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AFSKEDSGUDSTJENESTE! 
 Holmens provst og orlogsprovst emeritus, Ejgil Bank Olesen,                               

takker af ved gudstjenesten i Holmens Kirke 

søndag d. 15. august 2021 kl. 10.30 

Ejgil, der blev ansat som orlogspræst i 1985 og som orlogsprovst i 2001, har været               
en rigtig god mand for Danmarks Marineforening gennem alle årene. 

Ejgil har udtrykkelig bedt om, at vore afdelinger deltager med flag og medlemmer i 
gudstjenesten, så Amager afd. deltager naturligvis også med vores flag. 

 

Vores medlemmer er selvfølgelig også meget velkomne,  

så kom og lad os give Ejgil den bedste afskedsgudstjeneste han kan ønske sig. 

Repræsentanter fra Søværnet og Marinehjemmeværnet vil også være til stede.    
 

Bestyrelsen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestyrelsen minder om tilmelding til  

MOTIONSCYKLINGEN ”TOUR de AMAGER”  
lørdag d. 14. august 2021 

 

med morgenbord i Marinestuen for de tilmeldte ”morgenduelige” motionscyklister kl. 08:30.  

Kl. 09:30 starter vi så en dejlig motionscykeltur rundt på dele af øen, og efter flere ’pit-stop’ undervejs slutter     

vi ved Marinestuen kl. ca. 12:30. Dér møder vi de andre kammerater, der også er meldt til frokosten kl. 13. 

Tilmelding, der er bindende, med navn og deltagerantal, foretages i Marinestuen eller sendes til                                     

formand John: jorras61@gmail.com / SMS: 24 79 35 67 senest lørdag d. 7. august 2021.  

Priser pr. kuvert: morgenmad kr. 30,-  /  frokost kr. 150,-. 

Medlemmer m/ hver én ledsager samt medlemmer af ’Marinestøtterne’ m/ hver én ledsager kan tilmelde sig. 
Flere end 26 tilmeldte sættes på venteliste. 

   

HUSK: hjemmefra kan du have cyklen med i bussen - hvis der er for langt at cykle til Marinestuen! 

Vel mødt - bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

Marineforeningens Jubilarstævne på Nyholm søndag d. 29. august 
skal bruge frivillige hjælpere til tilrigning i Planbygningen fredag d. 27. august                             

og til afrigning efter at stævnet slutter kl. 16 d. 29. august. 

Har du tid og lyst til at hjælpe til, kan du kontakte kassereren, Søren. 

 

 

mailto:jorras61@gmail.com


Herunder viser vi den opdaterede  
 

 

BEGIVENHEDSKALENDER   
 

  Dato           Kl.             Aktivitet                                                                                              Tilmelding 
    

 31/7 13-16 Marinestuen åben  
_____________ 
 

   7/8  MARINESTUEN LUKKET  
 

 14/8   8:30-9:30 Marinestuen: MORGENSKAFNING for cykelmotionisterne, fulgt af JA 
              9:30-13 MOTIONSCYKLINGEN ’TOUR de AMAGER’, fulgt af JA 
 13-18 FROKOST i Marinestuen JA 
 

 15/8 10:30 Afskedsgudstj. i Holmens Kirke for Holmens provst & orlogsprovst 
  emer. Ejgil Bank Olesen 
 

 21/8 13-16 Marinestuen åben  
 

 28/8 13-16 Marinestuen åben  
 

 29/8 10-16 JUBILARSTÆVNE på Nyholm for allerede tilmeldte JA 
_____________ 
 

   4/9 13-16 Marinestuen åben  
 

   5/9  FLAGDAG i Tårnby Kommune & Dragør Kommune (kl. 10-11) JA
  

 11/9  MARINESTUEN LUKKET  
  SENDEMANDSMØDE i Skagen for allerede tilmeldte JA 
 

 18/9 13-16 Marinestuen åben  
 

 25/9 13-18 EFTERÅRSFROKOST i Marinestuen JA 
_____________ 
  

   2/10  MARINESTUEN LUKKET 
 

BEMÆRK! - tilmeldinger til arrangementer i Marinestuen: 
i Marinestuen el. til formanden (mail el. SMS). 

