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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:  

 Kalvefrikassé med hvide kartofler og surt 
 
Rombudding med kirsebær sauce 
 
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. 

For flaget og flåden. Højdepunkter og det modsatte fra 
flådens 500 års historie. 

Foredragsholder: 
 
Søren  Nørby 
Ph.d. 
Søværnets historiske 
konsulent 
 
Forsvarsakademiet. 

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Så har vi haft vores admiralforsamling, og sikken én. Jeg blev 
valgt for 2 år igen, og bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet. Vi 
kommer til at opleve nogle prisforhøjelser og nogle enkelte 
besparelser. Samtidigt vil vi gerne have at alle vore medlem-
mer overgår til Betalingsservice, dette skal gerne ske i løbet af 
året, og grunden er den, at uden BS (betalingsservice) koster 
det foreningen 16 kr. pr. FI indbetalingskort. Der er 44 med-
lemmer  der venligst skal overgå til BS. Man kan kontakte tid-
ligere kasserer Jørgen Skovsende og høre hvordan og hvor 
nemt det kan gøres. Med vores blad kommer en A4 seddel 
med et tilbud som tilgodeser Marineforeningen med 1000 kr. 
for hver der ønsker at få en alarm fra Verisure, det skulle være 
et knivskarpt tilbud, husk dog at bruge vores kontaktperson, 
da vi ellers ikke får belønningen. Husk der er en busrejse til 
Ærø i April måned, læs om turen og priser i bladet. Det bliver 
garanteret hyggeligt og spændende, vi har et samarbejde med 
både Marstal og Ærøskøbing Marineforening, som glæder sig 
til at se os. Husk også at der er ny tovholder på lørdagsåbent, 
Henning Aadorf har påtaget sig denne opgave, og husk også 
ved bestilling at gøre opmærksom på hvis man gerne vil sidde 
sammen med nogle bestemte gæster.  
Bestyrelsen glæder sig til det kommende år og de opgaver der 
venter. 

Vel mødt i foreningen. 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den  16. marts 
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 Marts  2019. 

5. marts  688  Poul Friis-Schmidt 75 
5. marts  814 Kent Andersen  75 
2. marts  760 Lennart Petersen 70  
24. marts 869 Gert Schou Jørgensen 65 

 

 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 

Marts 2019 

 

769  Carit Zøllner  15 år 

771  Bent Brask  15 år 

716  Arne Knudby    20 år 

 

Vi ønsker hjertelig t  tillykke  

  

 

mailto:kontakt@marineforening.dk
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Februar mødet 

Admiralforsamling 2019 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

Mødet i februar var, som altid, helliget Admiralforsamlingen, men før denne skulle 
afholdes , havde formanden som sædvanlig en del opgaver som skulle gennemføres.  
 
Der var et flot fremmøde til mødet og der var gudskelov ingen grund til at flaget 
skulle på halv, så efter afsyngningen af 1. vers af Kong Christian så gik mødet i gang. 
 
Michael startede med en præsentation af et, måske kommende, nyt medlem. Vi har 
fået en optagelsesblanket fra Bente Anita Hein. Bestyrelsen vil som sædvanlig be-
handle ansøgningen. 
 
De runde og halvrunde fødselarer blev kaldt til mønstring på broen. 
 
349 Kaj Urban 85 år - 861 Bjarne Christensen 80 år - 849 Kurt Møller 80 år - 359 Ib 
Kettler 75 år  
 
Der blev undtagelsesvis udleveret hvidvin i 
stedet for rødvin. Der skulle være flere pro-
center i hvidvinen, var forklaringen. 
 
3 skæpperær sendte dem på vej. 
 
 
353 Leif Jørgensen havde 50 års jubilæum i 
dag. Han har det ikke så godt så vi sender 
ham en dækkeserviet med vores hilsener og et 
stort tillykke med jubilæet. 
 
