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Medlemsblad og nyhedsbrev for

AMAGER MARINEFORENING
Mester har ordet…!
Amager Marineforening stævner nu med støt kurs imod det nye år, og mange er
sikkert enige i, at det er utroligt hurtigt, som tiden går.
I løbet af 2016 har Amager Marineforening, udover de mange interne begivenheder,
deltaget i talrige eksterne arrangementer. Vores flagbærer Torben har, sammen med
bestyrelsen haft travle, men også hyggelige, interessante og sjove oplevelser. Jeg kan
kun opfordre medlemmerne til at møde op og støtte disse eksterne arrangementer, da
man herved får nogle fantastiske oplevelser (følg med i begivenhedskalenderen). Ud
af de mange arrangementer vil jeg især fremhæve 'Marinestøtternes' julebankospil,
som i år havde en gevaldig succes, og det var i hvert fald en begivenhed, som mange
medlemmer deltog i.
Inden vi rammer det nye år, skal det dog lige blive jul. Amager Marineforening holder sin store julefrokost d. 10.
december kl. 13 (stuen åbner kl.12), og bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde, for det plejer at være et
yderst festligt arrangement. I øvrigt vil jeg henvise til den stående begivenhedskalender i 'Loggen' og på
hjemmesiden.
Næste år fortsætter vi med fuld kraft frem, og vi starter året med afholdelse af vores traditionelle nytårsmønstring
med skafning i Marinestuen d. 7. januar kl. 13 (stuen åbner kl.12), og det kan ikke undgå at blive meget festligt.
I det nye år genopliver vi tidligere tiders foredragsaftener med servering af en varm ret i forbindelse med foredraget. Allerede d. 11. januar kl. 18 indleder vi med et foredrag om "Krigssejlerne 1939-45", fremført af maskinmester Gustav Schmidt Hansen, som i øvrigt er medlem af Kolding Marineforening og også medlem af Maskinmestrenes Forenings bestyrelse. Det kan, med mit kendskab til Gustav, ikke undgå at blive et fantastisk foredrag, så jeg opfordrer medlemmerne m.m. til at melde sig til dette interessante foredrag.
Udover diverse foredragsaftener og måske også andre typer aftenarrangementer i Marinestuen, planlægger
bestyrelsen at vi kommer ud i periferien med besøg og skafninger andre steder. Der er talrige muligheder. Dette
med at besøge og skaffe andre steder i landet var i øvrigt noget, der blev afholdt for en del år siden med stor
succes. Følg i øvrigt med i begivenhedskalenderen.
Som jeg nævnte i starten, så nærmer vi os jul og nytår. Bestyrelsen vil her (selvom det er i god tid) ønske alle

Husk at vi skal glæde os!

En glad "mester"

BEGIVENHEDSKALENDER 1/2017
Dato

Kl.

3/12 13-16

Aktivitet

Tilmelding

Marinestuen åben

10/12 12-18

Marinestuen åben - JULEFROKOST kl. 13

17/12 13-16

Marinestuen åben - julehygge

24/12 12 & 13

JUL I NYHAVN - Sømandskirken kl. 12 / Mindeankeret kl. 13

JA

____________________

7/1

12-18

Marinestuen åben, NYTÅRSMØNSTRING kl. 13

8/1

14

Marinehjemmeværnets NYTÅRSGUDSTJENESTE i Holmens Kirke

11/1

18
19

Skafning forud for foredraget kl. 19
FOREDRAG: 'Krigssejlerne 1939-45' af Gustav Schmidt Hansen

14/1

13-16

Marinestuen åben

21/1

13-16

Marinestuen åben

28/1

13-16

Marinestuen åben

JA
JA

____________________

4/2

12-16

Marinestuen åben, MÅNEDSLØRDAGSFROKOST

JA

11/2

13-16

Marinestuen åben

18/2

13-16

Marinestuen åben

25/2

11-16

29. ord. GENERALFORSAMLING i Marinestuen, skafning for deltagerne

____________________

4/3

13-16

Marinestuen åben

11/3

13-16

Marinestuen åben

18/3

13-16

Marinestuen åben

25/3

13-16

Marinestuen åben

____________________

1/4

13-16

Marinestuen åben

8/4

13-16

Marinestuen åben

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

FASTLAGTE AKTIVITETER i 2017:
15. april: PÅSKEFROKOST i Marinestuen
13. maj: SENDEMANDSMØDE i Aalborg
4. juni: PINSEFROKOST i Marinestuen
Følg også med på ’www.amagermarineforening.dk’ > ’Aktiviteter’.

