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Marineforeningen
for Brøndby og omegn
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:

Orlogsprovst Eigil Bank Olesen

Jul med OLFI 1990

Holmens Provst, Ejgil
Bank Olesen, vil
berede os til den
kommende jul og
fortælle lidt om julen på
OLFI 1990

Dagens menu:
Gule ærter m. fersk og røget flæsk/sylte /
tubeflæsk/ sennep og surt
Pandekager m. solbærsyltetøj og sukker
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
Så er det snart jul, husk til vores julemøde at medbringe
gave, pænt indpakket til en værdi af ca. 40 kr.… og
nissehuen. Når i ankommer afleveres pakken til
julemandens hjælpere, så sørger de for den videre
befordring. Vi får provsten på besøg, som vil forberede
os på højtiden. Vi glæder os i denne tid..
Vi får nu en ny redaktør af Så til Søs, Carl Rasmussen
har indvilget i at være vores nye redaktør, så det glæder
vi os også til. Samtidigt skal vi give en stor hånd til
Jørgen Kjeldsen for det store arbejde og store ansvar
han har påtaget sig med Danmarks ældste
marineforeningsblad!! 1000 tak til Jørgen, GODT GÅET.
Husk nu, hvis vi ikke har jeres mailadresse kan vi ikke
sende vores blad til jer. Det er vigtigt at i giver
mailadressen til os, alting bliver noget nemmere.
December måned bliver en hyggelig måned, vel mødt i
foreningen.

Gitte og Michael sender de bedste julehilsner til
alle medlemmer af Brøndby Marineforening og
deres familier.
Glædelig Jul og Godt Nytår 2018
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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
Dec. Skibsnr. 700
757

Lars Nielsen
Viggo Helmundt

Vi ønsker hjertelig t tillykke
.

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

MARINEFORENINGEN

Novembermødet 2017
,

Til dette møde i november havde 129 medlemmer tilmeldt sig og
selv om der var et par stykker som måtte melde afbud, var der
fyldt godt op i mødelokalet, da formanden kl. 18:30 slog 5 slag på
klokken og startede mødet. Som sædvanligt startede vi med at
sætte flaget og afsang første vers af ”Kong Christian”.
Formanden præsenterede aftenens foredragsholder KK(P) Peder
Ellegaard Larsen og gik herefter over til optagelse af 2 nye
medlemmer, Benny Sørensen og Marianne Dunois Grandt, som
har ønsket at blive medlem af vores herlige forening og det har
der ikke været nogen indvendinger imod, så derfor bliver de
optaget i aften, formanden satte vort emblem på dem og fortalte
om de symboler der er herpå, derefter fortalte næstformand Kim
om de uskrevne regler som er i Marineforeningen, da de havde
fået emblemer på og derfor nu er medlem af BMF fik de lov til at
fortælle om hvad de havde gået og bedrevet tiden med, i deres
aktive erhvervsliv, de fik som det sig hør og bør 3 skæpperær og
velkommen iblandt os.
Herefter blev månedens jubilarer kaldt på broen, 638 Knud
Truelsen 25 år og 753 Poul Hansen 15 år, de fik begge milde
gaver og selvfølgelig 3 skæpperær.
Der var ikke nogen runde fødselsdage i denne måned.
Vi har også en gæst i dag Bent Petersen som vi lige skal se lidt
an, før vi optager ham.
Danmarks Marineforening har fået fremstillet nogle vinterjakke til
kr. 400, som kan købes hos Krambodsdirektøren.
Næstformanden reklamerede for vores Venneforening som
støtter os, så støt dem når de har arrangementer.
Herefter fik Redaktøren ordet og mindede om at det var sidste
chance for at få sat julehilsner i vort december nummer.
Formanden mindede om decembermødet, hvor der skal
anlægges nissehue og medbringes gaver.
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Henning fik ordet for SL, han fortalte om vores meritter siden
sidst, der er trekantskydning den 23. formentligt for sidste gang,
distriktsskydningen var vi så heldige at vinde og pokalen blev
fremvist.
Tim Brostrøm fortalte om klipfiske arrangementet i det nye år, der
er endnu ikke blevet trykt billetter men Tim modtager tilmeldinger
og skriver på liste.
Herefter var det tid til det kulinariske og da det var overstået var
det tid til foredrag.
Peder Ellegaard Larsen fortalte om de flyvemaskiner som
Søværnets Flyvevæsen har haft fra starten af og til det blev lagt
sammen med Hærens Flyvevæsen, til det vi i dag kalder
Luftvåbnet og viste billeder af de maskiner som har været i spil og
fortalte til sidst om ulykken i København hvor en Gloster Meteor
styrtede ned under en opvisning.
Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål og dele
oplevelser med hinanden, alt blev besvaret på bedste måde.
Herefter var mødet slut og flaget blev halet og sidste vers af
”Kong Christian” blev afsunget, herefter var der fri manøvre
resten af aftenen.

