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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 

 

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:  
Dagens Fisk m/sennepssauce. Gemyse og hvide 
kartofler.  
Tærte med cremefraiche 
 
Kaffe og Thé 

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 fredagen før 
medlemsmødet. 

Rolf Meyer, - havariundersøger 
                  Vi dømmer ikke!           

 Foredrag om civil og militær havariundersøgelse 

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Først vil jeg ønske jer alle et godt nytår, jeg håber alle er kommet godt ind i det 
nye år. 
 
Vi står overfor et helt nyt og spændende og ikke mindst udfordrende år, vi skal 
til at finde nye indtægtsmuligheder, vi har jo fået et varieret oplæg fra idemø-
det, nogle tiltag vil blive implementeret her i løbet af året. Vores kontingent vil 
i år blive reguleret, således at alle betaler 800 kr. i kontingent, der kommer den 
sædvanlige opkrævning i januar og en regulering til sommer. Når vi kommer 
til år 2020 vil kontingentet blive opkrævet samlet i januar måned. Vi har også 
kigget på priser på udlån af gården, der kommer også nogle justeringer på pri-
sen der, således at alle vore medlemmer, bestyrelse og arbejdshold kommer til 
at betale samme pris. Dette skal ses som en forsøgsordning. 
Jeg har før søgt efter flere frivillige til at hjælpe til ved lørdagsåbent, det vil jeg 
gerne gentage, vi kunne godt bruge lidt flere hænder, så hvis du har lyst til at 
være med til at servicere til en lørdagsåbent, eller 2 om året, så send en besked 
til mig, enten mail mfbstmichael@gmail.com eller på mobilen 4077 8816. Vi 
kunne også godt bruge flere hænder i baren, både til medlemsmøder og lør-
dagsåbent, kom frisk. 
 
Vedrørende tilmeldinger til lørdagsåbent, foredrag og bankospil, dette job har 
Henning Aadorf indvilget i at påtage sig, han kan fanges via mail  
henning@aadorf.dk eller tlf.4089 4194. 
Vi vil også gerne bede om at til og frameldinger fremover kommer lidt tidlige-
re, vi vil gerne bede om dem fredagen før medlemsmødet, dette for at give os 
bedre muligheder for at få jeres placering og listerne på plads.   
Der vil igen i år komme en bustur til Ærø, mere om det andetsteds i bladet, 
sidst var det en dejlig tur, så kig på det og kom frisk.  
 
Vi i bestyrelsen glæder os til at se jer alle igen i det nye år, vel mødt i forenin-
gen.   

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den  12. januar 
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 

mailto:henning@aadorf.dk
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 Januar 2019. 

 

 765 Finn Christiansen  85 år 

 829 Tommy Petersen     60 år  

 

 Vi ønsker hjertelig t  tillykke  

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 ! 

Jubilæer i  afdelingen 

Januar 2019 

 

 

   

 349 Kaj Urban  50 
 833 Carsten Bjørnslev 50 
 409 Bent Jørgensen 45 
 541 John W. Christensen 35 
 836 Jørgen Skotner 25 

 
   

    

   Vi ønsker hjertelig t  tillykke 

mailto:kontakt@marineforening.dk
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December mødet 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

 
December mødet var som sædvane fyldt med dejlige traditioner såsom nissehuer, 
julestjerner, julehilsener, julemand, julegaver og et lille ord med på vejen fra en 
præst. 
 
Som sædvanlig bød Michael velkommen og fortalte at der er lotteri i dag. Lodderne 
bliver solgt af Carsten. Præmierne er en julekalender med bajere, en megastor flaske 
Fernet-Branca samt diverse kødgaver, vin og gavekort så der bliver en gaveregn. 
 
De 2 fødselarer i december Nils Mejdal og Niels Erling Jensen var ikke tilstede så de 
må få deres gaver en anden gang. 
 
Vores præst Henning Jensen blev budt velkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da formanden for skyttelavet 
Henning Aadorf fik ordet kald-
te han 201 Ole Løie og 359 Ib 
Kettler på broen. De havde 
begge været medlemmer af 
skyttelavet i 40 år og fik 40 års 
tegnet. Et stort tillykke til dem 
- godt gået. 
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Vi havde et møde i november og prøver at starte en ny form for trekantskydning 
op sammen med garderne - vi ved ikke endnu hvad vi skal kalde det. En hygge-
lig aften med 20 medlemmer. Juleafslutningen aflyses der var for få tilmeldte. 
 