Julefrokost i Marinestuen
lørdag d. 10. december 2016 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. 5. december.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom glad, og ønsk hverandre Glædelig Jul!
Vel Mødt!
Bestyrelsen

Nytårsmønstring i Marinestuen
lørdag d. 7. januar 2017 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 Nytårslotteri med fine præmier.
Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest lørdag d. 17. december.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.

Kom frisk, og ønsk hinanden Godt Nytår!
Store ordner anlægges.

Vel Mødt!
Bestyrelsen

FOREDRAGSAFTEN
onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19:00
Maskinchef og næstformand i Kolding afd., Gustav Schmidt Hansen, holder sit spændende foredrag om

'Krigssejlerne 1939-45'
Ved krigsudbruddet i sept. 1939 befandt mere end 6.000 danske søfolk sig på handelsskibe rundt omkring på
kloden. Ca. 2.000 af dem omkom under krigshandlinger på havene og i danske farvande 1939-45. For
størstedelen af de resterende gjaldt, at de først kom hjem til Danmark efter krigsafslutningen i 1945.
Vi skal høre om de grufulde oplevelser, som disse søfolk og fiskere blev udsat for under udførelsen af deres
arbejde på verdenshavene.
Medlemmer med ledsager kan melde sig til skafning før foredraget - en varm ret til kr. 75,- pr. kuvert, der
betales ved fremmødet. Gratis kaffe. Tilmeldte til skafning skal møde kl. 18:00.

Tilmeldingsfrist: lørdag d. 10. december 2016. Tilmelding er bindende.
Vel mødt! / Bestyrelsen

MEDLEMSNYT
Fødselsdage
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

8.
9.
12.
15.
16.
2.
25.

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
feb.
feb.

Keld E. Henriksen / 3
Finn Marcussen / 234
Finn Hansen / 217
Egart Luckow / 188
Niels Erik Brink / 210
Bent Kofoed-Hansen / 75
Leo Mathiesen / 185

70 år
75 år
60 år
80 år
75 år
75 år
75 år

Kammeraterne i afdelingen ønsker hjertelig tillykke!
________________________________________________________________________________________________

Nye medlemmer
Ingen nye medlemmer er indmeldt siden sidste nummer.
________________________________________________________________________________________________

Udmeldelser
Hans Guldager
Dødsfald
John Alfred Werge
Overflyttet til København afd.
Svend Ulrik Kjeldberg Hansen
Dødsfald
Jannick Winkler
Restance
Mads Kofod
Restance
________________________________________________________________________________________________

Medlemstallet i afdelingen: 65

Amager Marineforening
indkalder til

29. ordinære generalforsamling
lørdag d. 25. februar 2017 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 2016
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2018
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 d. 11. feb. 2017,
- endelig dagsorden, årsregnskab 2016 samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5
udsendes medio februar 2017,
- 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 2017:
Jf. vedtægterne skal kontingent for forsamlingsåret 2017 være betalt for at have stemmeret
ved generalforsamlingen.
Kontingentet - kr. 425,00 - skal være kassereren i hænde senest mandag d. 11. februar 2017.
Kontingentet kan betales kontant i Marinestuen på åbningsdage, eller på foreningens konto
i Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5324 kontonr. 0244040.
Bestyrelsen

Månedslørdagsskafning i Marinestuen
lørdag d. 4. februar 2017 kl. 13
Stuen åbner kl. 12. Kom & spis med kammeraterne - kr. 125,- pr. kuvert. Bliver vi mange nok, holder vi lotteri.
Tilmelding til kassereren (mail el. SMS) el. i Marinestuen senest lørdag d. 17. december.
Tilmelding er bindende. Alle ud over 45 tilmeldte sættes på venteliste.
Bestyrelsen

