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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 

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 

  

mailto:ebbe@groennesmiljoe.dk
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ret til ændringer i  programmet forbeholdes 

Dagens menu:  
Kalvesteg m/rødvinssauce. + pommes rissoles og grøn 
salat. 
ls med syltede frugter og vafler. 
 

Kaffe og the. 

 
Medlemsmøde/Dåb af Flagmast  

Bindende tilmelding, hvis ikke du er på den faste skaffeliste, og 
framelding hvis du er på den faste skaffeliste på mail: 
tilmelding@marineforening.dk eller i nødstilfælde sms til 3136 3011 

Husk ! Fra- og tilmelding senest mandagen før 
medlemsmødet. 

Foredragsholder : Landsformand Jens Ole Løje Jensen 
Fortæller om Danmarks Marineforening, Historie , Udvikling 
igennem 100 år og Fremtid. 
  
Foredragsholder : Gert Larsen & Kim v.Wowern  
Fortæller om Marienforeningens Distrikt 1 og  lidt om Brøndby 
Marineforenings historie. 
 
Kl. ca. 1845 gennemfører vi en maritim dåb af masten, som i 
den forbindelse også navngives. 

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Vi har fået en fantastisk flot flagmast, den skal indvies med maner. Det gør vi 
første gang ved vores medlemsmøde den 3. maj. Anden gang bliver så den 26. 
maj, hvor vi holder en reception fra 13 til 16 i stedet for lørdagsåbent. Vi glæ-
der os til at se så mange af vore medlemmer som muligt til denne begivenhed. 
  
Vores bestyrelsesmedlem Morten har udtrykt stor glæde over at folk nu benyt-
ter den reglementerede til og frameldingsmail, det er jo rart når tingene går 
efter en snor… Husk at framelding for de der er på den faste skaffeliste, er 
mandagen før torsdagsmødet. 
 
Dette nummer af SÅ TIL SØS er det sidste vi laver i både papir og digitalt, 
fremover vil det kun blive lavet digitalt. Der er enkelte medlemmer der ikke 
har opgivet en mailadresse, nogle har måske en mulighed med konens mail-
adresse? Vi foreslår at de få folk, som ikke har mail, eventuelt går sammen 
med en der har mail. Hvis det ønskes kan personer fra bestyrelsen hjælpe med 
at oprette en mailadresse, således at man ikke behøver at undvære SÅ TIL SØS 
og de værdifulde informationer der kommer i vores blad. Grunden til at der 
ikke længere vil blive trykt nogle eksemplarer er simpel økonomi. Vi skal ud 
og finde både besparelser og nye indtægter, da vi skal spare op til vi begynder 
at skulle betale husleje i 2020. 
 
Næste møde bliver en ren fest, vi skal indvie masten og have informationer og 
historie om marineforeningen og dens betydning for lokalsamfundet, vi glæder 
os til vi skal ses, vel mødt i foreningen. 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den  4. august 
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 

Vil du undgå at miste et nummer af SÅ TIL SØS og 

Under Dannebrog så husk at melde enhver form for 

flytning og adresseændring til Marineforeningen: 

kontakt@marineforening.dk så snart det sker ! 

mailto:kontakt@marineforening.dk
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Jubilæer i  afdelingen 

 

 Maj - juni - juli -  august  

  

  702 Georg Madsen 20 
 703 Søren Andersen 20 
 705 Johnnie Pjetursson 20 

Vi kipper med flaget for de runde og halvrun-

de 

 Maj - juni - juli - august   

 
  823 Steffen Svensson 30 
  777 Michael Jørgensen  60 
  878 Viggo Engel Staberg  70 
  409 Bent Jørgensen  75 
  808 Dennis Christensen 75 
  790 Per Albrechtsen 80 
  843 Bruno Zeidler 80 

  789 Herbert Jensen 85 
 
 

 Vi ønsker hjertelig t  tillykke  
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April mødet 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

Ifølge kalenderen har foråret nu nået os. Vi håber at vejrguderne finder ud af det 
snart. 
 