Hjemmebaneskydning og våbenkontrol  sidste chance for fremvisning er 7. janu-
ar. 
 
God jul og godt nytår til alle. 
 
Vi har medlemmer som brænder for forskellige emner eksempelvis Ebbe Grøn-
ne, som brænder for Polens hjælp og Kim Nielsen som brænder for julemærke-
hjemmene 
 
Kim Nielsen vores julemandsaspirant nr. 7 han har en interesse i julemærke-
hjemmene. 
 
Tak for ordet. I søndags havde vi julemærkemarch med 66 startsteder i Dan-
mark . Det var ikke så godt vejr men vi fik da 16.000 ud at gå det gav 1,3 millio-
ner i overskud til julemærkefonden. March ideen startede i 1977 og jeg har været 
med i alle 42 år og vi har samlet bidraget med 19 millioner kroner til julemærke-
fonden. Et andet kært barn er grønlandske julemærker. Jeg har nogle til salg ar-
ket koster 70 kr miniark koster 30 kroner. Hvis nogle manglede noget fra andre 
år kan han hjælpe. 
 
Frank Urban fik ordet. Vi var til Karup Fodslaws generalforsamling og juletræ-
ningstur i Nordjylland, hvor vi om lørdagen gik fra Hou til Hals og retur. Vi hav-
nede på det lokale værtshus  Rottehullet, hvor der over døren hang 2 billeder , 
Korvetten og Inspektionsskibet, tegnet af vores næstformand Kims afdøde far 
Kurt von Wowern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fik talt med ejeren som var medlem af Ålborg MF. Der findes 4 billeder i 
serien- Jeg har lovet at tage et billede af de 2 andre, vi også har på Toften og 
sende det til ham. Johnny Romanius hed han -  Charley Petersen, formanden  for 
Aalborg Marineforening, var der også og jeg skulle hilse.  
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Ham mødte vi dagen efter da vi gik julemærkemarch i Ålborg. Jeg kan fortælle, at 
man kan købe støttearmbånd, halstørklæde og t-shirt og alt mulig andet hvis man 
støtte julemærkehjemmene! 
 
Vores egen march næste gang er fastelavnsmarch den 9. februar. Der stod noget 
andet i bladet, men det skulle være rettet i næste nummer. 
 
Gert Allan Larsen. 
 
Distrikt 1 har 2 tilbud: 
2 ture i 2019 den første er en 3 dagestur til Ærø den 5., 6, og 7. april 2019. Det er en 
kopi af vores tur  sidste år. Nu er det for hele distriktet der kan deltage, der kommer 
noget i Så Til Søs i januar måned. Prisen bliver 2325 alt inkl. (minus drikkevarer) fri 
bar lørdag aften. Det er Søren Andersen der arrangerer turen. 
 
Den anden tur er lidt dyrere. Det er 10 dages tur til Grønland i September. Vi er for 
øjeblikket ved at være det antal vi kan være og så er det på venteliste. I marts måned 
2019  vil turguiden holde et møde med dem der skal deltage. 
Prisen bliver ca. 20.000 kr. pr mand. (tur + ophold) det skulle være en rimelig pris. 
 
Det vigtigste er vores arrangement 24. december ved mindeankeret - først juleguds-
tjeneste Holmens kirke kl.10.30 derefter lægges kranse ved mindeankeret og en lille 
andagt. 
 
6. januar kl. 13 holder marinehjemmeværnet nytårsgudstjeneste. Vi deltager med 
flag for at bakke op. 
 
 
Ebbe Grønne fik ordet: Mine polske venner manglede en kummefryser så jeg fandt 
en og kørte den til Polen i min bil. I bilen var også alle de ting i bidraget med. De 
drenge på 60 år krammede mig - de lever her og nu og til i morgen og I er med til at 
gøre en stor forskel og gør mig i stand til at hjælpe dem med at holde jul. 
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Jørgen Kjeldsen: 

Her i det nye år vil det nye "forbryderkatalog" udkomme med billeder af alle med-

lemmer. Hvis nogen vil have lavet et nyt billede er jeg i stuen inde ved siden af 
efter mødet. 

