Amager Marineforening

SIDSTE NYT - OKTOBER 2019
”Roflotillens kamp
mod det engelske linieskib AFRICA
ved Falsterbo den 20. oktober 1808”
Medlemmerne m.fl. indbydes til kranselægningshøjtidelighed på årsdagen

søndag den 20. oktober 2019,
hvor alle er velkomne til at overvære Højmessen i

Store Magleby Kirke kl. 10:00.
Derpå (kl. 11:30) samles vi ved mindesmærket på kirkegården, hvor vi
- sammen med Chefen for Marinehjemmeværnet og repræsentanter fra
Marinehjemmeværnsflotille 367 Dragør lægger kranse og mindes de 25 danske orlogsmænd, der faldt i kampen.

Paul Sindings maleri (Søofficers-Foreningens ejendom).

ALLE ER VELKOMNE!
NB! - da mindesmærket på Dragør Ndr. Mole er mlt. fjernet
(Sejlklubhuset er under renovering), bliver der ikke buketlægninger der i år.
Bestyrelsen

AFDELINGENS 31-ÅRS FØDSELSDAG
fejres med en frokost i Marinestuen lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 13-18
Medlemmer med ledsager samt medlemmer af Marinestøtterne m. ledsager kan tilmelde sig.
Pris pr. deltager er kr. 250,- (betales ved ankomst).
Tilmelding (bindende): senest lørdag d. 19. okt. 2019 til torbenjohnsrud@gmail.com
el. SMS til 29 28 76 38 (oplys navn, skibsnummer og antal).
Marinestuen åbner kl. 12, - der er 40 siddepladser, så først til mølle...

Vel mødt!
BEMÆRK - lørdag den 26. oktober er samtidig første åbningsdag efter den omfattende
renovering af Marinestuen. Den er bl.a. blevet malet, og der er blevet renset gulvtæppe.
Bestyrelsen

…det sker også…
Søndag d. 27. oktober 2019 - Kastellet fejrer 355-års fødselsdag - se www.kastellet.dk.
Bemærk: Norgesporten til Kastellet er LUKKET.

Mandag d. 11. november 2019 - Kastellet markerer 101-året for 1. Verdenskrigs afslutning
Et stort antal danske sækkepibespillere (’pipere’) vil rundt omkring i Danmark markere 101-årsdagen for
våbenstilstanden i 1. Verdenskrig. Stort set alle skotske enheder havde deres egen ’piper’ med i felten.
’Piperne’ var typisk de første oppe af skyttegravene, hvor de spillede på sækkepiberne, mens soldaterne
kastede sig ud i fjendens kugleregn. Det er disse tapre ’pipere’, danske ’pipere’ vil hylde og mindes. I Kastellet
finder seancen sted ved ’Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948’ i Prinsessens Bastion,
tidspunktet på dagen meddeles senere på www.kastellet.dk. Bemærk: Norgesporten til Kastellet er LUKKET.

Lørdag d. 16. november 2019 - Musicalkoncert i Holmens Kirke til støtte for vore veteraner
Foreningen ’STØT VETERANER OG PÅRØRENDE’ arrangerer denne koncert. Kl. 15 åbnes kirkedørene, og
den gratis koncert indledes kl. 15:30. Gratis - alle er meget velkomne. Opslag er vedhæftet.

Lørdag d. 14. december 2019 - JULEFROKOST i Marinestuen kl. 13-18
Tilmelding (bindende): senest lørdag d. 7. dec. 2019 til kass. Torben Johnsrud: torbenjohnsrud@gmail.com
el. SMS til 29 28 76 38 (oplys navn, skibsnummer og antal). Marinestuen åbner døren kl. 12.
Herefter holder Marinestuen juleferie-lukket indtil lørdag d. 4. januar 2020 (Nytårsmønstring).

Lørdag d. 4. januar 2020 - NYTÅRSMØNSTRING i Marinestuen kl. 13-18
Tilmelding (bindende): senest lørdag d. 14. dec. 2019 til kass. Torben Johnsrud: torbenjohnsrud@gmail.com
el. SMS til 29 28 76 38 (oplys navn, skibsnummer og antal). Marinestuen åbner døren kl. 12.

Lørdag d. 29. februar 2020 - GENERALFORSAMLING i Marinestuen kl. 11
Tilmelding (bindende) til gratis skafning efter generalforsamlingens deltagere: senest lørdag d. 22. febr. 2019
til kass. Torben Johnsrud: torbenjohnsrud@gmail.com el. SMS til 29 28 76 38 (oplys navn, skibsnummer og
antal). Marinestuen åbner døren kl. 10.

TORDENSKIOLD
”TIL SØS” - KONCERT

HOLMENS KANTORI og SØVÆRNETS TAMBURKORPS
Mandag d. 28. oktober 2019 - kl. 17 i Holmens Kirke

EN MUSIKALSK REJSE I SØVÆRNETS OG TORDENSKIOLDS KIRKE.
PÅ TORDENSKIOLDS FØDSELSDAG INDBYDER VI TIL EN FOLKELIG
EFTERMIDDAG MED SØVÆRNETS TAMBURKORPS, HOLMENS KANTORI
OG FORTÆLLING VED JENS-CHRISTIAN WANDT.
PROGRAM: MUSIK OG SANGE MED HAVET I FOKUS,
VÆRKER AF LANGE-MÜLLER, JAKOB LORENTZEN & CARL NIELSEN.
FRI ENTRÉ
Kl. 16 - For Selskabets medlemmer og andre interesserede: optakt af orlogsprovst Ejgil Bank Olesen til
kranselægninger ved Tordenskiolds sarkofag i Kapelsalen af Den Kgl. Norske Ambassade - Søværnet Marinehjemmeværnet - Danmarks Marineforening - Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, Norge Selskabet Danske Tordenskiold-Venner. Selskabets formand udtaler mindeord.
Derpå vender vi tilbage til kirken, klar til TORDENSKIOLD-koncerten kl. 17.

Alle er velkommen - hva’ dælen nøler I efter!
www.tordenskioldselskabet.dk

