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Stiftet 1945

Når du alligevel handler i Rødovre
Centeret, var det måske en ide at kikke
forbi Terrassecafeen, for en lille frokost
eller blot for at slukke tørsten!
Terrassecafeen, Rødovre Centerets hyggeligste cafe
Rødovre Centrum 226
V. Jan Harboe medlem nr. 800 Tlf. 36415554
Sponsor for Brøndby Marineforening

Er klædeskabet blevet for lille?

Tøj, sko og meget andet M/K indsamles til uddeling i Polen
Skal klædeskabet slankes eller tømmes ved dødsfald?
Hjælp ved tømning af dødsboer tilbydes.
Ring til mig eller tag det med til medlemsmøderne.
Telefon 40261426 eller e-mail ebbe@groennesmiljoe.dk
Med venlig hilsen 558 Ebbe Grønne

Skrædderen Aps. Du går ik’ forgæves !
Leverandør af Blå Blazer og
grå benklæder til
Marineforeningens
medlemmer

10 % rabat til
Marineforeningens
medlemmer på ”uniform”, Grå
benklæder og blå blazer.
Blazeremblem påsys for kr.50.

Skrædderen ApS.
Kirkebjerg Allé 2A 2600 Glostrup - Tlf: 43962865
Mandag-onsdag:
09:30-17:30
Torsdag-fredag:
09:30-18:00
Lørdag:
09:00-14:00
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Tema:

Dagens gæst:

”OPHOLD I KRIGSZONER”

Chefpolitiinspektør Kaj Vittrup

Kaj Vittrup vil fortælle om de ting han har
oplevet i forbindelse med de mange
udsendelser han har haft til verdens
brændpunkter.

Dagens menu:
Dagens fisk m/senneps sauce - Gemyser og hvide
kartofler.
Ostemad m/løg + sky + peberfrugter og radiser.
Kaffe og the.
Bindende tilmelding ud over den faste skaffeliste på mail:
tilmelding@marineforening.dk eller i nødstilfælde sms til 3136 3011,
eller E-mail: morten@aadorf.dk (Morten Aadorf)

Husk ! Fra- og tilmelding senest mandagen før
medlemsmødet.
ret til ændringer i programmet forbeholdes
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BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING
- stiftet 1945 -

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab”

Formanden har ordet

Godt nytår alle sammen. 2018 bliver et spændende år, hvor vi i
bestyrelsen har mange opgaver at se frem til. Vi har fået et udspil
fra kommunen om fremtidig husleje det vil blive fremlagt i februar til vores admiralforsamling. Indtil da vil vi ikke diskutere så
meget derom, da vi har en mængde andre ting vi skal have på
plads. Vi vil også gerne lave "nye" regler for køb af billetter til
vore 2 store lørdagsåbent, ålegildet og julefrokosten. Til ålegildet
vil der blive åbnet for salg af billetter til aprilmødet, og til julefrokosten åbnes der for salget til oktober. De gamle regler med max.
6 pladser pr. medlem til disse 2 frokoster gælder stadig! Dette
sker for at sikre at så mange både nye såvel som erfarne medlemmer en mulighed, for at deltage i disse 2 store begivenheder. Som
i nok har set, skrider mastprojektet frem, vi er mange der glæder
os til det færdige resultat. Stor tak til arbejdsholdet for jeres indsats, både med masten og alle de andre ting i overkommer om
onsdagene, TAK. Også tak til alle de andre frivillige, der yder en
indsats for at det hele kan køre på vores vanlige måde. Det er en
fornøjelse at komme på gården og der er så hyggeligt, BMV har
også bidraget meget til den flotte udsmykning og julehyggen, tak
igen!
Bestyrelsen glæder sig til det kommende år og de kommende udfordringer, vel mødt i marineforeningen!
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Admiralforsamling
Brøndby Marineforening

Der indkaldes hermed til den årlige Admiralforsamling i Marinegården

Torsdag d. 1. februar 2018 kl. 18:30
Dagsorden ifølge vedtægternes §§ 32-33-34-35.

