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SIDSTE NYT - OKTOBER 2017
KRANSE- & BUKETLÆGNING fredag d. 20. okt. 2017 kl. 10 på St. Magleby Kirkegård og på Dragør Havn.
Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen og Amager Marineforenings formand John Rasmussen lægger kranse ved mindesmærket på St. Magleby Kirkegård, rejst for de 25 danske
orlogsmænd, der faldt i kampen mod det engelske linjeskib AFRICA ved Falsterbo d. 20. okt. 1808.
Derpå forlægger vi til Dragør Havns Ndr. Mole, hvor der kl. 10:45 lægges buketter ved mindesmærket dér.
Afslutningsvis er Dragør Sejlklub vært for en forfriskning i deres klubhus.

FOREDRAG i Marinestuen onsdag d. 25. okt. 2017 kl. 19.
Gustav Schmidt Hansen fra Kolding Marineforening beretter om 'Sabotagen mod krydseren NÜRNBERG' i
Københavns Havn i april 1945 - en BOPA-aktion.
Tilmelding til skafning kl. 18 er rykket til senest d. 21. okt. 2017. Pris: kr. 75,- pr. kuvert, der betales ved
ankomsten. Medlemmer m/ én ledsager kan tilmeldes.

AMAGER MARINEFORENING's 29-ÅRS FØDSELSDAGSFEST lørdag d. 11. nov. 2017 kl. 18 i Allégårdens Selskabslokaler, Tårnbyvej 51 (dørene åbnes kl. 17:30). Se vedhæftede opslag vedr. tilmelding mm.

MARINESTØTTERNES BANKOSPIL fredag d. 17. nov. 2017, er i seneste LOGGEN fejlagtigt annonceret til
at foregå på Tårnby Skole. Bankospillet afholdes rettelig i "Laden", Nøragersmindevej 88 (hvor det gennem
en årrække er holdt). Medlemmer m/ ledsager, pårørende & venner kan tilmelde sig i Marinestuen.

VETERANSTØTTEKONCERT i HOLMENS KIRKE lørdag d. 18. nov. 2017 kl. 15:30 (dørene åbner kl. 14:45).
opslag under
Aktiviteter
Veteranstøtteorganisationen "Stør Soldater & Pårørende" (SSOP) er arrangør. SeSe
vedhæftede
opslag.

JULEHYGGE i MARINESTUEN lørdag d. 9. dec. kl. 13-16.
Glögg & æbleskiver, julekager & godter. Kom og varm op til julefestlighederne. Ingen tilmelding, bare kom!

JULEFROKOST i MARINESTUEN lørdag d. 16. dec. 2017 kl. 13-18 (stuen åbner kl. 12).
Bindende tilmelding. Medlemmer m/ én ledsager kan tilmelde sig, frist 9. dec. 2017. Pris pr. kuvert: kr. 125,-,
der betales ved ankomsten.

JULEGUDSTJENESTE i HOLMENS KIRKE søndag d. 24. dec. 2017 kl. 10:30.
opslag under
Aktiviteter
Efter gudstjenesten lægges der kranse ved Mindeankeret i Nyhavn kl. 12. SeSe
vedhæftede
opslag.

NYTÅRSMØNSTRING i MARINESTUEN lørdag d. 6. jan. 2018 kl. 13-18 (stuen åbner kl. 12).
Bindende tilmelding. Medlemmer m/ ledsager kan tilmelde sig, frist 16. dec. 2017. Pris pr. kuvert: kr. 125,-,
der betales ved ankomsten.

MARINEHJEMMEVÆRNETS & MARINEFORENINGENS NYTÅRSGUDSTJENESTE i HOLMENS
KIRKE søndag d. 7. jan. 2018 kl. 15. Alle er velkomne.
30. ord. GENERALFORSAMLING i MARINESTUEN lørdag d. 24. feb. 2018 kl. 11.
Medlemmer, der har deltaget i generalforsamlingen og ønsker at skaffe efter denne, bedes tilmelde sig.
Skafningen er gratis.

VEL MØDT til efterårets og vinterens arrangementer!
Tilmeldinger sker i Marinestuen el. til kassereren: SMS til tlf. 29 28 76 38 / torbenjohnsrud@gmail.com.

