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Tidl. Glostrup
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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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Dagens gæst:

Tema:

KK (p) Peder Ellegaard Larsen

Søværnets
Flyvevæsen 1912-1950

PBY Catalina

Hawker DANTORP

Dagens menu:
Benløse fugle m. mos og surt
Æblekage med skum for boven
Kaffe

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
Til at starte med kan jeg skrive at vi stadig forhandler med kommunen om
vores fortsatte lejemål af Marinegården. Når vi har noget endegyldigt vil
alle blive orienteret. Dernæst kan jeg beskrive ”vores” Kulturnat/aften, eller
nærmere Kulturnatten i Brøndby, hvor Marinegården var åben for besøg.
Der var mellem 30 og 40 gæster, som blev vist rundt af de frivillige
hjælpere, stor tak til alle der var der og hjalp til. De fleste udtrykte
begejstring og syntes at der var utroligt flot, og spændende også, med vore
fine effekter og ikke mindst vores nye mast! Vi blev også begavet med en
juleaskeskål fra 1936, i metal. Den står i glasmontren i den lille stue. Vi vil
ganske sikkert også være at finde på plakaten til næste år, måske med lidt
mere underholdning/interessante oplæg som kan trække flere mennesker
til huse. Vi er stolte af vores gård og den måde den fremstår på i dag. Der
blev også uddelt nogle indmeldes blanketter, så må vi jo se om det giver
flere medlemmer. Nu nærmer sig de mørke og kolde måneder, hvor vi
traditionen tro rykker sammen og hygger, der er flere muligheder for dette,
både lørdagsåbent, foredragsaften og bankospil, for ikke at nævne
mandagsaftner på skydebanen. Hvis nogen går rundt med en
mesterskabsskytte inden i sig må man gerne dukke op og slippe den fri, vi
kan godt bruge lidt flere aktive skytter!!!
Til slut skal jeg endnu en gang udtrykke en tak til alle de frivillige som
trofast møder op når vi har brug for dem, både arbejdsholdet, hjælpere til
lørdagsåbent og alle de andre arrangementer hvor folk kommer og hjælper
og støtter, tak for det!
Vel mødt i marineforeningen, og skyttelavet.

Krambodsdirektøren
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Julehilsner
Det er som bekendt ved at være på den tid af året hvor det
efterhånden bliver jul i Danmark.
Ved mødet til november modtages julehilsner til december
nummeret, så hvis du gerne vil sende en hilsen til kammeraterne,
skriv hvad du gerne vil have i bladet på en seddel som du
afleverer ved novembermødet samt et lille symbolsk beløb af kr.
35 (det går til støtte af bladet) til redaktøren, så vil jeg kreere en
annonce ud fra de givne oplysninger.

Jubilæer i afdelingen
Nov. Skibsnr. 638
753

Knud Truelsen
Poul Hansen

Vi ønsker hjertelig t tillykke
.

Vi kipper med flaget for
De runde og halvrunde
Ingen runde fødselsdage i november
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25 år
15 år