___________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
 

I anledning af MARINESTØTTERNES 25-års jubilæum                                                  
bringer vi på de næste fire sider deres 25 års historie, 
skrevet af deres sekretær, Karin Troest Clemmensen. 

 

God læselyst! 
 



 
 

Lørdag den 10. juli 2021 fejrede 

”Marinestøtterne på Amager” 
afholdelsen af vores 25. generalforsamling. 

 
På baggrund af de mange års virke, som begyndte i februar måned 1996, har bestyrelsen for Støtterne besluttet 
at lave dette lille skrift. 
 

Her citeres fra den stiftende generalforsamling tirsdag d. 2. april 1996: 
 

”En kreds af vores piger har taget initiativ til dannelsen af en støtteforening. 
 

Det startede en søndag eftermiddag i Marinestuen. En håndfuld piger sad omkring bordet og hyggesnakkede 
som sædvanlig. 
 

Pludselig blev ordet STØTTEFORENING nævnt, og så tog tankerne og diskussionen fart. I løbet af kort tid havde 
vi faktisk fået ”noget” fældet ned på et stykke papir til forslagskassen i Amager Marineforening (AMF). 
Dette ”noget” til AMF’s bestyrelse var en forespørgsel om at måtte starte en støtteforening til fordel for 
Amager Marineforening og dens medlemmer. 
 

Efter at dette havde været oppe på et bestyrelsesmøde i AMF, fik vi lov til at gå videre med planerne. Forret- 
ningsudvalget i Danmarks Marineforening hjalp os ved at opstille forslag til vedtægter i Støtteforeningen.” 
 

Herefter er historien, let forkortet: 
 

Tanken var, at støtte AMF og dens medlemmer i et og alt. 
Ønsket var at foretage sociale aktiviteter, hvor evt. overskud siden skulle komme AMF til gode i form af 
sponsorater af forskellig art. 
Ønsket med støtteforeningen var også at få et godt og tæt samarbejde med AMF’s bestyrelse, således at 
kommende arrangementer ikke skulle komme til at overlappe hinanden. 
 

Håbet var at få en sjov og hyggelig forening til stor gavn for alle i de to foreninger. 
 

Da foreningens pengekasse af gode grunde var endog meget slunken, opfordrede Støtterne til, at så mange 
som muligt - og så hurtigt som muligt - meldte sig ind i den nye forening. 
Opfordringen gjaldt også meget gerne medlemmer af AMF. 
 

Vedtægter til den nye forening var blevet udarbejdet i samarbejde med AMF’s bestyrelse. 
 

Så tirsdag d. 2. april 1996, hvor den stiftende generalforsamling blev holdt, blev forslag til vedtægter godkendt 
og en ny bestyrelse på 5 personer og 2 suppleanter valgt, sammen med revisor og dennes suppleant, sammen 
med revisor og dennes suppleant fra AMF. 
 

Navnet på foreningen blev ”Støtterne til Amager Marineforening” (STAM) (i 2006 ændres navnet til 
”Marinestøtterne på Amager”). 
 

Den første bestyrelse i den nystiftede forening kom til at se ud som følger: 
 Formand Inge-Lise Poulsen 
 Næstformand Allis Mønster 
 Kasserer Karin (Søs) Henriksen 
 Sekretær Vibeke Carlsson 
 Best. Medlem John Rasmussen 
 Suppleant Henny Bjørk 
 Suppleant Søren Konradsen 
 



John Rasmussen repræsenterede AMF’s bestyrelse og Søren Konradsen var suppleant for John Rasmussen.  
 

 Revisor Inger Nørregaard 
 Revisorsuppleant Margot Therkelsen 
 

Foreningen ”Støtterne til Amager Marineforening” blev, efter generalforsamlingen, anmeldt som forening til 
Tårnby Kommune Foreningsråd. 
 