Gert Allan Larsen havde nogle informationer: 

 
Han gjorde reklamer for en lille flyer som 
forklarede hvad Marineforeningen er for en 
størrelse og han opfordrede alle medlemmer 
til at have et par stykker i lommen så de kun-
ne giv den til potentielle nye medlemmer. 
Ideen var kommet fra Roskilde Marinefor-
ening - det havde gjort at de havde fået 8 nye medlemmer i januar. 
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Brøndby Marineforening har fået et maleri af Ingemarie Larsen Glostrup. Hun 
skriver: 
 
Vedhæftet sender jeg det maleri, der har været i min families eje gennem årti-
er. 
Omkring 1900 ejede min oldefar gården, som dengang hed Oscarslyst. 
Min oldefar hed Lars Jensen og hans hustru hed Bertine Jensen.  
Jeg har ligeledes fundet ud af, at Lars Jensen var medlem af sognerådet fra 
1889-1890, så allerede der har han også haft gården.  
Min far Svend Martin Louis Jensen er opvokset hos sine bedsteforældre, da 
hans forældre blev skilt. Jeg kan se, at han boede der i 1914, hvor han blev 
konfirmeret.  
Gartneriet Oscarslyst blev i 1924 købt af Harald Rasmussen. Han købte det af 
Lars Jensen. Det hed Oscarslyst indtil 1953, hvor familien Rasmussen ændre-
de navnet til Gartnergården ved Kongelig Bevilling. Senere skiftede det igen 
navn, denne gang til Marinegården, som det stadig hedder. 
Jeg er meget glad for, at maleriet nu kommer ”hjem” igen, hvor det hører til. 
 
Det er Steen Høppner som har været primus motor og fået maleriet hjem til går-
den. 
 
Vores nye modelskib Triton er meget flot. Max og Jøn-
ne har lavet skibet. Jønne er ikke mere i blandt os. Tak 
til Max. For et par år siden fik marineforeningen en 
kanonlavet af Thorkild Ålstrup. Nu har Max Klargjort 
den og foreløbig står den ved flaget.  
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765 Finn Christiansen havde 85 års fødselsdag i januar og der var 
han ikke tilstede men han var tilstede nu så han blev ikke snydt for 
fejring og gaver så han kom også en tur på broen. Han takkede alle 
for flasken. 
 
Henning Aadorf ville også se Kaj Ur-
ban, Bjarne Christensen og Ib Kettler 
på broen og de fik endnu flere gaver. 
Vi startede i januar med garderskyd-
ning. Vi vil helst ikke tale om det, 
sløvt fremmøde fra Brøndby og vi fik 
en kæmpe r....fuld både damer og her-
rer og garderne tog pokalerne med 
hjem, det må vi gøre bedre næste 
gang når vi er værter. 
 
På mandag er det sidste chance for 
hjemmebaneskydning. Skydekort går 
som varmt brød Carsten og jeg har 
flere til salg. I kan vinde snaps. 
 
Der er skyttelavesbanko den 21. februar. Der er stadig billetter at 
købe. Det koster 50 kr. og præmierne er kontanter i år. 
 
25. februar er der fastelavnsskydning 30 kr. for skydning og en fa-
stelavnsbolle. Tilmelding til mig i dag eller på skydebanen .  
 
28. februar er der  Admiralforsamling - tilmelding nødvendig  af 
hensyn til skafningen. 
Vi er inviteret til landskytte stævne i Esbjerg den  16. og 17. marts. 
Afgangstid aftalt med Søren til kl. 08.00 så kan i nå at hente våbne-
ne inden afgang. Der vil komme en udførlig rejseplan omkring 1. 
marts. 
Nye medlemmer kom ud og prøv og skyd en serie. Skyttelavet er 
vært. Vi har fine våben, og der er kage. 
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Frank reklamerede igen for maritim fastelavnsmarch. 7,14 og 21 km i Brøndby 
området. 
 
Jørgen Kjeldsen solgte et par opdaterede kataloger med billeder af medlemmer 
for en 20'er.  
 
Carl reklamerede for ENIGMA foredrag den 28. marts kl. 19.00 
 
Alle som ønskede det havde nu haft ordet og som sædvanlig Dronningens skål og 
derefter skafning. 
 
Referat fra Admiralforsamlingen kommer i et særskilt afsnit i april nummeret af 
Så Til Søs. 

Mindegudstjeneste i anledning af 60-året for M/S 
Hans Hedtofts forlis  
 
Piedestalen til redningskransen er lavet af 866 Ole 
Holm Præst. 

