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AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet...
Ak, ak, ak ...... Nu troede vi lige, at der var indtruffet normale tilstande mht. corona’en. Desværre skyller tredje
bølge af corona’en nu ned over os, og vi skal desværre nu igen vænne os til corona-pas og mundbind samt
alle de andre forholdsregler, som vi dog trods alt nogenlunde har efterlevet. Heldigvis har vi nu fået coronavacciner, og jeg tror, at stort set alle i Amager Marineforening på nuværende tidspunkt har fået to doser af
vaccine og sikkert er i gang med at få det tredje stik.
Der er pt. ikke noget, som tyder på, at man vil lukke for foreningsarrangementer, så i Amager Marineforening
fortsætter vi med vores arrangementer, indtil andet bliver meddelt os. Vi overholder selvfølgelig de gængse
corona-forholdsregler, som sundhedsmyndighederne foreskriver.
Vi kører således videre med Gløgg-arrangementet d. 4. dec., Julefrokost d. 18. dec. og Nytårsmønstring d. 8. jan. 2022.
Hvis ikke diverse aflysninger ruller ind på lystavlen, er der fremover eksterne begivenheder såsom Julegudstjeneste i Holmens Kirke d.
24. dec. kl. 10:30 med kranselægning ved Mindeankeret kl. 12, Marinehjemmeværnet og Marineforeningens Nytårsgudstjeneste i
Holmens kirke d. 9. jan. 2022 kl. 14 og Dronningens 50-års regeringsjubilæum d. 15. jan. 2022 med flag-/faneparade på Kgs. Nytorv.
For Amager Marineforening er den store og vigtige begivenhed vores 34. ord. generalforsamling d. 26. feb. 2022 kl. 10, så mød op!
Som sædvanlig kan I se de kommende begivenheder og arrangementer i Begivenhedskalenderen på side 2.
Efteråret har budt på bl.a. Distriktsmøde i vores Marinestue d. 19. oktober, hvor Karin, Preben og Erling stod for skafningen, som blev
rost helt op til skyerne.
Den 20. oktober blev der lagt kranse og buketter i St. Magleby og Dragør, og seancerne foregik på den sædvanlige gode og traditionelle
måde med ’3. halvleg’ i Dragør Sejlklubs hyggelige lokale. Som vanligt deltog Chefen for Marinehjemmeværnet, og i år også landsformanden.
Efterårsfrokosten i Marinestuen d. 30. oktober var en succés med Karin og Preben som kokke og med Inger på sidelinjen. Det var som
sædvanlig en fortræffelig frokost.
Tårnby Julemarked på pladsen foran Tårnby Rådhus blev, af FDF, holdt d. 27. november, men det forlyder, at der kun var få af Amager
Marineforenings medlemmer til stede.
Bestyrelsen håber at vi slipper godt gennem den igangværende vinter, bl.a. med hensyn til corona’en. Og som altid håber bestyrelsen, at
medlemmerne bakker op om begivenhederne og arrangementerne i foreningen, dette såvel internt som eksternt.
Til sidst, men ikke mindst, vil jeg ønske Jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Den forholdsvis glade mester

John

BEGIVENHEDSKALENDER 4/2021
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Covid-19 forholdsregler: Corona-pas el. gyldig Corona-test.
Dato

Kl.

Aktivitet

Tilmelding

4/12 13-16 Marinestuen åben - JULEGLØGG & ÆBLESKIVER
11/12 13-16 Marinestuen åben
18/12 12-18 Marinestuen åben - JULEFROKOST

JA

24/12 10:30 JULEGUDSTJENESTE i Holmens Kirke v/ orlogsprovst Ejgil Bank Olesen
BEMÆRK, at man skal kunne fremvise corona-pas el. en gyldig corona-test.
12
KRANSELÆGNINGSHØJTIDELIGHED v/ Søfolkenes Mindeanker i Nyhavn
______________________________________________________________________________

2022
______________________________________________________________________________

8/1 12-18 Marinestuen åben - NYTÅRSMØNSTRING
9/1

14

JA

Marinehjemmeværnets NYTÅRSGUDSTJENESTE i Holmens Kirke

15/1 12:30 H. M. Dronningens 50-års regeringsjubilæum, flag-/faneborg - Kgs. Nytorv
13-16 Marinestuen åben
22/1 13-16 Marinestuen åben
29/1 13-16 Marinestuen åben
_________________

5/2 13-16 Marinestuen åben
12/2 13-16 Marinestuen åben
19/2 13-16 Marinestuen åben
26/2

11
13

Marinestuen åben - 34. ord. GENERALFORSAMLING
Skafning (gratis) for alle deltagere i generalforsamlingen

JA

_________________

5/3 13-16 Marinestuen åben
12/3 13-16 Marinestuen åben
_________________________________________________________________________________________________________

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

Så er det tid til atter at betale kontingent...
KONTINGENTBETALING 2022:
For at have stemmeret ved 34. ord. generalforsamling, skal du have betalt kontingent for 2022.
Kontingentet - kr. 435,00 - skal derfor være indbetalt senest lørdag d. 19. februar 2022.
Kontingentet kan betales kontant i Marinestuen på åbningsdage, eller på foreningens konto i
Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5324 kontonr. 0244040, mrk. indbetalingen m. navn & skibsnr.
Bestyrelsen
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Af hensyn til udsendelse af Danmarks Marineforenings tidsskrift 'UNDER DANNEBROG'
bedes medlemmernes postadresseforandring venligst meddelt afdelingsformanden.
Betaling for deltagelse i afdelingens aktiviteter sker i Marinestuen på arrangementsdagen.