Ved generalforsamlingen meldte 33 personer sig ind, og allerede året efter i 1997 var tallet steget til 103 
personer. 
 

Kontingentet blev sat til 50 kr., som efter nogle år steg til 75 kr. hvor det stadig er. 
 

I juni måned 1996 blev Støtternes slogan ”Støt Støtterne, de støtter Amager Marineforening” brugt første 
gang i LOGGEN, og derefter igennem alle årene. 
 

Allerede det første år var der fuld gang i aktiviteterne hos støtterne, alt sammen for at skrabe penge sammen til 
den slunkne kasse. 
 

Her nævnes nogle af dem: 
 

- Kræmmermarked i Nøragersminde Centret,  
- udflugt til Middelgrundsfortet sammen med AMF, hvor Støtterne sponsorerede smørrebrødet,  
- lotteri i Marinestuen,  
- minikræmmermarked i H/F Mejlgården,  
- nyt lotteri i Marinestuen,  
- halvårs stiftelsesfest på Tårnby Skole, 
- AMF’s 8. års stiftelsesfest, hvortil Støtterne sponsorerede 5 fustager øl samt en flot kurv,  
- julebanko i Marinestuen, hvortil Støtterne sponsorerede en flot julekurv. 

 

Alt dette på 9 måneder. 
 

I tiden efter det første år blev der afholdt ret mange bestyrelsesmøder i Støtterne, hvor der deltog en 
observatør fra AMF.  
 

I samråd med AMF blev man enige om at afholde kvartalsvise koordinationsmøder mellem AMF’s bestyrelse og 
Støtternes bestyrelse, så der ikke længere var brug for en observatør fra AMF til bestyrelsesmøderne.  
 

På det første møde mellem AMF og Støtternes bestyrelser blev det aftalt hvordan samarbejdet bedst kunne 
foregå, gennem en række aftaler til fælles bedste for de to foreninger. 
 

Endvidere blev der ændret således, at der ikke længere skulle vælges revisor- og revisorsuppleant fra AMF.  
 

I dag bliver der afholdt koordinationsmøder mellem vores to bestyrelser efter behov. 
AMF opfordrer til at bruge LOGGEN til at informere om Støtternes aktiviteter. 
 

I løbet af 1997 blev der afholdt flere minibankospil og lotteri i Marinestuen. 
Ved Støtternes 1-års fødselsdagsfest var der levende musik og syngepiger til underholdning samt lotteri. 
Igen var der miniloppemarked i H/F Mejlgården med forrygende salg, hvilket fik formanden i Støtterne til at tro, 
de nu kunne sælge sand i Sahara!!! 
 

Senere på året blev der afholdt modeshow i Nøragersmindecentrets ”LADEN”, hvor bestyrelsens kvindelige og 
mandlige medlemmer lavede en elegant modeopvisning.  
Det sidste arrangement i året, et kæmpestort julebanko, også i ”LADEN”, med stor succes og stort overskud. 
 

Som sagt var formålet med Støtternes virke, at evt. overskud ved aktiviteterne skulle komme AMF til gode i 
form af sponsorater af forskellig slags. 
 

I løbet af året blev der doneret forskelligt til AMF, i form af bl.a. musik til deres årsfest, øl m.m. Endvidere 
trykning af LOGGEN. 
 



På de indre linjer i Støtterne var der blevet vedtaget regler for vin- eller blomstergaver ved medlemmers runde 
dage, begyndende ved 40 år samt blomster ved dødsfald. 
 

Reglerne er gennem årene blevet ændret, og i de senere år ændret meget. Kontingentet er uændret 75 kr. 
årligt, og medlemstallet er ikke så højt, som det var engang. 
I 2001 var antallet af medlemmer i Støtterne 128, i 2002 - 86, og i 2004 var tallet 69. For nuværende er vi 45 
medlemmer. 
 