Fotograf. Søren Konradsen. 
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Velkommen til Sendemandsmøde 
 

På Randers Marineforenings vegne skal jeg byde 
sendemænd 

 
Velkommen til Randers 

 
Vi har fornøjelsen at fremsende programmet for mø-

det 
Samt tilmeldingsskema for arrangementet 

 
Jeres tilmelding samt betaling skal være os i hænde 

 
Senest mandag den 1. april 2019 

 
 

På gensyn i Randers 
 

Randers Marineforening 
 

Lars Gjættermann 
Formand 

 
 
Alle tilmeldinger skal ske til: 
 
Kasserer Kent Brandstrup 
Dronningensgade 15, 2.sal 
8900 Randers C 
 
Tlf.nr.: 30 69 85 79 
 
Mail: kent.brandstrup@gmail.com   
 
Al betaling skal ske til: 
 
Reg.nr. 7230 konto nr. 2373716 
 

(invitationen og kort vedhæftes STS for marts måned 2019) Redaktøren 
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Gamle luftfotos af Marinegården dengang den 
hed  Gartnergården. 

 
1936: 
 

 
Måske 1955 
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Vi har i 2018 sæsonen mistet 6 af vore kammerater: Medlemsnummer 555 Jørgen 
Strange Lorenzen, gammel frihedskæmper og dygtig foredragsholder. Medlemsnum-
mer 484 Henry Nielsen, vores egen Heimdal, som passede indchekningen igennem 
mange år, han har også været udnævnt til Årets Mariner. Medlemsnummer 765 Lutz 
Niegsch , en stille og rolig mand der ikke gjorde det store væsen af sig, men som alle 
andre nød han at komme i vores forening. Medlemsnummer 531 Preben Lauritzen, 
han blev meldt ind i 1983, og var en flittig deltager ved mange af vore møder, samt 
vore andre arrangementer. Medlemsnummer 883 Knud Bojesen, han nåede ikke at 
være medlem i så mange år, men havde deltaget i bl.a. lørdagsåbent og marchture 
igennem mange år, inden han blev meldt ind. Medlemsnummer 425 Rene Posin, han 
havde været med i foreningen i mange, mange år, han har flere gange lavet mad til 
bl.a. Fregatfester og private fester, han var også en af foreningens revisorer igennem 
rigtigt mange år. Alle disse afgåede kammerater vil blive savnet, æret være deres 
minde.   
Vi har jo haft vores sædvanlige møder i året der er gået, antalsmæssigt i hvert fald. 
Man kan ikke just sige at indholdet var sædvanligt. Til vores Januar møde var Kaj 
Vittrup mødt op for at fortælle om sine udsendelser til forskellige brændpunkter i 
verden, mega spændende foredrag, og ikke helt ufarligt for foredragsholderen. Tim 
og Nils havde et projekt med klipfisk som også var velbesøgt, og der var kommet ny 
redaktør af vores blad. Februar mødet skulle være en almindelig Admiralforsamling, 
men grundet sygdom var vi ikke klar med et regnskab. Ekstraordinær admiralforsam-
ling blev foreslået til marts. Diverse valg til bestyrelsen blev klaret. Til mødet i 
marts, ekstraordinære admiralforsamling var vi klar med et regnskab, dette blev god-
kendt med bemærkninger til bestyrelsen om at stramme op, og udvise rettidig omhu. 
I april måned havde vi MBE Bob Cobley, fhv. handelsattache ude og fortælle om 
Krigsgrave rundt om i Europa, og dem der passer dem, meget interessant. Også i 
april var der arrangeret en tur til Ærø, Vi var en busfuld mennesker afsted og opleve 
Ærø og flere marineforeninger på øen, bryggeri og et flaskeskibsmuseum og alt i alt 
havde vi en pragtfuld tur. Ligeledes i april måned havde vi et IDE-møde, folk var 
indbudt til at komme med deres gode ideer og forslag til både besparelser og nye 
måder at generere indtægter på. Der blev udarbejdet et idekatalog på i alt 33 punkter, 
som bestyrelsen skulle kigge grundigt på. På vores møde i maj havde vi fornøjelsen 
af at høre om Danmarks Marineforening ved landsformanden Jens Ole Løje Jensen, 
og bagefter Var næstformanden Kim og Banjermesteren Gert på banen og fortalte om 
samarbejdet i mellem de forskellige foreninger i distrikt 1, og nogle historiske data 
og anekdoter om Brøndby Marineforening. Samme aften havde vi dåb af vores flotte 
mast, som kom til at hedde Lisbet, og Lisbet Rank stod for selve dåbshandlingen. 
Men det var ikke helt slut med at feste, vi ændrede vores lørdagsåbent til en recepti-
on, hvor vi fejrede vores pragtfulde vartegn. Sommerferie. I september startede vi op 
med kaptajn Søren Søgård som kom og fortalte om ØK s flåde igennem 100 år, Sø-
ren blev så begejstret for Brøndby m/f at han blev overflyttet hertil.  