Marianne Dunois Grandt

Benny Sørensen
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Redaktøren
Dette blad bliver det sidste fra min hånd, som tidligere annonceret
stopper jeg som redaktør af vort blad her til årsskiftet.
Det har været en spændende tid at få lov til at fremstille Danmarks
ældste marineforeningsblad igennem de sidste 4 år, jeg har valgt at
stoppe nu og det har vist sig at en af vore medlemmer, Carl
Rasmussen har mod på at videreføre bladet i den gode ånd som har
hersket siden bladet blev startet af Onsberg for 59 år siden.
Jeg vil håbe for Carl, at I alle vil bidrage med indlæg til bladet så det
fortsat kan være et aktiv i foreningen som kan være med til at fortælle
om hvad der skal ske og hvad der er sket, ved vore medlemsmøder,
således at de få af vore medlemmer som ikke kan deltage i møderne,
også kan følge med i hvad der sker i foreningen.
Jeg har lovet Carl at være med på sidelinjen indtil han har styr på
hvordan bladet skal fremstilles, så I slipper ikke helt for mig endnu.
Med venlig hilsen
Den snart gamle redaktør.

Redaktionen af Så til Søs ønsker alle
læsere og annoncører samt medlemmer i
Marineforeningen en rigtig Glædelig Jul
og et Godt Nytår.
Vi takker for det gode samarbejde i det
forgangne år og ser frem til et godt og
fremgangsrigt nyt år 2018
Michael, Kim, Jørgen og Carl
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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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Rigtig god jul og godt Nytår
ønskes alle i Marineforeningen
julehilsen 683 Poul Erik & Yvonne

Alle medlemmer i
Marineforeningen
ønskes en glædelig Jul og et
godt og dejligt nytår.
Georg og Judith

Marineforeningen og Skyttelavet ønskes en
Glædelig Jul og et godt og lykkebringende nyt år.
Lanni og Jens Ole

Alle medlemmer i Brøndby Marineforening og
deres kære, ønskes en Glædelig Jul og et
lykkebringende Nytår
Irina og Carl

Alle medlemmer i Marineforeningen
samt deres familier ønskes en
glædelig Jul og et godt og dejligt nytår.
Eva og Anders
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Marineforeningen
Kommende aktiviteter i afdelingen
Den 3. fre. i md. kl. 18:00-22:00

Kortklubben

2017 Efterår
BMV Juletræ (tilmeldingspligt)
Medlemsmøde
Lørdagsåbent, Julefrokost.
Kranselægning ved mindeankeret.

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

14:00-??
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
18:00-?
18:30-?
13:00-?

Medlemsmøde
BMV Nytårskur
Klipfisk arrangement
Lørdagsåbent

01-02-2018
10-02-2018
11-02-2018
17-02-2018

18:30-24:00
08:00-?
11:00-?
13:00-?

Admiralforsamling
Fastelavns march BMMF
Fastelavnsfest BMV
Lørdagsåbent

2018 Forår

Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 18.

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag d. 9. december
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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Aktiviteter i distrikt 1 efterår 2017
Sø. 24/12 kl. 10:30
kl. 12:00

Julegudstjeneste i Holmens Kirke v/
Orlogsprovst Eigil Bank Olesen
Kranselægningshøjtidelighed ved
Mindeankeret i Nyhavn.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår 2018.
Julehilsen fra os fra Sydhavsøen + Mogens

Medlemmer af Marineforeningen, Skyttelavet,
BMV og alle frivillige hjælpere, ønskes en
rigtig God Jul og et godt Nytår.
Jette og Kim von Wowern

Rhinen i flammer
Vi vil gerne her takke Lennart, Birgit, Herdis og Poul for
den hyggelige tur der var arrangeret for os først i
september. Det er efterhånden mange busture til mange
steder i Europa, som det har været muligt for
Marineforeningens medlemmer at deltage i, og vi håber at
kunne være med til at fylde en bus igen til efteråret 2018.
Med venlig hilsen Benthe og Thyge.
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Marineforeningen
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

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

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

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 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

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

”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

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 1. halvår 2018:

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 07-11-2017

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
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Lørdag d. 16. december Julefrokost

Åbningstid:
Kl. 13:00

Stort Julebord
Stort ta’selv bord m. flere af de
traditionelle juleretter
kaffe (the) ad libitum på husets regning
Kun mod forudbestilling hos Jørgen
Skovsende og der mangler ikke
noget!!!!

