. ORD. GENERALFORSAMLING i Marinestuen
LØRDAGSFROKOST i Marinestuen
JA
KSS ORD. GENERALFORSAMLING, Svanevej 22, Kbh. N - kontakt sekretæren
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage
Marinestuen åben, kaffe & kage

__________________________

6/4
13/4
20/4

13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
13-16 Marinestuen åben, kaffe & kage
12-18 PÅSKEFROKOST i Marinestuen kl. 13

JA

__________________________

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

ANDRE FASTLAGTE AKTIVITETER i 2019:
18. maj: Sendemandsmøde i Randers.
Følg med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

JULEHYGGE i Marinestuen

lørdag d. 8. december 2018 kl. 13

med julegløgg & æbleskiver. Kom og få en hyggelig eftermiddag.
Bestyrelsen

Julefrokost i Marinestuen
lørdag d. 15. december 2018 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Vi disker op med en lækker Julebuffét til kr. 125,- pr. kuvert.
Derefter afholdes Julelotteri med flotte præmier.
Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest mandag d. 10. 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. 5. januar 2019 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 kaffen afholdes stort Nytårslotteri med fine præmier.
Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest lørdag d. 15. december.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Godt Nytår!
Store ordner anlægges.

Vel Mødt!
Bestyrelsen

MARINEHJEMMEVÆRNETS & MARINEFORENINGENS

NYTÅRSGUDSTJENESTE
finder sted i Holmens Kirke søndag d. 6. januar 2019 kl. 14
Hent en folder om arrangementet i Marinestuen på en af åbningslørdagene i december.

MEDLEMSNYT
NYT MEDLEM
Kaptajnløjtnant Lars A. E. Augsburg / 238 Chef for MHV-flotille 367 Dragør

Fødselsdage
d. 31. januar
d. 27. februar

Carsten Marcussen / 226
Carsten Ehmsen / 63

70 år
60 år

Jubilæer i Marineforeningen
30 år
30 år

Svend Erik Larsen / 18
Søren Konradsen / 22

Kammeraterne i afdelingen ønsker hjertelig tillykke!
Afdelingen har 59 medlemmer.

Amager Marineforening
indkalder til

31. ordinære generalforsamling

lørdag d. 23. februar 2019 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 2018
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2020
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. 9. februar 2019,
- endelig dagsorden, årsregnskab 2018 samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5
udsendes medio februar 2019,
- der vil være gratis kaffe samt salg af øvrige drikkevarer fra baren,
- efter generalforsamlingen vil der være gratis skafning for deltagerne,
- Marinestuen åbner kl. 10:30.

KONTINGENTBETALING for 2019:
Jf. vedtægterne skal kontingent for forsamlingsåret 2019 være betalt
for at have stemmeret ved generalforsamlingen.
Kontingentet - kr. 435,00 - skal være kassereren i hænde senest lørdag d. 9. februar 2019.
Kontingentet kan betales kontant i Marinestuen på åbningsdage,
eller på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5324 kontonr. 0244040.
Bestyrelsen

Marineforeningen
Trondhjemsgade 5, kld., 2100 København Ø.
33 15 28 86 / landskontoret@marineforeningen.dk
Stiftet 30. april 1913 / www.marineforeningen.dk

Æresformand:
Landsformand:
Distriktsformand:

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 m.fl.:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær & Persondataansvarlig
Bestyrelsesmedlem
1. bestyrelsessuppleant
2. bestyrelsessuppleant
Revisorer
Revisorsuppleant
Flagbærer
Reserveflagbærer
Web-master

John Rasmussen
Preben T. Clemmensen
Torben Johnsrud
Søren Konradsen
Jesper Vigel
Michael Bundgaard
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
20 73 41 42
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
lnf@marineforeningen.dk
vigel@youmail.dk
rutebil2001@yahoo.dk
skjoldhansen@gmail.com

LOGGEN:
Redaktion: Søren Konradsen (ansv.hav.) og John Rasmussen. Indlæg & fotos sendes digitalt til: lnf@marineforeningen.dk
Medlemsbladet/nyhedsbrevet udsendes primært elektronisk 4 gange årligt. Frist for indlæg til næste nr.: 15 FEB 2019.
Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.
Indsendte indlæg, der bringes i bladet/nyhedsbrevet, er ikke nødvendigvis udtryk for bestyrelsens holdning.

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.e
www.restaurantmenuen.dk

Marinestøtterne
på Amager
indkalder til

23. ordinære generalforsamling
lørdag den 9. marts 2019 kl. 11:00

i Amager Marineforenings Marinestue,
Randkløve Allé 5 kld., Kastrup

___________________________________
Dagsorden ifølge vedtægterne.
______________________________________________________
Kontingent for 2019: kr. 75,00, der bedes indbetalt på foreningens
konto: reg.nr. 5324, kontonr. 0247295 senest d. 5. marts 2019.
______________________________________________________

Hjælp!!!!!
Vi har brug for en kasserer.
Hvis du kan en anelse bogføring
og er omhyggelig i pengesager,
så er det lige dig, vi har brug for.
Vel mødt til generalforsamlingen!