Årsberetning for Brøndby M/F, ved formand Michael B. Pedersen. 
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Før i tiden, da det var muligt at få fat i ål, holdt vi ålegilde. Men i disse tider med 
knaphed på ål og himmelflugt på prisen havde vi valgt at lave en Martha inspire-
ret frokost, det var en herlig eftermiddag. I oktober måned havde vi indbudt Jan 
Gert Olsen fra beredskabsstyrelsen, som kom og fortalte om de prøvelser man 
kan komme ud for både nationalt og internationalt, når forskellige katastrofer 
indtræffer. Ligeledes i oktober havde vi et foredrag om livet på Dannebrog på et 
sommertogt, meget interessant, og spændende. November måned bød på fore-
drag om store kanoner og slagskibet Iowa ved Erik Boldrup fra Stege, det var 
noget gasterne kunne lide, der var helt stille, alle lyttede godt efter.  Til vores 
december møde havde vi indbudt en orlogspræst emeritus, Henning Nielsen, 
som fortalte om jul under fremmede himmelstrøg og  hvordan han klarede at få 
oprettet den stilling han gerne ville have som netop orlogspræst. Samme aften 
havde vi et lotteri, hvor vores gæst var ubeskeden nok til at vinde både første og 
andenpræmien, plus et par stykker til---  Pragtfuld afslutning på året med nisse-
huer, julegaver og julemand.  
 
I året der er gået har bestyrelsen arbejdet for økonomisk stabilitet, og bedre likvi-
ditet. Vi har afsluttet kontraktforhandlingerne med Brøndby kommune, deltaget i 
Store cykeldag og Kulturnatten, dette for at vise at vi er et kulturelt tilbud i kom-
munen. Vi håber at Soldatens dag kan komme tilbage på gården, i stedet for på 
rådhuset. Vi har indgået aftale med et forsikringsselskab, således at vore frivilli-
ge er dækket i tilfælde af uheld.   
Alle disse ting og sager, foredrag, busture alle begivenheder der sker på og om-
kring gården, sker fordi mange frivillige mennesker hjælper, skaffer kontakter og 
foredragsholdere, afholder tøndeslagning ved fastelavn og arrangerer marchture, 
serverer og dækker borde til arrangementerne. 
 Jeg vil gerne takke en masse mennesker, bestyrelsen for deres store arbejde, 
banjermesteren og arbejdsholdet for at gården fremstår så flot og velholdt som 
den gør. Ib Ketler for at skaffe mange gode foredragsholdere og for at skrive 
fødselsdagshilsner ved runde dage, Carl Rasmussen for at være vores redaktør af 
vores blad Så til Søs. Tak til Søren for at have energien til at lave busture, og 
køre for os. Tak til alle de frivillige som enten står i barerne, er med på gulvet til 
lørdagsåbent og alle de der støtter op om vore arrangementer.  
 
Mange tak og velmødt i foreningen. 
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BMV 
Kommende arrangementer: 
Fastelavn    03-03-19 kl. 11.00 
BMV generalforsamling 12-03-19 kl. ?? 
 

BRØNDBY MARITIME VENNER ARRANGE-
RER:                                        
 
 
FASTELAVN FOR BØRN OG BARNLIGE 
SJÆLE 

 
SØNDAG DEN 3. marts 2019 KL. 11:00 I 
MARINEGÅRDEN. 

 
Der vil være tøndeslagning med kåring 
af kattekonge & kattedronning og præ-
mie til bedste udklædning 
 
Fastelavnsboller, kakao, kaffe og the er inkluderet i pri-
sen. Øl og vand kan købes i baren til vores små priser. 
 
Prisen for børn og voksne er 30,00 pr deltager 
 
Ved tilmelding bedes oplyst barnets alder 
 
TILBAGEMELDING TIL BESTYRELSEN SENEST DEN 24. fe-
bruar 2019. (Gerne på mail: BMVenner@gmail.com) 
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Herved indkaldes til  

ordinær generalforsamling 

i BMV  

tirsdag den 12. marts 2019 

kl. 19:30 

i Marinegården 

Dagsorden:  
  
a: Valg af dirigent 
b: Formanden aflægger beretning 
c: Kassereren fremlægger revideret regnskab 
d: Fastsættelse af kontingent 
e: Indkomne forslag 
f: Valg af: bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og  
        revisorsuppleanter 
  
 1.Formand Connie Jørgensen  på valg 
  2.Kasserer Hanne Olsen   ikke på valg 
 3.Bestyrelsesmedlem Eva Andersen på valg - ønsker ikke genvalg 
 4.Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen på valg 
 5.Bestyrelsesmedlem Aase Mathiesen ikke på valg 
 6.Bestyrelsessupp. Helen Hansen    på valg 
 7.Bestyrelsessupp. Kirsten Sigersen på valg 
 8.Revisor Carsten Sørensen   på valg 
 9.Revisorsuppleant Birthe Sørensen på valg 
g: Eventuelt  
    
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen 
       
Alle interesserede er velkomne til at møde op for at støtte foreningen. 
 