Jubilæer i afdelingen
Jan 2018:
469
531
639
640
808

Ove I.
Hansen
Preben
Lauritzen
Claus
Kjeldsen
Kurt
Pettersson
Dennis
Christensen
Vi siger hjertelig tillykke

40
35
25
25
10

Vi kipper med flaget for
De runde og halvrunde
877

Thomas Haulund-Aadorf

5

35 år

MARINEFORENINGEN
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN

Decembermødet 2017
December mødet var i julens tegn, som det er tradition. Nissehuer i alle
afskygninger og juleslips var at finde hos næsten alle 113 deltagere og
stemningen var som sædvanlig hyggelig og afslappet.
En del at vores medlemmer starter tidligt på Toften, hvor alle får en
høflig og professionel betjening når der serveres special øl, som er
fundet og indkøbt mange forskellige steder.

Da alle var indskrevet hos Kaj (KOP) og skrevet
i gæstebogen så ventede vi kun på at klokken
blev 18.30 så vores formand Michael kunne
åbne mødet og sørge for at flaget blev hejst på
reglementeret vis.

Holmens Provst Ejgil Bank Olesen var desværre blevet kaldt ud til en
hasteopgave i Helsingfors så Ib Kettler havde fundet en afløser Orlogspræst Eigil Ingemann Andreasen som tog os med på en tur til
Jerusalem. Eigil var ikke ankommet ved mødets start så formanden var
lidt nervøs. Foredragsholderen kom dog senere så det var godt.
Formanden havde ”truet” med at næstformanden ville træde ind som
afløser, hvis ikke Eigil dukkede op, så det blev vi ”forskånet” for.
Der var i december måned ingen runde/halvrunde fødselsdage.
Der var 2 der havde jubilæum i Marineforeningen - skibsnummer 700
Lars Ove Nielsen havde 25 års jubilæum og 757 Viggo Helmundt 15
års jubilæum. Viggo var ikke til stede så hans 15 års jubilæum må blive
fejret en anden gang.
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Lars Ove blev kaldt på broen og fik 25års tegnet, manchetknapper, vin
og 3 skæpperær. Det skal nævnes at Lars Ove er et meget aktivt
medlem af foreningen. Han er tidligere bestyrelsesmedlem, sendemand
og ikke at forglemme en aktiv person på arbejdsholdet.
Der blev ikke optaget nye medlemmer i december måned men tilstede
på mødet var der 3 personer som står på spring til at blive optaget i
foreningen ved januar mødet.
Formanden bød velkommen til Jørgen Lund-Ertel, Jan Von Wowern
(næstformandens bror) og Lars Thomsen.

Formanden for skyttelavet Henning Aadorf fik ordet og kaldte 823
Steffen B. Svensson op på broen hvor han fik udleveret søstjernen som
er et synligt tegn på at man er medlem af skyttelavet. Udover det
fortalte Henning at der havde være afholdt trekantskydningen mellem
Garderforeningen, Fængselsvæsnet og Marineforeningen og vi tog
pokalen med hjem igen. Det var måske sidste gang skydningen blev
afholdt da Fængselsvæsnet bliver flyttet. Skydningen for i år var slut og
næste skydning er mandag den 8. januar. Våbeneftersynet var gået
godt dog manglede der et par stykker som vil blive kontaktet. Det
eneste der resterer i år var juleafslutningen den 11. december kl. 18
hvor der vil blive serveret gløgg, æbleskiver, kaffe og te, man må gerne
møde op med nissehue og en gave til 30. til 40. kroner. Henning
sluttede af med at ønske en god jul og et godt nytår.
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Gert Larsen fik ordet for en kort bemærkning og gjorde opmærksom på
at julen i år falder den 24. december og at den traditionelle
julegudstjeneste i Holmens Kirke og kransenedlæggelsen ved
mindeankeret i Nyhavn finder sted på denne dato. Han gjorde
opmærksom på at man i år skulle mødes kl. 10.30 i Holmens kirke.
Gert gjorde også opmærksom på at der var MHV gudstjeneste den 7.
januar kl. 14 og at landsformanden skal holde gæstetalen. Kvindelige
Marineres musik Korps spiller og underholder.
Morten Aadorf informerede om at der var kommet en ny
betalingsterminal i baren og kontaktløse kort nu kunne bruges ved
betaling.
Lars Ove Nielsen bad om ordet og meddelte at Kontreadmiral Jørgen
Fritz Bork var afgået ved døden 4. december 2017. Bisættelsen vil finde
sted lørdag den 16. december kl. 10.30 i Holmens Kirke. Efter
bisættelsen vil der være reception på Søværnets Officersskole fra kl. 12
til 14.30.
Alle rejste sig op for at ære Jørgen Borks minde.
Den nye redaktør Carl Rasmussen fik tilladelse af formanden til at der
blev udråbt 3 skræpperær for den afgående redaktør Jørgen Kjeldsen
som tak for det store arbejde som redaktør for Så Til Søs. Senere gav
formanden Jørgen en kasse med indhold som tak for veludført arbejde.
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Tim Brostrøm reklamerede for Klipfiskearrangementet den 12. januar
2018.
Han viste også en video vedrørende faldskærmsudspring fra en af
forsvarets Herkules maskiner. Det var første gang at civile har
sprunget ud fra et af forsvarets fly.
Marineforeningen lavede et lotteri hvor der var 3 flotte præmier, en
jakke og 2 T-shirts. Ole Løie, vores krambodsdirektør, gik ”catwalk” for
at præsentere jakken. Det var Tim Brostrøm der i førte omgang vandt
jakken, men da han lige havde fået en jakke lod han den gå videre, så
det blev 749 Jørgen Skovsende der vandt den. De 2 T-shirts gik til hhv.
880 Hans Erik Odgaard og 565 Bruno Skourup.