MARINEFORENINGEN

Oktobermødet 2017
Klokken 18:30 slog formanden de sædvanlige 5 glas på skibsklokken
og det fyldte mødelokale gjorde sig klar til en god aften. Første punkt
var hejsning af flaget og da det var overstået og første vers af ”Kong
Christian” var afsunget, bød formanden velkommen til aftenens møde,
aftenens gæst Kontreadmiral Torben Mikkelsen blev præsenteret og
budt velkommen.
Vi har 2 gæster i aften Benny Sørensen og Marianne Dunoit Grandt
som er potentielle nye medlemmer.
Kasper Lyhne Brostrøm blev kaldt på broen, Kasper er nyt medlem i
foreningen og fik sit medlemsemblem påsat, formanden forklarede om
symbolerne på emblemet, efter optagelsen fik Kasper lov til at sige et
par ord om sig selv og hvad han havde bedrevet i sit liv, herefter var der
3 skæpperær og velkommen i foreningen.
Næste punkt var jubilarerne i foreningen, 401 Per Mathiesen 45 år, 696
Arne Jensen 20 år, 699 Istvan Verebes 20 år og752 Georg Marum 15
år, milde gaver og 3 skæpperær.
Fødselsdage denne måned 353 Leif Jørgensen 85 år, 871 Niels FallClausen 60 år, 872 Sven Ulrik Larsen 70 år, 684 Tim Brostrøm 60 år,
ligeledes blev de som havde haft fødselsdag over sommeren kaldt på
broen og fik milde gaver af foreningen og 3 skæpperær.
Formanden minde om de aktiviteter vi har i oktober, Kulturnat, foredrag
og Mortensbanko, mød talstærkt frem.
Herefter fik Henning ordet for Skyttelavet, fødselarerne Leif, Sven og
Tim blev kaldt op og fik en flaske fra Skyttelavet, der er vinskydning den
16. oktober og den 23. er der distriktsskydning i Kgs. Lyngby, ligeledes
starter vi snart på Hjemmebaneskydningen, tilmeldingslister er lagt frem
på skydebanen.
Herefter var det tid til det kulinariske og da den værste sult var stillet,
var det tid til aftenens foredrag.
Chef Søværnet, Kontreadmiral Torben Mikkelsen fik herefter ordet og
fortalte på bedste vis om hvordan det går i Søværnet for tiden og hvilke
planer man for fremtiden med de midler som det kommende
forsvarsforlig stiller til rådighed.
Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål, der var en hel
del relevante spørgsmål som blev besvaret på bedste vis.
Efter foredraget blev flaget halet og sidste vers af ”Kong Christian” blev
afsunget og så var der ellers fri manøvre resten af aftenen.
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Kasper Lyhne Brostrøm

KA Torben Mikkelsen

Jubilarer

Fødselarer fra 60 til
85 år
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Invitation til begivenhed på Gården, Tim er i god tid men så er
det også muligt at få lagt aftenen ind i kalenderen

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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Meddelelse fra bar chefen.
Baren meddeler hermed at der kommet nye priser pr. 1. januar 2018.

Carlsberg har behov for hjælp til en meget vigtig opgave. I år
falder J-dag fredag den 3 november, og for at sikre at denne dag
forløber som planlagt er
Brøndby Marineforening
særligt udvalgt til at afholde
generalprøve på J-dagen.
Derfor vil der til
medlemsmødet blive solgt
Tuborg julebryg frisk fra fad til
kahyttens faste pris på fadøl,
en rund 20’er. Tuborg Classic
på fad vil ikke blive serveret til
november og december
mødet.
Mvh Kahytten og Carlsberg
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Marineforeningen
Kommende aktiviteter i afdelingen
Hver tirsdag
Den 3. fre. i md.

kl. 19:00-22:00
kl. 18:00-22:00

Billard/Petanque m.m.
Kortklubben

2017 Efterår
26-10-2017

18:30-??

Mortensbanko

02-11-2017
14-11-2017
18-11-2017

18:30-24:00 Medlemsmøde
19:00-22:00 Foredrag BMV
13:00-??
Lørdagsåbent

02-12-2017
07-12-2017
16-12-2017
24-12-2017

15:00-??
18:30-24:00
13:00-??
12:00-13:00

04-01-2018
08-01-2018
12-01-2018
20-01-2018

18:30-24:00
18:30-?
18:30-?
13:00-?

BMV Juletræ (tilmeldingspligt)
Medlemsmøde
Lørdagsåbent, Julefrokost.
Kranselægning ved mindeankeret.

2018 Forår
Medlemsmøde
BMV Nytårskur
Klipfisk arrangement
Lørdagsåbent

Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 17.