Formanden fortalte også at mødet i Januar bliver flyttet til den 10. januar da det 

passer skidt med fiskeindkøb hvis det blev den 1. torsdag som normalt. Så husk 10. 
januar er medlemsmødet i Januar. 

Vi har printet en aktivitetsliste ud. De ligger i stuen. 

Vi har fået meget hjælp fra rigtig mange mennesker og vi har tænkt hvordan vi har 

kunnet sige tak til dem der ikke er medlemmer af foreningen så vi har tænkt os at 
de skal have en blomst. De blev delt ud med rund hånd.  

Til Esther og Lisbet 

- Jim til Lis 

- Gert til Bente 

- Jan til Helen 

- Knud til Marianne 

- Morten til Louise 

- Tim til Lilli 

- Carsten til Henriette 

- Jørgen til Kirsten 

- Kent til Eva 
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Nissehuen af og så Dronningens skål. Flokken blev overgivet til Carsten. 
 
Efter middagen fortalte Henning Jensen om sit virke som præst i forsvaret og vi var 
vidt omkring i verden. 
 
Julemanden kom også i år og delte gaver ud til folket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stemningsbilleder fra december mødet: 
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Admiralforsamling 
Brøndby Marineforening 

Der indkaldes hermed til den årlige Admiralforsamling  
i Marinegården 

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 18:30 
Dagsorden ifølge vedtægternes §§ 32-33-34-35. 

Forslag, der ønskes behandlet på admiralforsamlingen, skal skriftligt være forman-

den i hænde senest 2 uger før admiralforsamlingens afholdelse.  
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BMV 
Kommende arrangementer: 
 

Nytårskur    08-01-19 kl. 19.00 
Fastelavn    03-03-19 kl. 11.00 
BMV generalforsamling 12-03-19 kl. ?? 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 8. januar 2019 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, 

 samt snakker lidt om, hvilke arrangementer vi kunne tæn-
ke os i 2019. 

Meld gerne tilbage på bmvenner@gmail.com 

hvis du deltager 
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MF præmie whist klub af 18. januar 1985. 
Vi mangler spillere til vores gamle whistklub. 

Vi spiller fredag før lørdagsåbent fra 18 til ca. 23:30 
Kan du spille whist, er du velkommen til at  

 kontakte mig 
Carsten Sørensen cas.ts@tunenet.dk 

Efterlysning. 
 
 

Efterlysning af billeder på vegne af Jørgen Kjeldsen, som har la-
vet et nyt hæfte med billeder af medlemmer.  
 
 
Vi mangler billeder af følgende : 
 
209 Ole Friis 
341 Poul V. Pedersen 
421 Gerner Jakobsen 
469 Ove L. Hansen 
694 Elith Pedersen 
846 Tommy Carstensen 
 
 
Hvis i ikke selv har billeder så tag fat i Jørgen næste gang i er til 
medlemsmøde. Så vil han gerne tage et billede af jer. Billeder kan 
også sendes til Jørgen på mail: jorgenkjeldsen@webspeed.dk 

mailto:cas.ts@tunenet.dk
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Kommende aktiviteter i afdelingen 

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

2019 Forår 

Januar: 
Tirsdag 08 19.00   BMV nytårskur 
Torsdag 10 18.30 - 24.00  Medlemsmøde 
Torsdag 10 18.00 -   MF - bestyrelsesmøde 
Torsdag 17 18.00 -   MF - revisionsmøde   
Lørdag 19 13.00 - ????  Lørdagsåbent 
Fredag 25 18.00 - ????  Kortklubbens nytårskur  
Lørdag 26 11.30 - ????  Æresmedlemmerne  
Torsdag 31 18.00   MF - budgetmøde 
 

Februar: 
Torsdag 07 18.30 - 24.00  MF - Admiralforsamling  
Lørdag 09 08.00 - 17.00 Fastelavnsmarch B.M.M.F 
Torsdag 14 18.00 -   MF – bestyrelsesmøde  
Lørdag 16 13.00 - ????  Lørdagsåbent 
 