Efter de dejlige gule ærter og pandekager,tog Eigil Ingemann
Andreasen os med på en tur til det gamle Jerusalem med fokus på de 3
hellige steder. Gravkirken, Tempelbjerget og grædemuren. Vi har mødt
Eigil før da han holdte et foredrag for os om en Galathea ekspedition
han deltog i.
Efter foredraget var vi så heldige at julemanden dukkede op og uddelte
gaver til alle. En dejlig afslutning af aftenen.

Kl. 22.00 blev flaget halet ned og der var frit slag for medlemmerne
resten af aftenen.
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Tak til alle der støttede os den 14.11.2017 det var en rigtig
dejlig aften med en foredragsholder fra Julemærkefonden
der gjorde et kort foredrag meget levende. Specielt tak til
mor og datter der gjorde det hele mere virkeligt ved at
være der.
BMV

BMV NYTÅRSKUR.

Mandag den 8. januar 2018 kl. 19.00 afholder BMV
den årlige nytårskur i Marinegården. Alle medlemmer
af foreningen indbydes hermed til en hyggelig aften,
hvor vi ønsker hinanden et godt nytår. Vi håber, at vi
kan få en snak om hvilke arrangementer I kunne tænke Jer i 2018 og fremover.
Tilmelding gerne på bmvenner@gmail.com eller
Hanne 30430810
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BRØNDBY MARITIME VENNER ARRANGERER:
FASTELAVN FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE
SØNDAG DEN 11. februar 2018 KL. 11:00 I
MARINEGÅRDEN.
Der vil være tøndeslagning med kåring af
kattekonge & kattedronning og præmie til
bedste udklædning
Fastelavnsboller, kakao, kaffe og the er inkluderet i prisen. Øl og vand kan købes i baren til vores små priser.
Prisen for børn og voksne er 30,00 pr deltager.
Ved tilmelding bedes oplyst barnets alder
TILBAGEMELDING TIL BESTYELSEN SENEST
DEN 1. februar 2018 - På mail: bmvenner@gmail.com eller Hanne 30430810
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Søndag den 7. januar 2018 kl. 14:00

To frivillige gaster vender mindebladet over faldne i allieret tjeneste
1940-1945
Der vil være et hyggeligt let traktement efter gudstjenesten for alle fremmødte.
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Kommende aktiviteter i afdelingen
Den 3. fre. i md. kl. 18:00-22:00

.