Deadline for næste SÅ TIL SØS er fredag d. 10. November
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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MARINEFORENINGENS LANDSKONTOR

Marineforeningen

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

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
4678 9582
BMV e-mail adresse:
bmvenner@gmail.com

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

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

”SÅ TIL SØS” Redaktion
Michael Pedersen
4077 8816
Jørgen Kjeldsen
5137 4240
Tryk: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LF Tryk Team
STS red. E-mail:
jorgenkjeldsen@webspeed.dk

Brøndby Marineforenings hjemmeside:
http://www.marineforening.dk
Brøndby Marineforenings E-mail adresse: marinegaarden@mail.dk
Brøndby Marineforenings bankkonto: Arbejdernes Landsbank 5326-0246148

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
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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 år 2017 / 1. halvår 2018:
November

lørdag
lørdag

04
11

December

lørdag

09

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
lørdag
mandag

10
12
19
21

Juni

lørdag
lørdag

02
30

Opdateret den 01-10-2017

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
14

Åbningstid:
Kl. 13:00

Lørdag d. 18. november

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.

TOFTEN!
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.

2017 Efterår
Oktober måneds aktiviteter
Ma 23.

1700-2200

Ma.30.

1830-2100

Distriktsskydning, Kgs. Lyngby er værter. Der er
uniformspligt denne aften.
Serie og pokalskydning

November måneds aktiviteter
Ma.06 1830-2100
Serie og pokalskydning, Damerne deltager,
Våbenkontrol
Ma.13 1830-2100
Hjemmebaneskydning, serie og pokalskydning.
Ma.20. 1800-2100
Trekantskydning, Blazer/uniform
Ma.27. 1830-2100
Hjemmebaneskydning, serie og pokalskydning.
Våbenkontrol
December måneds aktiviteter
Ma.04 1830-2100
Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Ma.11 1830-2200
Juleafslutning, alle kan deltage (Marinegården)

2018 forår
Januar måneds aktiviteter
Ma. 08 1830-2100
Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Ma. 15 1830-2100
Hjemmebaneskydning, serie og pokalskydning.
Ma. 22 1830-2100
Garderskydning. Damerne deltager, Blazer/Uniform
Ma. 29 1830-2100
Hjemmebaneskydning, serie og pokalskydning.
Skyttelavets Bestyrelse

Husk sidste skytte på banen er senest kl. 2030
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Skydestillinger.
Skyttelavets bestyrelse har bemærket at der til vore trænings
skydninger om mandagen bliver udfoldet alternative skydestillinger,
dette kan ikke accepteres da alle bør konkurrere på lige fod.
Derfor skal de skydestillinger som må bruges herved genopfriskes:
Fritstående skytter:
Skytten skal stå frit af skydebordet med begge fødder på underlaget,
geværet skal holdes med begge hænder og skulderen, kinden og den
del af brystet der er nærmest skulderen.
Venstre/højre overarm og albue må støtte på brystet og/eller hoften.
Geværet skal støttes af begge hænder og den ene skulder, kinden må
anbringes mod skæftet. Geværet må IKKE berøre eller hvile mod
noget andet punkt eller genstand.
Veteranskytte:
Veteraner er skytter på 60 år eller ældre.
Det er frivilligt for veteranskytter at skyde med albuestøtte eller høj
gaffel.
Skydning i høj gaffel.
Riflen må kun hvile i gaflen, enhver anden støtte er ikke tilladt, skytten
skal stå helt frit fra skydebordet og må ikke røre ved dette eller evt.
sideafskærmning. Riflen skal hvile på det forreste del af skæftet og må
ikke røre eventuelle rembøjler. Riflen skal støttes af begge hænder, der
skal være anbragt bag gaflen, samt den ene skulder, kinden må
anbringes mod skæftet. Det er ikke tilladt, at berøre eller låse riflen mod
gaffel støtten.
Stående med albuestøtte.
Riflen skal støttes af begge hænder og den ene skulder, kinden må
anbringes mod skæftet. Riflen må IKKE berøre eller hvile mod noget
andet punkt eller genstand. Begge underarme og ærmer på jakken skal
være klart synligt løftet fra bordpladen fra albuen og nedefter, skyttens
venstre underarm må ikke danne en vinkel på under 30* fra
bordpladen. Remstøtte er tilladt.
Skyttens venstre og højre albue, samt den del af skyttens bryst/mave
der vender ind mod bordkanten, må hvile mod bordkanten, enhver
anden støtte er ikke tilladt.
Dameskytter:
Dameskytters skydestilling er som veteraners, der skyder med høj
gaffel.
Dette er de regler som Skytteudvalget har vedtaget som gældende for
Skyttelavene i Danmark.
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Det er bestyrelsens helt klare opfattelse at disse regler skal
overholdes, kan man ikke finde ud af dette, kan man ikke deltage i
præmierækken i de forskellige klasser og man kan ikke skyde til
mesterskab eller pokaler, hvis man gennemfører 15 skydninger vil man
dog få en præmie for gennemført.