Mindeord
Formanden skriver:
Det er med stor sorg vi i Amager Marineforening har modtaget beskeden om, at vores medlem Svend Ulrik Kjeldberg
Hansen/125 er død den 7. november efter kortvarig sygdom. Svend, der gjorde tjeneste i Søværnets gasturbinetorpedobåd P511 SØRIDDEREN i 1970, blev blot 65 år.
Selvom der var lange perioder imellem, at Svend besøgte Marinestuen, så var hans interesse for vores forening altid
meget stor. Jeg mødte ham ofte på Christianshavn, og vi kom altid til at tale om Marineforeningen.
Svend var et menneske, som altid kunne indgå i et selskab eller arrangement med sin positive attitude og kvikke bemærkninger. Det var aldrig kedeligt at være sammen med Svend. Svend morede sig med at give øgenavne til personer og
steder, således at man aldrig var i tvivl om tingene, når der blev omtalt personer eller steder.
Jeg lærte Svend at kende, da vi første gang i 1981 sejlede sammen på boreplatformen "Dan Queen". Svend var en dygtig
bådsmand, og sammen med den daværende kaptajn og mig selv som maskinchef, medvirkede Svend til udførelsen af
vores fremragende samarbejde, som blev grund-laget for en fremtidig god skibsfunktion. Denne gode samarbejdsform
fortsatte vi med i de andre enheder, som vi sammen senere påmønstrede, og denne samarbejdsform blev udført med stor
succes, ikke mindst takket være Svend.
Svend flyttede på et tidspunkt fra Østrigsgade-kvarteret til sit elskede Christianshavn. Her havde han sin båd, som i
starten var ejet af tre personer (John, Arne og Svend), og båden fik navnet 'Pisko-JAS' - sammensat af navnet på en
afskyelig chilensk brændevin og forbogstaverne på de tre "redere". Denne båd var Svends omdrejningspunkt, og som
præsten sagde ved hans bisættelse i Vor Frelser Kirke, så kunne båden betragtes som hans altan til lejligheden på
Christianshavn. Senere overtog Svend båden helt pga. Johns død og Arnes flytning til Brasilien, og Svend elskede
sarkastisk at omtale sig som ’ene-reder’, når jeg mødte ham.
Nu er Svend gået bort, og vi vil altid savne ham. Æret være Svend's minde.

John
Sekretæren skriver:
Amager Marineforenings kasserer 2001-2006, Leni Kühn Ketler, døde den 4. oktober efter længere tids sygdom. Leni
arbejdede trofast for Danmarks Marineforenings landskontor i 30 år som bl.a. Slopkistebestyrer. I december-nummeret af
'Under Dannebrog' kan læses mindeord over Leni. Her i LOGGEN skal derfor blot fremhæves Leni's enestående arbejde
for Amager afdelingen. Leni fik fx oprettet 'Fest- og aktivitetsudvalget', og hun stod for styringen af afdelingens lokale salg
på landsplan af slopkisteeffekter, deriblandt éngangslightere, proptrækkere og grillightere, som vi her i afdelingen fik lov til
at lade producere. Leni var også initiativtager til etableringen af årlige 'Marinegudstjenester' i Kastrup Kirke, hvor afdelingen deltog med flaget. Leni gjorde i det hele taget et stort arbejde for at synliggøre afdelingen i lokalsamfundet.
Leni var i de seneste år medlem i Brøndby-afd., hvor hendes mand Ib er medlem gennem mange år.
Ved bisættelsen i Holmens Kirke d. 14. oktober, der skete ved Holmens Provst og Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, deltog
rigtig mange marineforeningsmedlemmer. Fra Amager afd. deltog formanden og næstformanden, Jan Sigsgaard & John
Strøbæk fra HVF 367, tidl. formand Johnny Nielsen, Bent Kofoed-Hansen, Ole Skjold Hansen og undertegnede.
Ved spredningen af Leni's aske over Øresund d. 13. november, beredvilligt gennemført med flotillefartøjet BOPA fra HVF
367, repræsenterede undertegnede Marineforeningen. Tak til besætningen og til Jørgen Falkenberg for veludført opgave.
I bestyrelsen er vi Leni stor tak skyldig for hendes flotte indsats for Amager afdelingen. Æret være Leni's minde.

Søren

Tak
Fra familien til vort afdøde medlem, Hans Guldager, har Amager Marineforening modtaget følgende:

"Hjertelig tak for bidraget til Sundby Sejlforenings seniorer ved Hans Guldagers bisættelse
den 15. september 2016".