  
HUSK indbetaling af kontingentet på kr. 150 til BMV 

Indbetaling til Arbejdernes Landsbank  på:  Reg.nr. 5326  kontonr. 

0251729 eller MobilePay +45 3043 0810 (Hanne Olsen) 
  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 

Efterlysning e-mail adresser 
469  Ove I. Hansen 
566  Henrik  Landsmann 
618  Henning Hansen 
661  Leif Krohn 
682  Preben  Hagberg 
694  Elith Pedersen 
696  Arne Jensen 
699  Istvan Verebes 
708  John Faurholdt 
750  Steen Christensen 
752  Georg Marum 
771  Bent Brask 
778  Henning Jespersen 
821  Ib Dramshøj 
825  Preben Rasmussen 
846  Tommy Carstensen 
912  Flemming G. Nielsen 
 
Følgende har en mail men den virker ikke: 
 
803  Johannes Poulsen 
564  Bent Ellingsgaard 
627  Carl Simonsen 
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Kommende aktiviteter i afdelingen 

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

2019 Forår 
 
 

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 
 

Maj: 
Torsdag 02 18.30 - 24.00  Medlemsmøde 
Torsdag 09 18.00 -   MF – bestyrelsesmøde  
Lørdag 11 13.00 - ????  Lørdagsåbent 
 
Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 26 

Vores foredragsholder  Søren Nørby  har tilbud på følgende bøger: 
 
”Sænk skibene” til 200,- kr. (normalt 249,- kr.) 
”For Flaget og Flåden” til 200,- kr. (normalt 299,- kr.) 
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Vi har mistet en af vore kammerater. 

 

Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at skibsnummer 
405 Egon Helge Hansen er afgået ved døden den 12. februar 2019, 86 år 
gammel.  Egon blev indmeldt i Brøndby Marineforening i 1973 og var meget 
glad for at komme i foreningen, både til møderne og lørdagsåbent. 
 

Vi vil savne ham meget. 
Æret være hans minde. 

 

Jan Schmidt Hansens bisættelse 

Kære Skyttelav, BMV og Marineforening. 

Tak for den varme deltagelse og mange smukke blomster ved Jans 

sygdom og bisættelse. 

Tak til Skyttelavets formand/bestyrelse samt onsdagsholdet/

banjemesteren/hovmesteren der gjorde det muligt, at vi  i Jans ånd 

kunne samles i Marinegården. 

Tak for støtte og omsorg. 

Helen, Henrik og Jesper. 
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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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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 franskbrødsmadder  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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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: 
 
 
 
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  
 
16. til 17 marts DANMARKS MARINEFORENINGS SKYTTELAV AF
   HOLDER LANDSSKYTTESTÆVNE I ESBJERG . 
 
 
Fr. 30/8  DANNEBROGS 800 ÅRS JUBILÆUM FEJRES . 
 

Se flere informationer på http://marineforeningen.dk/home/kalender 
 
 
  
 

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

  
Hermed ledige terminer for året 2019 

(aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen) 
 

                                         
 Marts lørdag 09 
  lørdag 16 
  lørdag 30 
 

 April lørdag 06 
 

 Maj lørdag 18 
  lørdag 25 
 

 Juni lørdag 29 
 

 Juli lørdag 06 
  lørdag 13 
  lørdag 20 
  lørdag 27 
 

 August lørdag 17 
  lørdag 31 
 

 September lørdag 07 
  lørdag 14 
   

 Oktober lørdag 12 
  lørdag 26 
 

 November lørdag 02 
  lørdag 09 
  lørdag 23 
  lørdag 30 
 

 December lørdag 07 
  lørdag 21  
 

  Opdateret den 20-02-2019 
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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: Steen Bagge 2980 4080 
Sekretær: Peter Svenson 2627 6314 
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.: Frank Urban  4068 6937 
Flagbærer: Henning Aadorf  4089 4194 

SKYTTELAVET 
Formand: Henning Aadorf  4089 4194  
Næstform:  Carsten Sørensen 3117 5880  
Kasserer:  
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 23. marts 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) 
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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. 
 