Januar:
04-01-2018
08-01-2018
12-01-2018
20-01-2018

Kortklubben

2018 Forår
18:30-24:00
19:00-?
18:30-?
13:00-?

Medlemsmøde
BMV Nytårskur
Klipfisk arrangement
Lørdagsåbent

Februar:

01-02-2018
10-02-2018
11-02-2018
15-02-2018
17-02-2018
22-02-2018

18.30 - 24.00 Admiralforsamling
Fastelavnsmarch B.M.M.F.
11.00 Fastelavnsfest B.M.V.
18.00 - 22.00 SL - bankospil
13.00 Lørdagsåbent
18.30 SL - Admiralforsamling

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag d. 13 januar 2018
kl.20:00
Vil du undgå at miste et nummer af Så til søs. Husk
at melde enhver form for flytning og
adresseændring til Marineforeningen:
marinegaarden@mail.dk så snart det sker !
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FREGATTEN JYLLAND ÅBNER UNIK UDSTILLING AF
MODELSKIBE FRA DANMARKS MARINEFORENINGS 75
LOKALAFDELINGERS MARINESTUER.
Udstillingen er ideudviklet og kommet i stand i et samarbejde mellem
Danmarks Marineforeninger og Fregatten Jylland. Den vil præsentere en unik
samling af sjældne og interessante skibsmodeller og historiske rariteter fra
Danmarks Marineforeningers 75 lokalafdelinger. En udstilling der også vil
have international interesse.
Det tentative program for åbningsdagen den 10. februar 2018 er ultimom
oktober 2017 følgende:
10.30 Åbningstale ved kontreadmiral Nils Christian Wang chef for
Forsvarsakademiet
10.45 Rundvisning i udstilling og på Fregatten Jylland for inviterede gæster
12.00 Frokost for inviterede gæster
Udstillingen åbner for publikum.
13.30 Ship Models – a hidden treasure of knowledge
Emily Malcolm, Curator of Transport & Technology Riverside Museum
Glasgow
14.30 Afrunding ved direktør Lars H. Olsen, Fregatten Jylland

TENTATIV PLAN PR. ULTIMO OKTOBER 2017

(opdateres når endelig program er klar).
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Distrikt I

Tentativ aktivitetsoversigt 1-2018
Sø. 7/1 kl. 14

MARINEHJEMMEVÆRNETS NYTÅRSGUDSTJENESTE i Holmens
Kirke kl. 14. København med et væld af aktiviteter, fx: Efter gudstjenes
ten serveres en forfriskning.

Lø. 10/2

Fregatten JYLLAND (Ebeltoft): åbn. af skibsmodeludstilling v/ KA Nils
Wang.

Tir. 27/2 kl.17:30

Distriktsmøde 1-2018 i Brøndby Mf. ’Det store møde’, hver afd. må stille
med op til 4 medl.

Lø. 28/4 kl. 11

SENDEMANDSMØDE I KØGE.

Lø. 26/5

ÆRESFORMANDEN, HKH Kronprinsen fylder 50 år.

Lø. 2-7/6

’UNDER DANNEBROG’, læserrejse til Ålandsøerne.

Fr. 15/6

’Valdemars Flagfest’ i Holmens Kirke.

Lø. 18/8

BUSTE-AFSLØRING I CHURCHILL-Parken, løjtnant Thomas Dinesen
(Victoriakorsmodtager, 1. VK, arr.: DADV).

Sø. 26/8 kl. 10-16

JUBILARSTÆVNE PÅ NYHOLM.

On. 5/9

FLAGDAG for Danmarks udsendte.

Sø. 11/11

1. VERDENSKRIG, VÅBENSTILSTANDSDAGEN - 100 år.

Ma. 24/12

JULEGUDSTJENESTE & KRANSELÆGNING v/ Mindeankeret.

Følg med på de relevante hjemmesider.
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MARINEFORENINGENS LANDSKONTOR

Trondhjemsgade 5, kld. 2100 København Ø. 3315 2886
Kontortid: mandag og fredag kl. 10 – 14
LANDSLEDELSE:
Landsformand . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Ole Løje Jensen
Landsnæstformand . . . . . . . . . . . . . . …..Søren Konradsen
Landssekretær . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Birger Tykskov
Landskasserer . . . . . . . . . . . . . .Flemming Heden Knudsen
Distrikt 1. Formand . . . . . . . . . . . . . . . . Gert Allan Larsen
Skytteudvalgsformand . . . . . . . . . . . . . . .
Pierre Jensen