Bestyrelsen ønsker Glædelig Jul og Godt Nytår!
Bestyrelsen

Holmens Kirke indbyder til Julegudstjeneste
Juleaftensdag, mandag d. 24. december 2018 kl. 10:30
Holmens provst og orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen prædiker. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Andagt og kranselægningshøjtidelighed ved Mindeankeret
Juleaftensdag kl. 12:00
Traditionen tro mødes vi ved Mindeankeret, hvor Holmens provst og orlogsprovst forestår
andagten. Vi synger nogle af julens smukke salmer, og der lægges kranse ved Mindeankeret
til ære for, og i ærbødigt minde om de mange omkomne Krigssejlere i 2. Verdenskrig.
Trompetere fra Kvindelige Marineres Musikkorps medvirker.

ALLE ER VELKOMNE!
Distrikt I

Mindegudstjeneste i Holmens Kirke
onsdag d. 30. januar 2019 kl. 13:00

på 60-årsdagen for Grønlandsskibet HANS HEDTOFTs tragiske forlis.
_______________________________________________________________

Pårørendegruppen ønsker at afslutte sit virke med denne markering,
der ventes at have kongelig deltagelse.
Holmens provst og orlogsprovst prædiker, og flag fra Marineforeningerne er indbudt.
Baggrund:
På tilbagerejsen til Danmark under sin jomfrurejse ramte det nybyggede Grønlandsskib M/S HANS HEDTOFT et isbjerg i
stærk storm syd for Kap Farvel, og skibet gik kort tid efter ned med 95 søfolk og passagerer.
Forliset udviklede sig til en betændt politisk skandalesag herhjemme, hvorunder flere af de implicerede politikere blot
'vaskede hænder'. Man forsøgte at rejse en rigsretssag mod grønlandsminister Kærbøl, men det lykkedes ikke.
Fra skibsforliset er alene fundet en redningskrans, der drev i land på Island.
Pårørendegruppen har efterfølgende forsøgt at opnå en undskyldning fra politisk side, men det er desværre endnu ikke sket.
Det savn, det tab af forsørgere, som disse familier har lidt, og den bitterhed og vrede hele sagsforløbet skabte hos dem, kan
ikke beskrives med ord.
På Nordatlantens Brygge i København afslørede H. M. Dronningen i 2005 en tavle med navnene på de 95 omkomne.
Forliset var den direkte årsag til, at det fra politisk side blev besluttet at bygge Søværnets 4 inspektionsskibe af
HVIDBJØRNEN-klassen, der var helikopterbærende. (Af redaktøren, kilder: Wikipedia & DR).

Siden sidst...
12. okt. afslørede H. M. Dronningen busten af Victoria-korsmodtager
Thomas Dinesen (1. VK) i Churchillparken - et arrangement 'De Allieredes Danske Våbenfæller' stod bag. Blandt de medvirkende 18 faner
og flag var også Amager Mf's flag. På billedet ses afdelingens 3 deltagende gaster ved den efterfølgende reception i Kastellet, fra venstre
flagbærer Torben Hansen, formanden og reserveflagbærer Søren K.
(Foto: Leif Ernst).

20. okt. lagde Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik
Holck Rasmussen, Søværnets krans ved mindemærket på St. Magleby Kirkegård, rejst til minde om de 25 danske orlogsmænd, der faldt i rokanonbådskampen mod det engelske linjeskib
AFRICA samme dag for 210 år siden. Derpå lagde vor sekretær Amager Mf's krans. Fra afdelingen deltog desuden Bent
Kofoed-Hansen og flagbærer Torben Hansen, fra MHV-flotille 367 Dragør flotillechef KL Lars Augsburg, fanebærer Axel
Ravn, fhv. flotillechef Jan Sigsgaard m.fl., og fra kirken sognepræst Gitte Turin. Efter det obligatoriske hyggelige samvær i
dåbsværelset med dejlig portvin & chokolade, forlagde deltagerne til mindesmærket på Dragør Nordre Mole, hvor der lagdes
buketter. Derpå var Dragør Sejlklub, traditionen tro, værter for en kop kaffe avec, og der gik hurtigt en god times tid i gode
venners lag.

(Foto: Christian Aagaard).

27. okt. fejredes afdelingens 30 års fødselsdag ved et dejligt frokostarrangement hos vores gæve annoncør, Restaurant
Menuen på Brigadevej. Med 42 medlemmer og ledsagere på plads og musiker Lars Grand på harmonika, blev det en rigtig
god dag jubilæumsfejring. På www.amagermarineforening.dk > 'Sidste Nyt' (Nov. 2018) ligger billeder fra jubi-frokosten.
3. nov. besøgte 12 muntre marinekammerater fra Helsingør Mf os i Marinestuen til frokost og hyggesnak om de gode gamle
dage i Marinen. Det blev til nogle rigtig hyggelige timer for de 25 tilstedeværende, som sent vil blive glemt. Fra bestyrelsen
skal der lyde en stor tak for besøget, og også en tak til Karin og Preben, som stod for det kulinariske.
Redaktøren