April mødet blev på vanlig vis startet op med flaghejsning og også denne gang måtte 
flaget sættes på halv for kammerater som vi har mistet siden sidste møde. Denne 
gang drejede det sig om 3 medlemmer - 484 Henry Nielsen, 764 Lutz Niegsch og 
531 Preben Lauritzen. Bisættelserne har fundet sted og vi var til stede med flag og 
kammerater. Der var stor tak fra familierne. Som en smuk gestus for de 3 kammerater 
var der lagt 3 røde roser på kaptajnsbakken.  
 
Flaget blev så sat på hel igen efter et 1. minuts stilhed og medlemsmødet fortsatte 
med de sædvanlige rutiner. 
 
Formanden startede med at byde velkommen til denne aftens foredragsholder Bob 
Cobley. Bob har været handelsattache i Danmark, gjort tjeneste i Danmark under den 
kolde krig og han er også tildelt MBE (The Most Excellent Order of the British Em-
pire), en britisk orden, hvori optages personer der har repræsenteret deres land på 
værdig vis. Ordenen blev oprettet den 4. juni 1917 af George 5. af Storbritannien. 
 
Fødselarerne blev kaldt på broen og denne aften var der 2 som skulle "begaves" det 
var Jøren Kjeldsen som var blevet 70 år og Henning Nielsen som blev 75 år. De fik 
gaver og skæpperær. 
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Max Rank blev hidkaldt og han fik besked på at tilkalde mastebyggerne så Flem-
ming Jørgensen, Ole Præst, Steffen Petersen, Ole Fussing og Finn Knudsen trop-
pede også op. Årsagen til at de blev kaldt på broen var at de alle blev udnævnt til 
"Året Mariner" i det her tilfælde "Årets marinerer", for det fantastiske arbejde de 
har udført i forbindelse med tilblivelsen af det flotte masterprojekt som nu møder 
os alle når vi kommer til Marinegården.  
 
Max Rank fik ordet og udtalte: Jeg vil gerne på holdets vegne sige at det har 
været en udfordring men også meget spændende opgave og der er ikke mange 
personer der er blevet jaget til tømmerhandleren for at købe træ for 70.000 kro-
ner. Endvidere udtrykte han også glæde ved at kunne bruge sin hobby til at lave 
sådan nogle dejlige ting. Der blev klappet taktfast og de fik også et fortjent gave-
kort til lørdags åbent og 3 skæpperær. 
 
Der vil i SÅ TIL SØS for maj blive informeret om de forskellige tiltag ved ind-
vielsen af masten. 

 
Vi fik gratis chokolade til kaffen. Grunden til dette var at en af de personer som 
formanden gav fødselsdagsgaver 2 gange i februar og marts måned ville "betale" 
lidt tilbage så han havde medbragt 2 store æsker chokolade som gik rundt til 
kaffen. 
 
Søren Andersen gav en kort information om at det kunne være rart hvis medlem-
merne, der var med på Ærø turen, bar "fuld uniform" ialtfald til festmiddagen. 
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Gert Larsen fortalte om den meget flotte modelskibs udstilling på Fregatten Jyl-
land. Mange marineforeninger har bidraget med modeller til udstillingen herunder 
Brøndby. Distrikt 1 arrangerer en bustur til Æbeltoft  den 20. juni og på den tur 
vil vi besøge fregatten og marineforeningen i Æbeltoft - hvor der vil blive serve-
ret frokost. Prisen for turen bliver 350 kroner pr. person. Der er kun 50 pladser så 
det er først til mølle pricip. 
 
 
Skyttelavet ved Henning Aadorf kaldte også Jørgen Kjeldsen på broen og han fik 
endnu en gave. Kurt Pettersson kunne også se tilbage på 25 år i Skyttelavet så han 
fik også en opmærksomhed. 

Der havde været 10 mand til Landsskyttestævne i Nyborg og på trods af 3 points 
nedgang så avancerede de fra 5. til 4. pladsen, dog en fremgang som det var til at 
tage og føle på. Igen i år blev Jørgen Kjeldsen Brøndbys bedste holdskytte. 
 
der er fregatskydning/fregatfest den 5 maj. Mød op til fregatskydningen kl. 12.30 
så vi alle er på plads til at modtage fregatkaptajnen kl. 13.00. Sætternissen havde 
været på spil i bladet og det skal lige indskærpes at fregatfesten starter kl.17.30 
og der er ledige pladser. Deltagelse er ikke betinget af medlemsskab af skyttela-
vet. 
 