Siden sidst…:
5. september - Den nationale Flagdag. Her deltog formanden ved flagdagshøjtideligheden i Kastellet med
deltagelse af bl.a. D. K. H. Kronprinsparret. John assisterede Niels Arne Hansen (Skagen afd.) med bæring
af Marineforeningens landsflag, mens afdelingsflaget var planlagt til stede ved Frederiksberg Rådhus med
flagbærer Torben. En programforskydning gjorde, at flaget desværre ikke nåede frem dér. Men om aftenen
deltog formanden, flagbæreren og undertegnede med flaget i Dragør Kommunes flagdagsreception sammen med bl.a. Bent Kofoed-Hansen, Jan Sigsgaard, John Strøbæk og Jørgen Falkenberg.
10. september - månedsfrokosten i Marinestuen måtte desværre aflyses p.g.a. manglende tilmeldinger.
17. september - KSS' udflugt til museumsfregatten PEDER SKRAM på Holmen havde 23 deltagere, deriblandt 5 fra vores afdeling. En spændende rundvisning blev fulgt af tattoo af Søværnets Tamburkorps på
Marsmarken. Frokosten blev indtaget i Københavns Mf's Marinestue - tak til formand Leif og til Frank Horn.
4. oktober - Distriktsmødet i Københavns Marinestue havde deltagelse af alle afdelinger i Distrikt I på nær
Grønland, og næstformanden & kassereren repræsenterede Amager Mf. På mødet drøftede man en række
emner, bl.a. forslag til Marineforeningens fremtidssikring, der er tidens 'hotte' emne.
6. oktober - Søværnets sejlkuttere SVANEN & THYRA's afsejling på USA-togt. Vor flagbærer Torben og undertegnede deltog med flaget ved afsejlingsreceptionen på Søværnets Officersskole, og efterfølgende i flagborgen i stævnen på PEDER SKRAM, da de to sejlskibe forlod Holmen gennem Elefantløbet. Vi ønsker alle
om bord i de to fartøjer held og lykke på togtet, som først slutter til sommer. I kan løbende følge togtet via
www.marineforeningen.dk.

15. oktober - månedsfrokosten i Marinestuen havde 15 deltagere, der nød en dejlig buffét, lavet af Karin,
næstformanden og Henning. Tak for dejlig mad til dem.
20. oktober - markeringen af årsdagen for rokanonbådskampen ved Falsterbo i 1808. Her stod Marinehjemmeværnet for første gang for højtidelighederne på St. Magleby Kirkegård og på Dragør Havn. Det forløb fint,
og man sluttede traditionen tro af med en forfriskning i Dragør Sejlklub, hvor vores formand skænkede såvel
HVF 367 som Sejlklubben Marineforeningens 100-års jubilæumsbog. Tak til Sejlklubben for værtskabet.
29. oktober - afdelingens 29-års fødselsdagfest i Allégårdens Selskabslokaler havde 32 deltagere, der alle
fik en festlig aften med god mad, 'dans på dækket' til god musik og på alle måder god stemning.
11. november - årsdagen for våbenstilstanden i 1. Verdenskrig i 1918 blev - med De Allieredes Danske Våbenfæller (DADV) og Den Franske Ambassade som arrangører - markeret med kranselægninger ved krigergravene på Assistens og Vestre Katolsk Kirkegård. Amager Mf var repræsenteret af flagbærer Torben
med flaget og undertegnede. Man sluttede af med en hyggelig reception på Den Franske Ambassade.
13. november - 'Store Kransetur' er jo DADV's store mindedag for de mange i allieret tjeneste i Danmark
omkomne soldater og modstandsfolk i det sidste århundrede. Der lagdes kranse 11 steder i Storkøbenhavn
og Nordsjælland, og frokosten indtog man i Det Kgl. Privilligerede Skydeselskabs smukke lokaler i det gl.
Helsingør. Amager Mf var repræsenteret af flagbæreren og formanden, der melder, at de havde en fortræffelig dag i gode kammeraters selskab.
18. november - Marinestøtternes julebankospil i 'Laden' havde hele 84 deltagere, deriblandt en del af vores
medlemmer. Et flot fremmøde, og et flot bankospil med flotte præmier. Tak til Marinestøtternes bestyrelse for
at afholde så imponerende en spil-aften.
22. november - DADV's årsafslutning med kranselægningshøjtidelighed ved Kong Frederik IX's buste ved
Værnsfælles Forsvarskommando på Holmen. Fra Amager Mf deltog formanden, flagbæreren med flaget og
undertegnede. Efter kranselægningen serveredes der kaffe og basser i 'Akvariet' (den tidl. chefbygning).
Derpå lagde Københavns Mf Marinestue til en hyggelig frokost, der rundede året af for DADV's medlemmer.
25. november - Folk & Sikkerheds årlige sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg. Sammen med
landsformanden, Ib ketler, 'Under Dannebrog'-redaktør Leif Mortensen og formand Kurt fra Frederikssund Mf
deltog fra Amager Mf Bent Kofoed-Hansen og undertegnede i den velbesøgte konference. Som hovedtema
havde konferencen 'Folk og Sikkerheds Alternative Forsvarsrapport' som oplæg til de forsvarsforligsforhandlinger, der går i gang i det nye år og skal munde ud i et nyt forsvarsforlig, der i skrivende stund ser ud til
at tilføre øgede bevillinger til Forsvaret, og dermed også til Søværnet. Den interessante rapport, der på konferencen bl.a. blev kommenteret af partiernes forsvarsordførere, kan læses på www.folkogsikkerhed.dk. Konferencen, der blev både udsendt direkte og båndet, kan ses på samme hjemmeside.
Redaktøren