Distriktsskydning
Der er kommet invitation fra Kgs. Lyngby til årets distriktsskydning.
Skydningen foregår på de nyrenoverede bane på Lyngby Stadion,
Lundtoftevej 53A, 2800 Kgs. Lyngby.
Skydningen starter tidligt da man gerne vil have afviklet skydningen før
det bliver for sent, derfor startes der allerede kl. 1700, det foregår i
kælderen under det nyrenoverede klubhus.
Efter skydningen forlægges til Kgs. Lyngbys lokaler på Sorgenfri Slot,
Kongevejen 2, 2800 Kgs. Lyngby.
Her vil der være lidt at spise samt en øl eller vand til deltagerne.
Alt dette kommer til at koste kr. 90, for skydning samt fortæring.
For at vide hvor mange der kommer er sidste tilmeldingsfrist den 9.
oktober, enten på de fremlagte lister på skydebanen eller til Henning
direkte.
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Den nye flagmast
Det begynder nu rigtigt at tage form med den nye flagpost,
dækket er færdigt og skanseklædningen er færdig, så nu mangler
der kun at få rejst masten og få sat alt det løbende gods på plads,
det bliver så flot.
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”BMV”
Kommende arrangementer:
14-11-2017 ti 19.00 02-12-2017 lø 15.00 -

Foredrag Julemærkefonden
Julefest BMV

Kom gerne med forslag til kommende aktiviteter eller tiltag som du
kunne tænke dig fremover. Er du medlem af Marineforeningen søger vi
friske medlemmer til BMV. Bliv medlem af støtteforening BMV da vi har
brug for dig og/eller din samlever/kone’s hjælpende hænder til diverse
arrangementer. Kontakt bestyrelsen på bmvenner@gmail.com

BMV inviterer til foredrag.
Julemærkefonden vil fortælle om arbejdet i fonden den
14.11.2017 kl. 19.00 pris kr. 40,00 inkl. kaffe og kage (betales
ved indgangen). Øl og vand kan købes.
Kom og støt op, vores børn har brug for det.
Tilmelding BMVenner@gmail.dk senest den 8.11.2017 eller til
Hanne 30430810.

Vi glæder os til at se Jer
Brøndby Maritime Venner
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BRØNDBY MARITIME VENNER ARRANGERER:

JULEFEST FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE
LØRDAG DEN 2. DECEMBER 2017 KL. 14:00 I
MARINEGÅRDEN.
DER VIL VÆRE JULETRÆ, GAVER OG GODTEPOSER
TIL BØRNENE –
OG MÅSKE KOMMER JULEMANDEN FORBI …
ALLE BØRN SKAL MEDBRINGE 1 STK.
HJEMMELAVET JULEPYNT, SOM DE SKAL HÆNGE
PÅ JULETRÆET.
DER VIL VÆRE MULIGHED FOR AT KØBE GLØGG OG ÆBLESKIVER,
KAFFE/THE OG KAGE OG DESUDEN VIL BAREN VÆRE ÅBEN.
PRISEN FOR BØRN OG VOKSNE ER 30,- KR. PR.
DELTAGER.
VED TILMELDING BEDES OPLYST BARNETS NAVN
OG ALDER.

TILBAGEMELDING TIL BESTYELSEN SENEST DEN 20. NOVEMBER 2017.
(på mail BMVenner@gmail.com eller til Hanne på telefon 3043 0810)

VENLIG HILSEN
BMV’S BESTYRELSE
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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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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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