Marineforeningens Æresformand:
Hans Kgl. Højhed
Kronprins Frederik

BRØNDBY MARINEFORENING
Formand: Michael Pedersen
Næstform.: Kim v. Wowern
Kasserer: Flemming Rasmussen
Sekretær: Frank Urban
Best.medl.: Søren Andersen
Best.medl.: Carl Rasmussen
Best.medl.: Erik Tofte
Best.medl.: Morten Aadorf
Best.medl.: Dennis Christensen
Flagbærer: Henning Aadorf

SKYTTELAVET

Formand:
Henning Aadorf
Næstform, Sekretær.: Carsten Sørensen
Kasserer:
Jan Hansen
Best.medl.: Niels Erik Busk
Best.medl.: Kent Andersen
Best.medl.: Jørgen Kjeldsen
Best.medl.: Thomas Haulund-Aadorf
Flagbærer: Morten Aadorf

BRØNDBY MARINESTUE

4077 8816
4015 8384
2947 1352
4068 6937
2277 1170
2325 2261
5118 1261
3136 3011
2230 0117
4089 4194

Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby
4344 3203
Banjermester Gert Larsen træffes:
onsdage kl. 0900-1300 i Marinegården
samt efter aftale på telefon
2043 8796
e-mail adresse:
gert-allan@larsen.dk

Brøndby Maritime Venner

Formand:
Connie Jørgensen
2965 0221
Næstform/sekretær.: Henriette Sørensen
2225 4866
Kasserer:
Hanne Olsen
3043 0810
Best.medl.: Aase Mathiesen
5130 6002
Best. medl. Eva Andersen
2099 9582
BMV e-mail adresse:
bmvenner@gmail.com

4089 4194
3117 5880
2331 8680
2080 2702
5176 7011
5137 4240
6086 0608
3136 3011

”SÅ TIL SØS” Redaktion

Michael Pedersen
4077 8816
Carl Rasmussen
2325 2261
Tryk: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LF Tryk Team
STS red. E-mail:
sts-blad@hotmail.com

Brøndby Marineforenings hjemmeside:
http://www.marineforening.dk
Brøndby Marineforenings E-mail adresse: marinegaarden@mail.dk
Brøndby Marineforenings bankkonto: Arbejdernes Landsbank 5326 0246121

Brøndby Marineforening - Baksformænd
Bakke
Bro
Dæk
Kanon
Kaptajn
Maskin
Missil
O-rum
Signal
Torpedo

Skibsnr. Navn
724 Hans Beck
623 Steffen Pedersen
725 Henning Aadorf
852 Peter Humphrys
797 Egon B. Sørensen
669 Leif Christensen
301 Ole Løie
641 Bo Bjørn Andersen
640 Kurt Pettersson

E-mail
mhbeck4@gmail.com
steffen50@pedersen.mail.dk
henning@aadorf.dk
pl@granlydiesel.com
egon.b.s@gmail.com
boand@spaniels.dk
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Telefon
3641 1801
3828 7847
4089 4194
6122 7857
3616 3995
3672 3813
4342 8095
6464 2728
5094 6872

Udlån af Marinegården.

Hermed ledige terminer for 1. halvår 2018:

(aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen)
Januar

lørdag

06

Februar

lørdag

03

Marts

lørdag
lørdag
lørdag
torsdag
lørdag

03
17
24
29
31

April

lørdag
Lørdag

07
28

Maj

torsdag
lørdag
mandag

10
19
21

Juni

lørdag
lørdag

02
30

Regler for udlån af Marinegården

For medlemmer af Brøndby Marineforening er det muligt at låne Marinegården til din
runde fødselsdag, jubilæum m.m.
Henvendelse til Banjermester Gert Allan Larsen:
Telefon: 2043 8796 eller pr. e-mail: gert-allan@larsen.dk

Marinegårdens Fadølsanlæg

Det er muligt i forbindelse med lån af Marinegården, også at leje vores fadølsanlæg.
Henvendelse til bartender Morten Aadorf:
Til medlemsmøderne eller
Primært på e-mail: morten@aadorf.dk eller telefon: 3136 3011
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Åbningstid:
Kl. 13:00

Lørdag d.