Marts: 
Søndag 03 11.00 - 14.00 Fastelavnsfest B.M.V 
Torsdag 07 18.30 - 24.00  Medlemsmøde 
Tirsdag 12 19,00 - 21.00 BMV-generalforsamling 
Torsdag 14 18.00 -   MF – bestyrelsesmøde  
Lørdag 23 13.00 - ????  Lørdagsåbent 
Torsdag 28 19.00 -  22.00 MF/foredragsaften  ENIGMA 
 

April: 
Torsdag 04 18.30 - 24.00  Medlemsmøde 
Torsdag 11 18.00 -   MF – bestyrelsesmøde  
Lørdag 13 13.00 - ????  Lørdagsåbent/Påskefrokost 
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De 4 billeder som Kim v. Wowerns far har tegnet. 
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ENIGMA FOREDRAG. 
(SÆT ALLEREDE X I KALENDEREN) 

 
Torsdag den 28 marts 2019 kl. 19.00 til ca. 22.00 

 
Foredragsholder 635 Carl R.S. Rasmussen. 

Afdelingsleder FE 
 

Alle er velkommen - familie - venner - bekendte. 
 

Før og under den 2. verdenskrig tog tyskerne en ´”ubrydelig” kryptomaskine, 
”ENIGMA”, i brug for at hemmeligholde deres kommunikation. 

 
Koden blev betragtet som UBRYDELIG men alligevel lykkedes det de alliere-

de at bryde koden.. 
 

Foredraget har fokus på. 

➢ Tidlig historie om ENIGMA 

➢ Hvordan kunne det brydes - svagheder. 

➢ Betydning for kampen om Atlanten - ubådskrigen 

➢ Andre vigtige resultater af brydningen. 

➢ Og andre interessante historier med relation til ENIGMA. 
 

Foredraget er beregnet for alle og ikke kun matematikere. 
Arrangementet koster  50 kr. og overskuddet går ubeskåret til Brøndby Mari-

neforening. 
 
 

Der vil være kaffe te og ostemadder i pausen. 
Øl og vand kan købes til kahytspriser. 

 
 
 

 
Tilmelding kan ske ved medlems-
møder i januar, februar og marts. 

eller 
 ved at maile eller ringe til: 

 sts-blad@hotmail.com  
2325 2261 
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Turen går til 
ÆRØ 

 
Den 5-6-7/4 2019 

Fredag  

 
Afgang fra Ingerslevgade kl. 06:00  
Afgang fra Brøndby kl. 06:30  
Vi sejler kl. 09:00 fra Svendborg til Ærøskøbing. 
Fredag vil vi spise frokost hos Marstal Marineforening.  
Der vil være lidt rundvisning i byen.  
16:30 ankomst  Ærø Hotel  - Egehovedvej 4,  5960 Marstal    
Middagen serveres 18:30   
Drikkevarer denne dag betaler man selv. 
 

Lørdag  
 

Vil vi kører fra Hotellet kl 09:00. Kører lidt rundt på øen  
Vi spiser frokost i Ærøskøbing marineforening  
Formanden vil guide os rundt i byen samt et besøg på flaske Peters museum  
Vi spiser på hotellet 18:30  
Der vil være underholdning og mulighed for at danse  
Der er øl og vin ad libitum til kl. 22:00 
 

Søndag  

  
Efter morgenmad vil vi kører til Rise bryghus  
Får en rundvisning og smager på lidt forskelligt øl  
Der er mulighed for at købe øl med hjem  
Forventet ankomst i Brøndby kl. 17:30  
 
Samlet pris på dette vil være 2325,00 kr.  
Der vil være kaffe og et rundstykke til hver samt en lille skarp  
Når vi kører fra Brøndby   
Indbetal på denne konto 5326 0252253. Med jeres Navn samt antal og afdeling 

 
  

 
 

Sidste tilmelding 1-3/2019 
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Vi har brug for din hjælp… 
 
 
Fregatten Jylland er og har altid været afhængig af gavebidrag. 
Heldigvis er der fortsat mange, som vælger at støtte Fregatten Jyl-
land og det store vedligeholdelsesarbejde, som er nødvendigt for, at 
Fregatten også fremadrettet kan formidle Danmarks- og søfartshi-
storie til både store og små – men vi har også brug for din hjælp. 
 