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

Foreningens 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
27 91 86 79
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
Vakant

28 36 79 05
21 20 96 91
-

Flagbærer
Reserveflagbærer

Torben S. Hansen
Søren Konradsen

40 85 47 80
51 83 60 61

LOGGEN:
Redaktør (ansvarshavende):

Søren Konradsen

Red.-medarbejder & web-master:

Ole Skjold Hansen

Medlemsbladet/nyhedsbrevet udsendes primært elektronisk 4 gange årligt. Frist for indlæg til næste nr.: 15 FEB 2017
Indlæg/fotos sendes digitalt til redaktøren: lnf@marineforeningen.dk. Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

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 76 afdelinger.

Amager Marineforenings Marinestue: Randkløve Allé 5, kld., 2770 Kastrup.

www.amagermarineforening.dk.

Marinehjemmeværnets Nytårsgudstjeneste
søndag d. 8. januar 2017 kl. 14 i Holmens Kirke
Samarbejdspartnere, venner & kollegaer i Marineforeningen og ’Det Blå Danmark’ med familie og venner er velkomne
til Marinehjemmeværnets traditionsrige og stemningsfulde Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke. To frivillige gaster
vender mindebladet over faldne i allieret tjeneste 1940-45. Marinehjemmeværnets orlogspræster medvirker i
gudstjenesten, der også vil byde på sang og musik ved Kvindelige Marineres Musikkorps og Holmens Kirkes kantori.
Efter gudstjenesten bydes på et hyggeligt let traktement for alle. Vi håber, at I alle vil være med til - sammen med
frivillige og ansatte i Marinehjemmeværnet - at fylde kirken og få en oplevelse af en af vore ældste traditioner.
På vegne af

Marinehjemmeværnsdistrikt Øst
Store ordner anlægges. Fotografering: man henstiller til, at der ikke benyttes blitz i kirken.
Det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads i området, så det anbefales at være i god tid.

Bestyrelsen

info
NOV 2016

‘Marinestøtterne’
afholder
For kun 75,00 kr. pr. år kan du blive medlem
af “Marinestøtterne på Amager“.

21. ordinære generalforsamling

STØT ‘MARINESTØTTERNE’ - VI STØTTER AMAGER MARINEFORENING !
mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i Marinestuen
( Randkløve Allé 5, kld. - 2770 Kastrup )

Dagsorden:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2018
Valg til bestyrelsen *)
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag til pkt. 5 skal være sekretæren i hænde senest den 1. februar 2017.
Endelig dagsorden, årsregnskab 2016 samt forslag til dagsordenens pkt. 4 & 5
udsendes medio februar 2017.
*)

Bestyrelsen søger en ny formand, sekretær og evt. nyt bestyrelsesmedlem.
Interesserede bedes kontakte næstformanden på tlf.: 38 28 32 43.
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 !

Billeder fra begivenheder siden sidst…

Fra Marinestøtternes Julebanko d. 18. nov. i ’Laden’ i Nøragersmindecentret med 84 spillelystne deltagere.

20. okt., herover: vor formand har netop
lagt afdelingens krans ved højtideligheden
på St. Magleby Kirkegård. Fra venstre ses:
vores næstformand Preben Clemmensen,
formand John Rasmussen, orlogskaptajn
Kim Andersen fra Marinehjemmeværnsdistrikt Øst, John & flotillechef Jan Sigsgaard, begge fra HVF 367, og med ryggen
til ses vor flagbærer Torben Hansen.
Til venstre: kaffe & portvin i Dragør Sejlklubs hyggelige stue på havnen.