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
November måneds aktiviteter
Ma.20.
1700-2100 Trekantskydning
Ma.27.
1830-2100 Hjemmebaneskydning, serie og
pokalskydning. Våbenkontrol
December måneds aktiviteter
Ma.04
1830-2100 Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Ma.11
1800-2200 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. Vi er vært Damerne
deltager, Blazer/Uniform
Ma. 29
1830-2100 Hjemmebaneskydning, serie og
pokalskydning.
Februar måneds aktiviteter
Ma. 05
18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager
Ma. 12
18:30-21:00 Fastelavnsskydning alle kan deltage, min.
12 år
Tor. 15
18:00-22:00 Bankospil
Ma. 19
18:30-21:00 Serie og pokalskydning
Tor 22
18:00-22:00 Admiralforsamling
Ma. 26
18:30-21:00 Serie og pokalskydning

Husk sidste salg af serie er kl. 20:00 og sidste
skytte på banen er senest kl. 2030
Skyttelavets Bestyrelse
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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 i ”SÅ TIL SØS” næste nummer.
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
Prisen er kun kr. 50,- pr. billet inkl. 3 plader.
Der spilles 10 spil samt 4 ekstraspil, ekstraspil betales ved indgangen.
Ekstraplader koster kr. 10,- og kr. 20,- for ekstraspillet, uanset antal plader.
Henning Aadorf sælger billetter fra torsdag den 4. Januar 2018.
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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Våbentilladelser i Skyttelavet!
Ifølge krav fra myndighederne skal bestyrelsen i skyttelavet
én gang om året indsende en liste over registrerede våben i
lavet.
Har du som medlem af skyttelavet et registreret våben, skal
du senest:

Mandag 27.november 2017 forevise våbnet

for Henning Aadorf, så bestyrelsen kan konstatere, at du
stadig er i besiddelse af dit våben. Har du problemer med at
komme på skydebanen, så kontakt Henning Aadorf på tlf.:
40 89 41 94.
Bliver dit våben ikke forevist Skyttelavet/Henning Aadorf
senest den 27. november, kan det medføre at din
våbentilladelse blive inddraget.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
OBS! OBS! OBS!
Så er skydekort årgang 2018 på banen!
Er til salg fra torsdag den 4. januar, til
medlemsmødet skynd jer at købe, for de bliver næsten altid hurtigt
udsolgt, så køb NU!
Alle skyttelavets bestyrelsesmedlemmer har skydekort til salg for
kun kr.: 5,- pr. stk.
Henning Aadorf er leveringsdygtig i større partier af skydekort.
Og som sædvanlig et stort antal hele flasker snaps som gevinst .
Skyttelavets Bestyrelse
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Kramboden ønsker alle God Jul og et lykkebringende
Nytår, med tak for god handel i 2017
Krambodsbestyreren

Skyttelavets aktive skytter og dameskytterne ønsker vi
en Glædelig Jul og et godt Nytår, samt gode skyde
resultater
Judith og Georg

808 Dennis og Lone
ønsker alle i
Marineforeningen en
glædelig jul og et
godt nytår

Alle medlemmer i Marineforeningen, Skyttelavet samt BMV.
I ønskes alle, en glædelig jul, samt et
godt nytår.
De bedste hilsner fra
Henriette og Carsten.