Skydningen i Glostrup hallen er afsluttet og 7. maj starter vi på 50 meter skydeba-
nerne i Ballerup fra klokken 16 til 18.30 og vi skyder mandage indtil 6. august. 
Formanden fik så igen ordet og han informerede om at baren har meddelt at de 
tomme snapseflasker skal afleveres igen. Det koster en formue at købe.  
 
Med hensyn til årsregnskabet for 2017 så havde vi lovet at det blev sendt ud det 
er ikke sket men hvis nogen vil have en kopi her og nu kan man få en ved at hen-
vende sig til Jørgen. Den vil blive udsendt snarest. 
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Vi har fået en hemmmelig gave fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) som for-
manden ville bruge som Snapsekrus til dronninngs skål. 

Efter middagen, der som sædvanlig, var veltillavet, så holdt Bob et interessant 
foredrag om engelske krigsgrave i Danmark, som han regelmæssigt besøger og 
sørger for at de bliver vedligeholdt på vegne af Commonwealth War Graves 
Commission. 
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BMV 
Kommende arrangementer: 
 
 

12.11.2018 kl. 19.30 Velværeaften  

Masten - foto: Carl Rasmussen 
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Brøndby Maritime Venners ekstraordinære generalforsamling 
Onsdag 20. marts 2018 

 
Punkt 1. Indkomne forslag på ordinær Generalforsamling til afstem-
ning. 
 
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen i BMV. 
 
 
§ 7 Generalforsamlingen er, bortset fra de i § 8 og § 15 nævnte til-
fælde, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.  
Spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed 
bortfalder forslaget. Afstemning skal ske skriftligt, hvis et flertal af 
medlemmerne eller bestyrelsen kræver det. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. 
 
§ 7 ændres til: 
 
Generalforsamlingen er, bortset fra de i § 15 nævnte tilfælde, beslut-
ningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
 
 
§ 11 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december 
 
Stk. 2 Tegningsretten tilkommer den til end hver tid fungerende kas-
serer.  
 
 
§ 11 stk. 2 ændres til: 
 
Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand og 
kasserer hver for sig. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kas-
serer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/
girokonti hver for sig. 
 
 
Begge forslag blev vedtaget enstemmigt 
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Kommende aktiviteter i afdelingen 

 Den 3. fredag. i md. kl. 18:00-22:00 Kortklubben 
 . 

    

2018 Forår 
 
BEMÆRK AT LØRDAGSÅBENT I MAJ ER AFLØST AF EN 
RECEPTION I FORBINDELSE MED INDVIELSE AF 
FLAGMASTEN.  

 
 
Maj: 
  
Torsdag 03  Medlemsmøde   18.30 - 24.00 
Torsdag 17  MF – sommerbanko  18.00 - ??   
 Lørdag 26  Reception - Flagmast 13.00 - 16.00 
 

Juni: 
  

Lørdag 02 Arbejdsholdets sommerfest ?? 
Søndag 10 Store Cykeldag  
Lørdag 23 Sankt Hans aften?  18.30 - ??  
 
 
Det er ikke afklaret endnu om der bliver åbent Sankt Hans aften. 
 
   

 
 
 

Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 20 
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Tentativ aktivitetsoversigt 1-2018 
 

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. 

 
 

Distrikt I 

OBS        !!!       Husk       !!!         OBS 

Marineforeningens Sommerbanko 
Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 1900 

Dørene åbnes kl. 1800 
Billetter er klar til salg ved maj mødet. 

 
Benyt chancen for at slutte sæsonen af og starte sommeren sammen med 
familie og venner, og få chancen for at vinde nogle af de mange fine præmier. 
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Udlån af Marinegården. 
 