20. januar 2018

Alle vore medlemmer kan komme og få en hyggestund i vores dejlige Marinestue.
Det er muligt at deltage i det store veldækkede ”Ta´ selv bord” der anrettes klokken
13.00, hvor der kræses for alle med både kolde og varme retter.
Efter frokosten er der kaffe / the ad libitum på husets regning.

Der vil så være dækket pænt op når I ankommer (bestilte borde forventes besat senest
klokken 12.45).
Bordbestilling rettes til Jørgen Skovsende på mail: jorgen@skovsende.dk eller på
telefon 2534 5296, det er selvfølgelig også muligt at melde til ved
medlemsmøderne.

TOFT E N!

Stedet hvor man mødes før og efter medlemsmøder, foredrag og
Lørdagsåbent. Toften er stedet på 1. salen, hvor gasterne mødes og taler om
løst og fast efter dagens dont. Vi har åbent før alle medlemsmøder og
foredrag fra kl. 16:00 og til kl. 18:15, hvor der er sidst udskænkning inden
mødet, og efter flagnedhaling. Der holdes yderligere åbent på dage, hvor der
er lørdagsåbent fra kl. 11:00 til kl. 12:15 og efter spisningen efter behov, når
baren lukker i marinestuen.
Vi ses og velkommen på TOFTEN
Erik Tofte

(KOP, Carsten Sørensen og Frank Urban)
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KRAMBODEN
Manchetknapper
i praktisk opbevaringsæske.
Pris kun Kr. 200,- (incl.moms)

Slipsnål (Forgyldt)
i praktisk opbevaringsæske.
Pris kun Kr. 95,- (incl.moms)

De nye T-shirts i Brøndbys egen udgave købes hos
Krambodsbestyreren til en uhørt fordelagtig pris.
Hvid eller Marineblå med mærket på lommen
udført i guldtryk. Kun Kr. 150,Krambodsbestyrer Ole Løie: 4342 8095
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Marineforeningens Skyttelav
For Glostrup, Brøndby og Omegn

Er du medlem af Marineforeningen, kan du også være medlem i
skyttelavet, og både du og din samlever kan få fornøjelsen at skyde
sammen med alle vore friske medlemmer – og deres koner.

Januar måneds aktiviteter
Ma. 08
1830-2100
Ma. 15
1830-2100
pokalskydning.
On. 24
1830-2100
Uniform
Ma. 29
1830-2100
pokalskydning.

2018 forår

Februar måneds aktiviteter
Ma. 05
18:30-21:00
Ma. 12
18:30-21:00
min.12 år
Tor. 15
18:00-22:00
Ma. 19
18:30-21:00
Tor 22
18:30 22:00
Ma. 26
18:30-21:00
Marts måneds aktiviteter
Ma. 05
18:30-21:00
Ma.12
18:30-21:00
pokalskydning
Lø. 17
Sø. 18
Ma. 19
18:30-21:00
ekstra
On. 21
18:00-21:00
Ma. 26
18:30-21:00
pokalskydning

Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Hjemmebaneskydning, serie og
Garderskydning. Damerne deltager, Blazer/
Hjemmebaneskydning, serie og

Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Fastelavnsskydning alle kan deltage
Bankospil
Serie og pokalskydning
Admiralforsamling
Serie og pokalskydning
Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Mesterskabsskydning Serie og
Landsskydning Nyborg
Landsskydning Nyborg
Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Pokalen på plads
Mesterskabsskydning Serie og

Husk sidste salg af serie er kl. 20:00 og sidste
skytte på banen er senest kl. 2030

Ingen skydning i april resultaterne gøres op.
I maj fregatskydning lørdag den 5. maj 2018.
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Skyttelavets Admiralforsamling
Der indkaldes hermed til

den 64. Ordinære Admiralforsamling
i Marineforeningens skyttelav
afd. for Glostrup, Brøndby og Omegn
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 18:30.
Sted: Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby.
Dagsorden se side 25.
Evt. forslag der ønskes behandlet på admiralforsamlingen skal
være formanden skriftligt i hænde
senest onsdag den 7. februar kl. 20:00 2018.