STØT MARINESTØTTERNE DE STØTTER AMAGER MARINEFORENING!
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 74 afdelinger.
Amager Marineforenings Marinestue: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup
CVR: 41111542 / Kontonr.: 5324 - 0244040 (AL-Bank)

! ! ! www.amagermarineforening.dk ! ! !

MEDLEMSNYT
FØDSELSDAGE
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

5. dec.
8. jan.
8. jan.
12. jan.
15. jan.
16. jan.
2. feb.
25. feb.

Svend Erik Larsen / 18
Rasmus Juel Wohlert / 241
Keld E. Henriksen / 3
Finn Hansen / 217
Egart Luckow / 188
Niels Erik Brink / 210
Bent Kofoed-Hansen / 75
Leo Mathiesen / 185

75 år
40 år
75 år
65 år
85 år
80 år
80 år
80 år

Kammeraterne ønsker hjertelig tillykke!
__________________________________________________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen er 43.

Julefrokost i Marinestuen
lørdag d. 18. december 2021 kl. 13
(Marinestuen åbner kl. 12)

Vi præsenterer en flot Julebuffét til kr. 150,- pr. kuvert.
Derefter afholdes Julelotteri med fine præmier.
Tilmelding i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS) senest lørdag d. 11. december.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 26 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hverandre Glædelig Jul!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Julegudstjeneste i Holmens Kirke
Juleaftensdag, fredag d. 24. december 2021 kl. 10:30
Holmens tidl. provst og orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, prædiker.
Corona-pas el. gyldig corona-test skal fremvises ved ankomsten.

__________________________________________________

Kl. 12:00 - Kranselægningshøjtidelighed ved Søfolkenes Mindeanker i Nyhavn
med deltagelse af Marineforeningen, Søfartsorganisationerne & Indenlandsk Sømandsmission.
Bestyrelsen

Nytårsmønstring i Marinestuen
lørdag d. 8. januar 2022 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. 150,- pr. kuvert.
Tilmelding i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS) senest lørdag d. 18. december.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 26 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom og ønsk hinanden Godt Nytår!
Vel Mødt! - Bestyrelsen

Amager Marineforening
indkalder til

34. ordinære generalforsamling
lørdag d. 26. februar 2022 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 2021
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2023
Valg til bestyrelsen
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Valg af sendemænd og sendemandssuppleant
Valg af reserveflagbærer
Eventuelt

- forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 12 FEB 2022,
- endelig dagsorden, årsregnskab 2021 samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5 udsendes
medio februar 2022,
- der vil være gratis kaffe samt salg af drikkevarer før og efter generalforsamlingen, og i pausen,
- gratis skafning kl. 13 for alle, der har deltaget i generalforsamlingen,
- Marinestuen er åben fra kl. 10:00.
Bestyrelsen

Siden sidst...

(af redaktøren)

19. oktober - Distriktsmøde i Marinestuen
Årets 2. Distriktsmøde blev holdt hos Amager MF.
Ud af 8 afdelinger deltog de 6 med i alt 17 medlemmer, og man indledte med dejlig skafning, som
Karin, Preben & Erling stod for.
Der var stor ros til kokkene, og det efterfølgende
møde forløb også godt.

Mødedeltagerne lytter andægtigt til Distriktsformandens
orientering om emner af landsdækkende karakter.
(Foto: redaktøren)

20. oktober - Årsdagen for Roflotillens kamp i 1808…

Inden kransene lægges, beretter formanden kort om begivenhederne i 1808. Bag formanden ses (fra højre) Jan Sigsgaard
(HVF 367), kommandør Henrik Holck Rasmussen (Chef for Marinehjemmeværnet), Steen Engstrøm (DMF landsformand) og Erling
Huusfeldt (Amager MF). Til højre i billedet ses sognepræst Gitte Turin.
(Foto: redaktøren).

…blev - traditionen tro - markeret på St. Magleby Kirkegaard og på Dragør Ndr. Mole i helt som vi plejer. Der
blev lagt kranse og buketter af Chefen for Marinehjemmeværnet og af Danmarks Marineforenings landsformand, kommandørkaptajn Steen Engstrøm, der i parentes bemærket er vokset op i Dragør.
Dragør Sejlklub var derefter vært for en dejlig kop kaffe, 'en rar lille skarp' og hyggeligt samvær.
Endnu et højtideligt og minderigt arrangement var godt afsluttet.

30. oktober - Efterårsfrokost i Marinestuen samlede 20 til dejlig buffét, tilvirket af Karin, Preben &
Inger - stor tak til dem for et fremragende arrangement! ’Skaffekort’ blev introduceret - og det med succés!

27. november - Tårnby Julemarked ved Tårnby Rådhus fandt sted i stort set tørvejr, og var besøgt af mange borgere - desværre ikke så mange af vores medlemmer, men man havde nok andre julegøremål i denne travle tid…
Redaktøren