Derfor er vores nuværende regler således, at Støtternes bestyrelse sender fødselsdagskort begyndende med 70 
år, - 75 år osv. samt hilsener med kort til de af vores medlemmer der kan fejre sølv- eller guldbryllupper, hvis vi 
får kendskab til disse. 
Vi sender en buket blomster ved dødsfald. 
 

Vi er nu kommet igennem de første 25 leveår for Støtterne på Amager. 
 

Derfor skal her nævnes nogle af de mange aktiviteter, som Støtterne har sat i værk hen over årene: 
- tombolaer på markeder  
- minibanko 
- bankospil 
- tøjparties  
- lotterier 
- karneval  
- festlige indslag, herunder Dragshow ved AMF’s årsfester 
- irsk aften på Tårnby Skole  
- tysklandsture 
- champagne ved AMF nytårsmønstringer  
- jazzkoncerter i ”LADEN”  
- salg af lodder og mange andre ting 

 

Her skal da også nævnes nogle af de gaver, som AMF har modtaget fra Støtterne gennem årene: 
 

- den 1. maj 1999 blev en buffét sponsoreret og anrettet af støtternes bestyrelse i Marineforeningen efter 
en højtidelighed på Kastrup Kirkegaard, hvor en mindesten over Helgolandsveteran Hans Oluf Hansen, 
der var sidste levende fra Helgolandskampen i 1864, blev genafsløret af AMF 

- 10.000 kr. til AMF’s boligfond 
- borddækning og -pynt ved AMF’s årsfester, gavekurv på indgangsbilletten samt underholdning og sange 

ved visse af festerne  
- heksepynt og anden pynt også til fester samt festlige indslag og sange ved fester 
- champagne ved nytårsmønstringer, øl ved receptioner 
- økonomisk hjælp til indkøb af indbrudsalarmsystem i Marinestuen  
- knive og stegepander til kabyssen i Marinestuen  
- komfur, gryder og køle/fryseskab til kabyssen i Marinestuen 
- nyt bestik og porcelæn med logo til Marinestuen 
- lamper til Marinestuen  
- kaffemaskine til Marinestuen 
- gardiner og tæppe til Marinestuen 
- musikanlæg til Marinestuen  
- maling til istandsættelse af Marinestuen 
- køleskab til den nye Marinestue på Tømmerupvej 34 

 

Det kan lyde af meget, og det har igennem alle årene kun kunnet lade sig gøre gennem meget aktive, skiftende 
bestyrelser og hjælpere i Støtterne og i Amager Marineforening samt mange sponsorer af gaver til tombolaer, 
lotterier, bankospil m.m. 
 

Den nuværende bestyrelse, der har siddet i nogle år, arbejder videre med mange af de aktiviteter, som tidligere 
bestyrelser har gjort. 



 
Vi har stået for borddækning ved årsfesterne med stor hjælp af tidligere formand i Støtterne, Birthe Olufsen,  
vi deltager i fælles sommerfester, fælles cykelture og fælles bankospil. Vi laver lotteri efter cykelturene. Vi giver 
en gavekurv ved årsfesten, champagnen ved nytårsmønstringer, og vi giver AMF gaver i forbindelse med 
årsfester.  
 

Vi deltager i koordinationsmøder med AMF’s bestyrelse, hvor vi bl.a. kommer med forslag til aktiviteter ud af 
huset.  
 

På generalforsamlingen i 2019 blev Støtternes vedtægter ændret, og vi fik stor hjælp af AMF’s medlem Ole 
Skjold Hansen til trykning af de nye vedtægter. 
 

Så vores to foreninger lever sammen - til fælles glæde og fornøjelse efter de aftaler, der blev indgået i 1996 og 
1997, og vi kan glæde os over, at så mange af vores medlemmer deltager i de sociale arrangementer i 
Marinestuen. Det takker vi for. 
 
På bestyrelsens vegne  
 
Karin Troest Clemmensen 
Sekretær  
 
Juli 2021 
 
 

______________________________________________________ 
 
 
 
 
 