Hvis du støtter Fregatten Jylland med minimum 200 kr. og samti-
dig oplyser dit CPR nr., så hjælper bidraget ”dobbelt” – dels som 
direkte støtte og dels som hjælp til, at Fregatten  
Jylland fortsat kan godkendes som almennyttig institution. Du har 
skattemæssigt fradrag for din donation. 
 
Beløbet kan overføres til Fregatten Jyllands bankkonto reg. nr. 
9360 konto  000 325 7010,  CPR nr. angives som besked til modta-
ger eller på MobilePay 34183, CPR nr. angives i feltet “Tilføj kom-
mentar”. 
(Kilde: http://www.fregatten-jylland.dk/) 
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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  

Distrikt 1 

Tentativ aktivitetsoversigt 1-2019 
 

2019: 
 
Lø. 05/01  Lørdag d. 5. januar 2019 kl. 13:30 - Folk & Sikkerheds Nyt-
   årsgudstjeneste  i Kastelskirken.  
 
Sø. 06/01   Marinehjemmeværnet og Danmarks Marineforening  
   afholder Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke i  
   København. Gudstjenesten starter kl. 14.00.  
 
30/01    Mindegudstjeneste arrangeret af M/S Hans Hedtoft - 
   pårørendegruppe i samarbejde med Holmens provst Ejgil 
   Bank Olesen onsdag den 30. januar 2019 kl. 13 i Holmens 
   Kirke,  København. 
 
 
4. til 10/5  Marineforeningen Tidsskriftet "Under Dannebrog" arrangerer 
   fra den 4. til 10. maj maritimmilitær oplevelsesrejse nr. 31. 
   Destinationerne i 2019 er Tyskland, Østrig, Liechtenstein og 
   Schweiz. Varighed 7 dage. Udrejserute i Danmark er Århus-
   Ølby-Rødby. Yderligere oplysninger: Redaktør Leif Morten
   sen telefon 21923055 eller hos EURO-TEMA Specialrejser 
   telefon 86804260  
 
Fr. 30/8  DANNEBROGS 800 ÅRS JUBILÆUM FEJRES . 

mailto:gert-allan@larsen.dk
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   Udlån af Marinegården. 
 

  
Hermed ledige terminer for året 2019 
(aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen) 
 
 

                   2019 Januar lørdag 05 
  lørdag 12 
   

 Februar lørdag 02 
   

 Marts lørdag 09 
  lørdag 16 
  lørdag 30 
 

 April lørdag 06 
 

 Maj søndag 19 
 

 Juni lørdag 01 
  lørdag 29 
 

 Juli lørdag 06 
  lørdag 13 
  lørdag 20 
  lørdag 27 
 

 August lørdag 17 
  lørdag 31 
 

 September lørdag 07 
  lørdag 14 
  lørdag 28 
 

 Oktober lørdag 12 
  lørdag 26 
 

 November lørdag 02 
  lørdag 09 
  lørdag 23 
  lørdag 30 
 

 December lørdag 07 
  lørdag 21  
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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:  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 
Sekretær: Thomas Haulund-Aadorf              6086 0608  
Best.medl: Johann Jacobsen    6038 1107  
Best.medl: Morten Aadorf 3136 3011 
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 

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 pml@kabelmail.dk 6155 0275  
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 558 Ebbe Grønne  ebbe@groennesmiljoe.dk.  4026 1426 
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Lørdagsåbent 19. januar 2019 kl. 13.00  

 
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 Henning Aadorf på mail: henning@aadorf.dk eller på 
telefon 4089 4194 , 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) 



24 

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 

2019 forår 
Januar måneds aktiviteter 
Ma. 07 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma. 14 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning, serie og   
    pokalskydning.  
Ma. 21 18:30-21:00 Serie og pokalskydning  
On. 23 17:00-? Garderskydning. Damerne deltager,   
    blazer/Uniform 
Ma. 28 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning, serie og   
    pokalskydning.  
Februar måneds aktiviteter 
Ma. 04 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma. 11 18:30-21:00 Serie og pokalskydning 
Tor. 14 18:00-22:00 Bankospil 
Ma. 18  18:30-21:00 Serie og pokalskydning 
Tor 21 18:00-22:00 Admiralforsamling 
Ma. 25 18:30-21:00 Fastelavnsskydning alle kan deltage  
    min.12 år 
 