Torsdag den 15. februar 2018 kl. 18.00
Dørene åbnes kl. 18.00 og spillet starter kl. 19.00 præcis
Prisen er kun kr. 50,- pr. billet inkl. 3 plader.
Der spilles 10 spil samt 4 ekstraspil.
Ekstraplader koster kr. 15 - og kr. 20,- for ekstraspillet, uanset antal plader.
Henning Aadorf sælger billetter fra torsdag den 1. december 2016.
Der plejer hurtigt at være udsolgt, så skynd dig at købe!

Præmierne vil i 2018 være KLINGENDE MØNT .
Der er prima sidegevinster i alle spil.

Der vil igen i år være et sideløbende banko på de udtrukne bankonumre, med en kontant gevinst til de heldige.
Plader til dette spil købes før spillet. 1 plade kr. 10,- 6 plader 50,Øl og vand til de sædvanlige kahytspriser. Gratis kaffe & te ad libitum.
ALLE er velkomne til dette bankospil!
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Trekantskydning

Så er årets trekantskydninger overstået, den foregår mellem Garderforeningen, Fængselsvæsnet og
Marineforeningen og har været en fast tradition siden 1977, det vil for den skarpe sige, at vi har haft
denne skydning i 40 år.
Nu ser desværre ud til at det er slut, med lukningen

af Vridsløselille Statsfængsel og overflytning af indsatte til Nørre Alslev, er der ikke længere nogen
tilbage fra fængslet til at videreføre denne skydning, vi vil så sammen med Garderne finde en ny
måde at videreføre denne skydning, uden fængslet.
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Til denne sidste skydning var fængslet værter, da de ikke længere har deres egne skydebaner, lånte de vores, efter skydningen
kørte vi ud til deres gamle klublokale hvor der var spisning, her
havde de fremstillet en sammenkogt ret af kronhjort, elg og vildsvin med tilhørerne kineserkartoffler, en ubetinget succes.
Efter spisningen var der præmieuddeling og resultaterne for denne sidste skydning blev at Marineforeningen fik 951 point, Garderforeningen 942 point og FIOV 904 point.
De tre bedste på hvert hold fik lidt drikkevarer med hjem og vi tog
pokalen med hjem igen.
De individuelle resultater for Marineforeningen blev følgende:
Jørgen Kjeldsen
196 point
Jens Ole Løje
190 point
John Wassar
190 point
Anders Hansen
188 point
Morten Aadorf
185 point
Carsten Sørensen
188 point
Kent Andersen
185 point
Henning Aadorf
181 point
Ivan Christensen
180 point
Ved pointlighed er det X 10’er som bestemmer placeringen.
De 5 bedste skytter danner holdet.
Efter præmieuddelingen sagde vi tak til FIOV for mange gode år
og så var det ellers hjemad efter en rigtig hyggelig aften.
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV
FOR GLOSTRUP, BRØNDBY OG OMEGN.
64. ORDINÆRE ADMIRALFORSAMLING.
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2.

Bestyrelsens årsberetning

v/formanden

3.

Kassereren fremlægger revideret regnskab.

4.

Indkomne forslag.

5.

Fastsættelse af kontingent for år 2019.

6.
Valg til bestyrelsen.
a. Valg af Formand Henning Aadorf
b. Valg af kasserer Jan Hansen
c. Valg af bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen
d. Valg af bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen
e. Valg af bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk
f. Valg af bestyrelsesmedlem Kent Andersen
g. Valg af bestyrelsesmedlem Thomas Haulund Aadorf
h. Valg af suppleant Ole Bro
i. Valg af suppleant Johan Jacobsen
j. Valg af revisor Kaj Urban
k. Valg af revisor Erik Tofte
l. Valg af revisorsuppleant, Steen Høppner
m. Valg af revisorsuppleant, Frank Urban
n. Valg af flagbærer, Morten Aadorf
o. Valg af flagbærersuppleant, Tim Brostrøm
7.

v/kassereren

På valg
Ikke på valg
Ikke på Valg
På valg
På Valg
Ikke på valg
ikke på valg
På valg
På valg
På valg
På valg
På valg
På valg
På valg
På valg