Alle Marineforeningens
medlemmer ønskes en rigtig
god Jul og et godt og
lykkebringende Nytår af Ib
Ketler
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Vinskydning.
Den 16. oktober havde Skyttelavet samlet en god flok
medlemmer til vores traditionelle Vinskydning.
Skydningen foregik il en figurskive som blev hængt op med
tegnestifter da vi ikke på vores bane har skivetræk, så det var
med at hænge 5 skiver op, skyde og så skifte til de næste 5, det
gik rigtigt fint og i løbet af kort tid havde alle deltagerne fået
afgivet deres skud, så var der bare bedømmelse af skiverne, der
var 15 figurer som skulle rammes og der var forskellige pointtal
for hvert enkelt men det vidste deltagerne ikke og heller ikke de
point de fik når skiven blev laget ind i en kalke.
Efter en del udregning var resultatet klart og da det skal være lidt
sjovt for alle havde SL bestemt at der var 8 præmier som fordelte
sig således:
Henning Aadorf 194, Jørgen Kjeldsen 184, Morten Borg Aadorf
179, Else Aadorf 175, Louise Borg Aadorf 167, Georg Marum
162, John Wassar 161 og Jens Ole Løje 156.
Alle vinderne fik meget apropos vin i præmier, så stemningen var
høj selv om flaskerne ikke blev åbnet på banen.
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Distriktsskydning.
Til årets distriktsskydning lagde Kgs. Lyngby baner til, det var helt nye
baner vi skulle skyde på da de gamle stadion bygninger var revet ned
på grund af skimmelsvamp og nye var bygget i stedet.
Da vi endelig havde fundet banerne, de fleste af vore skytter er jo
vanemennesker og troede at indgangen var hvor den var før i tiden, det
var den ikke, vi blev lukket ind ad en sluse da man sætter sikkerheden
højt.
Banerne var rigtigt fine og anlægget kører med det nyeste
markeringssystem, hvor man bruger et lasergitter til markering, der var
10 baner så skydningen var hurtigt overstået, hvorefter skytterne fortrak
til Sorgenfri Slot hvor Kgs. Lyngby har lokaler, her havde deres
hovmester forberedt et solidt måltid til deltagerne først en gang sild og
derefter et par særdeles højtbelagte stykker smørrebrød.
Da den værste sult var stillet var det tid til at meddele resultatet af
anstrengelserne på skydebanen og resultatet så således ud:
Brøndby
København
Kgs. Lyngby.
Jørgen Kjeldsen 179
Jens Ole Løje
177
Carsten Sørensen174
John Wassar
173
Henning Aadorf 172
Anders Hansen 171
Kent Andersen
171
Kim v. Wowern 170
Ivan Christensen 161
Axel Madsen
158

Joan Arneberg
178
Ole Reese
172
Pierre Jensen
170
Maja Jensen
165
Flemming Hansen 164

Peter Bruun
Frank Pedersen
Michael Falk
Kaj Krogh
Jens Olsen

179
168
168
167
164

Holdresultatet for de 5 bedste skytter blev for Brøndby 875 point,
København 849 point og for Kgs. Lyngby 846 point.
Det betød at Brøndby tog distriktspokalen med hjem, troede vi,
København havde bare glemt at tage den med, så den må vi have på et
senere tidspunkt, de 3 bedste skytter fik en flaske druesaft og der var
også et par flasker til det bedste hold.
Et rigtigt hyggeligt arrangement som Brøndby skal være værter for til
næste år.
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Juleafslutning i Skyttelavet
Mandag den 11. december afholder Skyttelavet juleafslutning på
Gården, her er alle velkomne til at mødes over et par æbleskiver og
et glas gløgg, dette er ganske gratis da SL giver denne aften.
Der vil som traditionen byder være en lille ubåds skydning i løbet af
aftenen hvor det er muligt at vinde lidt godter til jul.
Der vil være en godtepose til børnene, så husk at tage dem med,
børnebørn kan også medtages.
Vi forventer at alle møder frem med nissehue og har taget en lille
gave med til max kr. 50, den afleveres ved indgangen og i løbet af
aftenen har vi en aftale med julemanden om at han kommer forbi
og deler ud af de afleverede gaver.
Tilmelding er nødvendig både for børn og voksne da vi er nødt til at
vide hvor meget der skal købes ind til denne hyggelige aften.
Tilmeldingsliste ligger fremme på skydebanen og det er også muligt
at melde til ved medlemsmødet i december til Henning .

Alle ønskes en God Jul og et godt
Nytår 2018.
Helen og Jan
Alle Brøndby Marineforenings medlemmer samt deres familier ønskes
en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår.
De varmeste hilsner Jørgen og Esther

Skyttelavet ønsker alle Marineforeningens medlemmer
og deres familie en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

På bestyrelsens vegne
Henning
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Vi ønsker alle en glædelig jul, og et
helt vidunderligt nytår.
Kærlige hilsner fra
Else og Henning Aadorf

Bente og Gert ønsker alle i Marineforeningen og Skyttelavet en
rigtig Glædelig Jul, samt et godt og lykkeligt nytår. Vi takker alle i
Marineforening og Skyttelavet for alle glade timer i løbet af året,
og ser frem til mange flere i det nye år.
En speciel hilsen og tak til arbejdsholdet, som også i år 2017 har
ydet en fantastisk indsats.

BMV’s bestyrelse
ønsker alle medlemmer i
Brøndby Maritime
Venner,
Marineforeningen,
Skyttelavet,
onsdagsholdet samt
deres familier en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
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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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”BMV”
Kommende arrangementer:
02-12-2017 lø
14.00-?
Julefest BMV
08-01-2018 ma 19:00-?
Nytårskur
11-02-2018 sø 11:00-?
Fastelavnsfest
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

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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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.

Flagmasten
Der arbejdes
stadig med
flagmasten, nu
bevæger de
frygtløse
mastebyggere
sig højt til vejrs
for at lave det
midterste
færdigt.
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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

32