Marts måneds aktiviteter 
Ma. 04 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma.11 18:30-21:00 Mesterskabsskydning Serie og   
    pokalskydning 
Lø. 16   Landsskydning Esbjerg 
Sø. 17   Landsskydning Esbjerg 
Ma. 18 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager  
    ekstra 
On. 20 18:00-21:00 Pokalen på plads 
Ma. 25 18:30-21:00 Mesterskabsskydning Serie og   
    pokalskydning 
 
April Måneds aktiviteter 
Ma.01 18:30-21:00 Afsluttende pokalskydning, ikke flere serier 
    Resultaterne gøres op. 
Husk sidste salg af serie er kl. 20:00 og sidste skytte på banen er 
senest kl. 2030 
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Torsdag den 14. februar 2019 kl. 18.00 åbnes dørene, 
spillet starter kl. 19:00 

Prisen er kun kr. 50,- pr. billet inkl. 3 plader. 
Der spilles 10 spil samt 4 ekstraspil. 

Ekstraplader koster kr. 15,- og kr. 30,- for ekstraspillet, uanset antal 
plader. 

Henning Aadorf sælger billetter fra torsdag den 1. december 2018.  
Der plejer hurtigt at være udsolgt, så skynd dig at købe! 

Præmierne vil  i 2019 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. 

Skyttelavets Admiralforsamling 
Der indkaldes hermed til 

den 65. Ordinære Admiralforsamling 
i Marineforeningens skyttelav 

afd. for Glostrup, Brøndby og Omegn 
Torsdag  den  21. februar 2019 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 
6. februar kl. 20:00 2019.  

Af hensyn til skafning tilmelding på skydebanen eller til Henning 
senest mandag den 18. februar 2019. 
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     OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   
OBS! 

Så er skydekort årgang 2019 på banen!  
                                                Er til salg fra torsdag den 3. januar, ved 

medlemsmødet 
 

  Alle skyttelavets bestyrelsesmedlemmer  
     har enkelte skydekort til salg for 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 
 

 
Alle ønskes et rigtig godt nytår! 

Tak for dejlige timer og oplevelser i 2018 
. 

Lisbet og Max. 

30. august 2019 

DANNEBROGS 800 ÅRS JUBILÆUM FEJRES MED ET STORT FLAGARRANGE-
MENT PÅ RÅDHUSPLADSEN I KØBENHAVN. 
 
Blandt Danmarks-Samfundet mange tiltag i forbindelse med Dannebrogs 800 
års jubilæum indgår blandt andet et stort Flagarrangement i København. Flag 
og faner fra hele landet føres fra Den Kongelige Livgardes Kaserne ved Rosen-
borg Slot gennem det indre København til opstilling på Rådhuspladsen, hvor 
der er tilrettelagt et omfattende arrangement. 
(Kilde www.marieneforeningen.dk) 
 



28 

Trekantskydning 2018? 
Onsdag den 21. november havde Garderne indkaldt til Trekant-
skydning (det var nemlig deres tur) nu blev det så kun til en to-
kantskydning da FIOV var ophørt som deltager, fængslet er ble-
vet lukket og flyttet til sydhavsøerne, derfor blev det til en skyd-
ning mellem Marineforeningen og Garderne. 
Vi havde kun kunnet mønstre 7 mand, sløjt, men sådan måtte 
det nu være, Garderne kom med 14 mand, så nu var det med at 
stramme sig an. 
Skydningen foregik som vanligt i Glostrup og efter det var klaret 
trak vi ned på Marinegården hvor garderne stod for traktemen-
tet. 
 
Efter den værste sult var stillet i god kammeratlig stil var der kaf-
fe og præmieuddeling til de tre bedste på hvert hold, vi var ble-
vet enige om at vi ikke ville skyde til pokalen da FIOV nu ikke 
længere deltog, der kommer måske en ny pokal næste gang. 
 Resultaterne blev som følger:      
Jørgen Kjeldsen 194 
Jens Ole Løje   190 
Morten Aadorf  185 
Ivan Christensen 183 
Henning Aadorf  183 
Georg Marum  180 
Niels Busk  185 
Gardernes resultater er desværre ikke til rådighed men vi var 
gode! 