 Hermed ledige terminer for året 2018: 
 (aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen) 
  
  

 Maj torsdag 10 
  lørdag 19 
  mandag 21 
 

 Juni lørdag 30 
 

 Juli lørdag 14 
  lørdag 21 
  lørdag 28 
 

 August lørdag 11 
  lørdag 18 
  

 September lørdag 29 
 

 Oktober søndag 07 
  lørdag 13 
   

 November lørdag 03 
  lørdag 10 
 

  Opdateret den 15-04-2018 
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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  

 

 
Efterlysning 

 
Lørdag den 10. marts var vi 36 tidligere kolleger i ABB samlet til fro-
kost i marineforeningen. Én af gutterne er desværre handicappet efter 
en blod-prop, men var frisk nok til at deltage. Han sad i kørestol, og da 
han blev hentet af Flextrafik måtte vi hjælpe ham i tøjet. Vi glemte ba-
re at give ham sit dejlige hjemmestrikkede halstørklæde på, og det sav-
ner han nu. Det blev efterladt på en spand, som stod lige under 
”hjertestarteren” i forrummet til garderobe og kabys. Hvis nogen ken-
der til  halstørklædets skæbne, eller ved måske en fejl fået det med 
hjem, kan det afleveres til undertegnede, eller til vor banjer mester, 
Gert A. Larsen. 
Tørklædet var i grålige farver med flere friske blå og røde farver garn i. 
Med kammeratlig hilsen 

712 Anders Hansen 

mailto:gert-allan@larsen.dk
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Marineforeningens Æresformand: 
Hans Kgl. Højhed 
Kronprins Frederik 

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

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 

BRØNDBY MARINEFORENING 
Formand: Michael Pedersen  4077 8816 
Næstform.: Kim v. Wowern  4015 8384 
Kasserer: Jørgen Skovsende 2534 5296 
Sekretær: Frank Urban  4068 6937 
Best.medl.: Søren Andersen  2277 1170 
Best.medl.: Carl Rasmussen  2325 2261 
Best.medl.: Erik Tofte  5118 1261          
Best.medl.: Morten Aadorf 3136 3011 
Best.medl.: Dennis Christensen  2230 0117 
Flagbærer: Henning Aadorf  4089 4194 

SKYTTELAVET 
Formand: Henning Aadorf  4089 4194  
Næstform, Sekretær.: Carsten Sørensen 3117 5880  
Kasserer: Jan Hansen  2331 8680 
Best.medl.: Niels Erik Busk  2080 2702 
Best.medl.: Kent Andersen 5176 7011 
Best.medl.: Jørgen Kjeldsen 5137 4240 
Best.medl.: Thomas Haulund-Aadorf              6086 0608 
Flagbærer: Morten Aadorf 3136 3011 

BRØNDBY MARINESTUE 
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 

”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 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 

Brøndby Marineforening  -  Baksformænd 
Bakke Skibsnr. Navn E-mail   Telefon     
Bro 724 Hans Beck mhbeck4@gmail.com 3641 1801 
Dæk 623 Steffen Pedersen steffen50@pedersen.mail.dk 3828 7847 
Kanon 725 Henning Aadorf henning@aadorf.dk 4089 4194 
Kaptajn 852 Peter Humphrys pl@granlydiesel.com 6122 7857 
Maskin 797 Egon B. Sørensen egon.b.s@gmail.com 3616 3995 
Missil 669 Leif Christensen   3672 3813 
O-rum 301 Ole Løie  4342 8095 
Signal 641 Bo Bjørn Andersen boand@spaniels.dk 6464 2728 
Torpedo 640 Kurt Pettersson  5094 6872 
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Kilde. Danmarks Marineforening 

Danmarks Marineforening afholder Jubilarstævne på Nyholm søndag 
den 26. august 2018 fra kl. 1000 – 1600 

Årets jubilarer i Søværnet er alle hvor indkaldelsesåret ender på 3 el-
ler 8. 

Tilmelding til Landskontoret senest den 13. juli 

 

SVN Jubilarer i  afdelingen 

2018. 