Eventuelt. Under dette punkt kan alt fremlægges; men intet vedtages.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på admiralforsamlingen, skal
skriftligt være formanden i hænde senest onsdag den 9. februar 2018.
Der er skafning kl. 18:30. Skaffegebyr kr. 0,- pr. person.
Efter admiralforsamlingen er der kammeratligt samvær.
Af hensyn til skafningen er tilmelding nødvendig
senest mandag den 19. februar 2018.
På bestyrelsens vegne,
Henning Aadorf
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Juleafslutning Skyttelav.
Mandag den 10. december afholdte skyttelavet deres traditionelle juleafslutning for medlemmer og familie. Der var mødt
mange frem og der blev som sædvane drukket gløgg og spist
æbleskiver til den store guldmedalje. Kaffe og småkager var
også kommet på bordet. Der blev også afholdt konkurrencer
såsom U-bådsspil og lotteri.
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Alle havde en gave med som senere blev delt ud af den julemand som havde fundet vej til Marinegården i dagens anledning. Alt i alt en rigtig hyggelig afslutning.

Max og Lisbet vil ønske alle Skytter og Marinere med fruer et
rigtig godt Nytår ! Håber vi bliver mere aktive!!
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Klipfiskeaften
På
Marinegården

Fredag den 12. Januar 2018 kl. 18.30
På utallige opfordringer arrangere vi en hyggelig aftenen
med klipfisk efter alle kunstens regler.
Klipfisk med sennepssauce, marstalsauce og kogte
kartofler
Hertil peberrod, rødbeder og hakket æg
Dessert.
Romfromage med flødeskum
Kuvertpris: 150 kr.
Drikkevare kan købes i baren til de sædvanlige gode priser.
Toften på 1. Sal åbner cirka kl. 17
Tilmelding og betaling kan ske til medlemsmøderne i
november og december.
Kontant eller på mobil Pay til
Tim skibsnr. 684 på 61271877
Mail. tim.brostrom@sport.dk
Husk at skriv navn og skibsnr.
Eller ved at kontakte Erik Tofte i Toften.
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J. B. Blomster

Hos J. B. Blomster er vi specialister i alle slags buketter og
dekorationer.
For at holde en høj kvalitet er vi på Grønttorvet mindst 3 gange om
ugen for at hente friske blomster.
Vi sammensætter blomster til enhver lejlighed, og efter specielle
ønsker.
Buketter - Brudebuketter – Bordpynt - Til festlige lejligheder –
Sammenplantninger – Øl fra Bryggeriet Skands - Vin fra Nowak
Wine – Bårebuketter - Båredekorationer — Kranse - Kistepynt

Vi leverer også buketter/planter til en lang række virksomheder på
vestegnen.
Som medlem af Euroflorist når vi ud til hele verden.
Vi samarbejder med 2 fantastiske bedemænd.
Danske Begravelser Merete Biltzing tlf: 43301100
Anstændig Bedemand Helle Albek tlf: 20272013
Kig ind i butikken.
Brøndbyvestervej 8 ( Gl Blæsenborg ) tlf: 43965514
Facebook J. B. Blomster eller www.jbblomster.nu
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Kære læsere.
Dette er så det første blad jeg har lavet som jeres nye redaktør.
Denne udgave ligner til forveksling det blad i kender i forvejen. Jeg
ville have sat lidt personligt præg på bladet men det må vente indtil jeg
har mere styr på de mest almindelige ting vedrørende fremstilling og
udgivelse af bladet.
Jeg fandt hurtigt ud af at der er mange ting der skal huskes i processen.
Hvis i har forslag til ændringer og indslag til bladet er i velkommen til
at kontakte mig på mail:
STS-Blad@hotmail.com
Med venlig hilsen
Carl R.S. Rasmussen
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Det var en dreng der sagde til sin far:
– Far, jeg ønsker mig ikke den der Mountain-bike i julegave alligevel!
Faderen: “Hvorfor ikke?”
Sønnen: “Fordi jeg lige har fundet en splinterny ude i garagen”.

Lille øl ved du hvad
du kan sagtens være glad,
Du skal hældes ned i maven,
Du skal tisses ud i haven.
Du skal gøde bondens byg.
Genopstå som julebryg.
God Jul og Skål
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Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby

VRIDSLØSEMAGLE TURISTFART

Ole Rømers Vej 42 - 2630 Taastrup - Telefon 43 99 02 00 - Fax 43 99 04 46
e-mail vtf@mail.dk v/ Søren Andersen - Medlem af Marineforeningen
Skibsnummer 703
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