 

 

 
Marineforeningen og skyttelavets medlemmer 

ønskes en glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nyt år 

. 
Lanni og Jens Ole 
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Klik på det blå link for at se videoen 

https://www.youtube.com/watch?
v=5l7QjQ-WEFY 

En film på engelsk af   Joshi MileS-
toner Offentliggjort den 10. aug. 
2018 vores medlem Lars Ove Niel-
sen er med i filmen. 

https://www.youtube.com/watch?
v=SqkCQZmDkSs 

HDMS Peder Skram Stanavforlant 
1986 SNFL PESK. Kommando-
strygning på Peder Skram og Herluf 
Trolle januar 1988.  

https://www.youtube.com/watch?
v=iD2F3G3ROM4 

Film produceret af Danmarks Radio, 
der viser PS investigerer et WAPA 
krigsskib under den kolde krig.  

https://www.youtube.com/watch?
v=Y8-XAbhUhws 

Film produceret af Danmarks Radio, 
der viser PS investigerer et WAPA 
krigsskib under den kolde krig.  

https://www.youtube.com/watch?
v=C4KHJhXFtMw 

Kommandostrygning for Peder 
Skram og Herluf Trolle på Brad-
bænken i januar 1988.  

https://www.youtube.com/watch?v=-
gOHK-2Th50 

Peder Skram hejser kommando for 
første gang i 25. maj 1966 

https://www.youtube.com/watch?
v=Ax8GC8ZFEGc 

F352 Peder Skram var en dansk 
fregat. Skibet indgik i flådens tal fra 
1966 og blev oplagt januar 1988. 
Udgik endeligt af flådens tal den 5. 
juni 1990 sammen med søsterskibet 
F353 Herluf Trolle. Bygget under 
det dansk-amerikanske cost-sharing-
program af 8. maj 1959.  

https://www.youtube.com/watch?
v=aecnVudUMB0 

TV-avisens indslag fra 6. september 
1982, hvor fregatten Peder Skram 
ved en fejl fik affyret et missil, der 
anrettede store skader i et sommer-
husområde ved Lumsås. Vært er 
Georg Metz.  

https://www.youtube.com/watch?
v=cnR8ZpHVYu0 

Peder Skram Kulturnatten 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=5l7QjQ-WEFY
https://www.youtube.com/watch?v=5l7QjQ-WEFY
https://www.youtube.com/watch?v=SqkCQZmDkSs
https://www.youtube.com/watch?v=SqkCQZmDkSs
https://www.youtube.com/watch?v=iD2F3G3ROM4
https://www.youtube.com/watch?v=iD2F3G3ROM4
https://www.youtube.com/watch?v=Y8-XAbhUhws
https://www.youtube.com/watch?v=Y8-XAbhUhws
https://www.youtube.com/watch?v=C4KHJhXFtMw
https://www.youtube.com/watch?v=C4KHJhXFtMw
https://www.youtube.com/watch?v=-gOHK-2Th50
https://www.youtube.com/watch?v=-gOHK-2Th50
https://www.youtube.com/watch?v=Ax8GC8ZFEGc
https://www.youtube.com/watch?v=Ax8GC8ZFEGc
https://www.youtube.com/watch?v=aecnVudUMB0
https://www.youtube.com/watch?v=aecnVudUMB0
https://www.youtube.com/watch?v=cnR8ZpHVYu0
https://www.youtube.com/watch?v=cnR8ZpHVYu0
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Klik på det blå link for at se indhold på websiden 

 
 

http://www.pederskram.dk/ FREGATTEN PEDER SKRAM - 
DET SPÆNDENDE KOLDKRIGS-
MUSEUM MIDT I KØBENHAVN. 

http://koldkrig-online.dk/forsvaret/
soevaernet/peder-skram/ 

Fregatten Peder Skram 

https://www.navalhistory.dk/Danish/
Skibene/P/PederSkram(1966).htm 

PEDER SKRAM (1966-1990) 

http://www.pederskramsvenner.dk/ Støtteforeningen "Fregatten PEDER 
SKRAM's Venner"   

https://www.hauerslev.com/
nyheder/2016/fregat/index.htm 

F352 - fregatten Peder Skram  
Foto: Thomas Hauerslev   

http://www.historie-online.dk/boger/
anmeldelser-5-5/danmark-og-europa
-efter-1945/fregatterne-peder-skram-
og-herluf-trolle 