 
 209 Ole Friis    60 
 489 Jørgen Kempf  60 
 790 Per Albrechtsen  60 
 847 Johnny Gadebirk  60 
 861 Bjarne J. Christensen 60 
 668 Flemming Jegstrup  50 
 729 Jim Carlsen   50 
 750 Steen Christensen 50 
 837 Mogens Nielsen  50 
 858 Bo Sebæk-Larsen  50 
 872 Svend Ulrik Larsen 50 
 829 Tommy Petersen  40 
 869 Gert Schou Jørgensen 40 
 879 Peter K. Svenson  40 
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Ingen lørdagsåbent i maj måned  

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) 

 
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. 
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Krambodsbestyrer Sv. Aage Nielsen 

KRAMBODEN 

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

Manchetknapper  
 i praktisk opbevaringsæske. 
 Pris kun Kr. 200,- 

De nye T-shirts i Brøndbys egen udgave købes 
hos  
Krambodsbestyreren til en uhørt fordelagtig 
pris. 
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Marineforeningens Skyttelav 

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. 

For Glostrup, Brøndby og Omegn 

 

2018 forår 
 
I maj fregatskydning lørdag den 5. maj 2018.  
 
Lørdag 5. maj 12:30-16:00 Fregatskydning (Blazer) 
Lørdag 5. maj 17:30-01:00 Fregatfest (Festtøj/blazer) 
 

 Sommerskydning i Ballerup. 
 
Råmosevej 40, 2750 Ballerup.  
  
Hver mandag i sommerhalvåret første gang den 7 maj  
Undtagen den 21.maj, 2. pinsedag. 
Sidste skydning er den 6. august. 
Hver gang fra kl. 1600-1800.  
Mandag den 27. august kl. 19:00-22:00 er der afslutning og overrækkelse af 
præmier på Marinegården, efter sommerens skydninger. Alle er velkomne til at 
deltage her. Godt humør og velsmurt madpakke (smørrebrød) medbringes. Øl 
og vand kan købes til sædvanlig kahytspris. Kaffe og te ad libitum. 
  
 

  Skyttelavets Bestyrelse 
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Landsskyttestævne 2018 i Nyborg 
 

 
Nogle af Brøndbys bedste skytter kørte tidligt 17 marts mod Ny-
borg, med Søren Andersen ved ”roret”. Vi kørte direkte til Ny-
borgs fantastiske Marinestue, hvor et veldækket bord ventede os. 
Efter frokost kørte vi til skydebanen og afgav vores skud, på Ny-
borgs fine skydebaner. Efter indkvartering på Hotel Nyborg 
Strand gik Henning og jeg til landsmøde. 
Kl. 18:30 var der kammeratskabsaften i telt udenfor Marinestuen, 
med dejlig mad og vin samt uddeling af præmier til de bedste 
hjemmebaneskytter. Søndag efter morgenmad, afgav de sidste 
skytter deres skud, og kl. 12 var der frokost og uddeling af stæv-
nets præmier i teltet, efter at Kong Christian var afsunget gik fla-
get på halv, og vi mindedes kammerater, som var gået fra borde 
siden sidste landskyttestævne. Vi forbedrede os fra sidste år med 
en placering til en 4 plads. Vores bedste veteran blev i år Jørgen 
Kjeldsen med 186 skud og vores bedste fritstående skytte blev 
Morten Aadorf med 169 skud. Vi takkede Nyborg for deres fine 
arrangement og vi glæder og til gensyn om et år i Esbjerg. Turen 
gik hjem til Glostrup hallen, hvor vi tog afsked, efter en hyggelig 
weekend. 
Carsten 
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CRYPTO OPGAVE. 
 
Som optakt til at jeg i november skal holde et foredrag om ENIGMA, et 
tysk crypto system fra 2. verdenskrig, som de allierede knækkede, vil jeg 
udfordre læserne til at forsøge at løse opgaven nedenunder. Der vil blive 
trukket lod mellem de rigtige besvarelser. Vinderen bliver afsløret ved sep-
tembermødet. 
 
Løsninger sendes til STS-blad@hotmail.com  
Skriv Løsning crypto i Emnelinien, og resultatet som tekst. 
 