Anmeldelse bog om fregatterne 

http://marinehist.dk/?page_id=15 I august 1969 begyndte Søværns-
kommandoen at udsende et offentligt 
nyhedsbrev om stort og småt i sø-
værnet. I samarbejde med SOK er – 
ind til nu – årgang 1969 af denne 
publikation indskannet. Flere årgan-
ge følger.  

http://www.navalhistory.dk/ Flådens historie 

http://www.lokalavisen.dk/nyheder/
regionale/2017-05-30/T%C3%A6t-
p%C3%A5-livsv%C3%A6rket-
Kaptajn-Ebbe-bygger-koldkrigsfl%
C3%A5den-i-k%C3%A6lderen-i-
Rungsted-889669.html 

Tæt på livsværket:  
Kaptajn Ebbe bygger koldkrigsflå-
den i kælderen i Rungsted 

https://www.dr.dk/tv/se/fladens-
historie/fladens-historie-2/fladens-
historie-1-7 

Flådens historie på DR 

http://www.pederskram.dk/
http://koldkrig-online.dk/forsvaret/soevaernet/peder-skram/
http://koldkrig-online.dk/forsvaret/soevaernet/peder-skram/
https://www.navalhistory.dk/Danish/Skibene/P/PederSkram(1966).htm
https://www.navalhistory.dk/Danish/Skibene/P/PederSkram(1966).htm
http://www.pederskramsvenner.dk/
https://www.hauerslev.com/nyheder/2016/fregat/index.htm
https://www.hauerslev.com/nyheder/2016/fregat/index.htm
http://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/danmark-og-europa-efter-1945/fregatterne-peder-skram-og-herluf-trolle
http://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/danmark-og-europa-efter-1945/fregatterne-peder-skram-og-herluf-trolle
http://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/danmark-og-europa-efter-1945/fregatterne-peder-skram-og-herluf-trolle
http://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/danmark-og-europa-efter-1945/fregatterne-peder-skram-og-herluf-trolle
http://marinehist.dk/?page_id=15
http://www.navalhistory.dk/
http://www.lokalavisen.dk/nyheder/regionale/2017-05-30/T%C3%A6t-p%C3%A5-livsv%C3%A6rket-Kaptajn-Ebbe-bygger-koldkrigsfl%C3%A5den-i-k%C3%A6lderen-i-Rungsted-889669.html
http://www.lokalavisen.dk/nyheder/regionale/2017-05-30/T%C3%A6t-p%C3%A5-livsv%C3%A6rket-Kaptajn-Ebbe-bygger-koldkrigsfl%C3%A5den-i-k%C3%A6lderen-i-Rungsted-889669.html
http://www.lokalavisen.dk/nyheder/regionale/2017-05-30/T%C3%A6t-p%C3%A5-livsv%C3%A6rket-Kaptajn-Ebbe-bygger-koldkrigsfl%C3%A5den-i-k%C3%A6lderen-i-Rungsted-889669.html
http://www.lokalavisen.dk/nyheder/regionale/2017-05-30/T%C3%A6t-p%C3%A5-livsv%C3%A6rket-Kaptajn-Ebbe-bygger-koldkrigsfl%C3%A5den-i-k%C3%A6lderen-i-Rungsted-889669.html
http://www.lokalavisen.dk/nyheder/regionale/2017-05-30/T%C3%A6t-p%C3%A5-livsv%C3%A6rket-Kaptajn-Ebbe-bygger-koldkrigsfl%C3%A5den-i-k%C3%A6lderen-i-Rungsted-889669.html
http://www.lokalavisen.dk/nyheder/regionale/2017-05-30/T%C3%A6t-p%C3%A5-livsv%C3%A6rket-Kaptajn-Ebbe-bygger-koldkrigsfl%C3%A5den-i-k%C3%A6lderen-i-Rungsted-889669.html
https://www.dr.dk/tv/se/fladens-historie/fladens-historie-2/fladens-historie-1-7
https://www.dr.dk/tv/se/fladens-historie/fladens-historie-2/fladens-historie-1-7
https://www.dr.dk/tv/se/fladens-historie/fladens-historie-2/fladens-historie-1-7
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