 
 
Opgaven 
Hints:  
- Monoalphabetic Substitution. Alle bogstaver er blevet ændret til et andet 
bogstav. 
- æ, ø og å er udskiftet med ae, oe og aa 
- tal vil blive stavet som hhv. en to tre fire etc. 
- Det er en dansk tekst. 
 
Den krypterede tekst ser således ud. 
 

ZTLMTAATSLTF MY RMFDMKQ LQTAT FO MHKOS TF FO 

YOKT FWS QSGQQTF FWS YOKT FWS FWS GD DGKUTFTF 

IXGK ABLQT AKGHHTK GXTKLQKTR UKMTFLTF O 

LGTFRTKPBSSMFR. LMDAOROU DTR RTA ZSTX AKGHHTK 

GULMM SMFRLMA YSTKT LATRTK HM LPMTSSMFR GU XTR 

ETFAKMST AKMYOQQFWRTHWFQATK GXTKMSA O SMFRTA 

RTK ZSTX TQLTDHTSXOL SMFRLMA GAAT FWS FWS 

LGSRMATK XTR SMFUTSOFOT GU ROLLT ZTLMAAT RTA 

DOSOAMTKT IGXTRQXMKATK QMLATSSTA. QWF 

O LGTFRTKPBSSMFR UPGKRT RMFLQT AKGHHTK 

KTUWSMTK DGRLAMFR LGD XMKTRT OFRAOS YGTKLA HMM 

YGKDORRMUTF IXGK RT LORLAT AKGHHTMYLFOA YOQ 

ZTLQTR GD QMHOAWSMAOGFTF MTKT XMTKT RT YMSRFTL 

DOFRT  
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Danmarks Marineforenings Æresformand  
Hans Kongelige Højhed 

Kronprins Frederik fylder 50 år den 26. maj 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brøndby Marineforening ønsker hjertelig tillykke. 
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Ærø tur 2018 
Vi er i denne weekend 44 fra Brøndby Marineforening på Ærø. Fredag morgen 
afgik vi fra Brøndby ,med Søren bag rattet og Erik som tovholder, mod Ærø hvor 
første stop var Bryggeriet Riise, hvor vi fik en grundig gennemgang af Bryggerfa-
gets ædle kunst. Gode smagsprøver var der ligeledes og mange købte godt øl med 
hjem. I Ærøskøbing Marineforening indtog vi smørrebrød som var købt hos den 
glade gris. 
Der blev også tid til en tur til Søby Fyr, og efter de stejle trapper kunne vi nyde en 
fantastisk udsigt. 
Vi overnattede på Ærø Hotel i Marstal hvor vi fik en fantastisk modtagelse og god 
mad. Lørdag blev vi igen godt modtaget af Ærøskøbings Marineforening, med 
rundvisning af formanden Jan, i den centrale del af Ærøskøbing, Turen sluttede af 
med besøg på Flaske Peters museum hvor der var udstillet mere end 250 flaske-
skibe. Derefter fik vi en dejlig frokost i Ærøskøbing fine marinestue. Vores For-
mand overrakte vores plakette som tak. Om aftenen var der festmiddag på hotel-
let. God mad og vin og øl ad libitum. Søndag morgen, efter indtagelse af en stor 
morgenbuffet på Ærø Hotel, gik turen forbi Marstal Marineforening som havde 
åbnet dørene for os. Marstal Marineforening fik også overleveret en plakette af 
vores formand.  
 
Vi takker både Marstal og Ærøskøbing marineforeninger for at tage godt imod os. 
Og en stor tak til Søren og Erik for tilrettelæggelse og et flot udført arrangement. 
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Lørdag på Ærø fejrede vi vores brudepars første 64 års bryllups-
dag, ved festmiddag på Ærø Hotel Jørgen Bach Nielsen og frue. 
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Vi har mistet en af vore kammerater. 

 

Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at 531 Preben 
Lauritzen er afgået ved døden under en ferie i Egypten. Preben blev meldt 
ind marineforeningen  i januar 1983 og har været medlem i 35 år. Preben 
blev 71 år.  

Han vil blive savnet. 
 
 
 

Æret være hans minde. 
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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 
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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 