26 

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 
Februar måneds aktiviteter 
Tor 28 18:00-22:00 Skyttelavets Admiralforsamling 
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 

Lø 27. april         12:30-16:00                 Fregatskydning (Blazer) 
Lø 27. april         18:30-01:00                 Fregatfest (Festtøj/blazer) 
Sommerskydning 
 Hver mandag i sommerhalvåret første gang den 6. maj  
Undtagen den 10. juni 2. pinsedag. 
Sidste skydning er den 5. august. 
Hver gang fra kl. 1600-1800.  
Mandag den 26. 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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Garderskydning 2019 
 
 

Den 23. januar samledes en flok skytter fra Garderne og Marinen til den 
årlige skydning i kælderen under Glostruphallen. 
MF stillede med et hold på 6 skytter, sløjt, det burde være muligt at få nogle 
flere med til denne skydning. 
Der blev skudt med stor iver og efter skydningen var afviklet trak de samle-
de skytter op i cafeteriet i Glostruphallen, for at indtage et par stykker smør-
rebrød, efter den værste sult var stillet blev der serveret kaffe og medens 
kaffen blev drukket blev resultaterne bekendtgjort, Garderne, som stod for 
skydningen, havde valgt at det var de 3 bedste damer og herrer som fik 
præmier og det kom til at se sådan ud: 
 
Damerne     Herrerne 
1 Evy Jensen  181 Jørgen Kjeldsen  193 
2 Louise borg Aadorf 181 Jan Wilmarst   192 
3 Helle Bennetzen  181 John Bennetzen  191 
 
Der var hård kamp om placeringerne og det var i damernes tilfælde hvor 
mange 10ere de havde som var afgørende. 
Resultatet for de fire bedste på dameholdene og de fem bedste på herre 
holdene er som følge : 
 
Marineforeningen     Garderne 
1 Louise borg Aadorf 181  Evy Jensen   181 
2 Esther Kjeldsen  177  Helle Bennetzen  181 
3 Lilli Lyhne   169  Karen Margrethe Crone 179 
4 Else Aadorf  169 696 Lone Johansen  174 715 
Lis Carlsen   168     
Lisbet Rank   162 
 
1 Jørgen Kjeldsen  193  Jan Wilmarst  192 
2 John Wassar  188  John Bennetzen  191 
3 Henning Aadorf  188  Jens Crone   191 
4 Morten Aadorf  188  Carl Aage Lausten  191 
5 Max Rank   178 917 Niels Langstrup  189 954 
Gert Rossing  116 
 
 
Med disse resultater blev vi nødt til at aflevere pokalerne til Garderne både 
på dame og herresiden men vi kommer stærkt tilbage til næste år. 
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Skyttelavets Admiralforsamling 
Der indkaldes hermed til 

den 65. Ordinære Admiralforsamling 
i Marineforeningens skyttelav 

afd. for Glostrup, Brøndby og Omegn 
Torsdag  den  28. februar 2019 kl. 18:30. 

Sted: Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby. 
Dagsorden i ”SÅ TIL SØS” i dette nummer.  

Evt. forslag der ønskes behandlet på admiralforsamlingen 
skal være formanden skriftligt i hænde  

senest onsdag den 13. februar kl. 20:00 2019.  
Adgang kl.18:00. Skafning kl.18:30,  

Admiralforsamling kl.19:30. 
Af hensyn til skafning tilmelding på skydebanen eller til Henning 
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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 med- lemsmødet 

 
  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. 

Husk årets højdepunkt i 

SKYTTELAVET 

 Lørdag den 27. april 2019. 
 Fregatskydning i Glostruphallen  

Kl. 13:00-16:00 og 
efterfølgende Fregatfest  

Kl. 17:30-00:30 
i Marinegårdens skønne lokaler, hvor vi mødes senest kl. 
17:30 iklædt selskabstøj (Smoking eller Blazer)  
og godt humør. 

Kuvertprisen er også i år kr.: 350,00 
Billetter kan kun købes hos Henning Aadorf ved medlemsmøder eller 

på skydebanen, pr. tlf.:40 89 49 94, eller mail: Henning@aadorf.dk  
Som sædvanligt er alle interesserede velkomne til at 
deltage i festlighederne, det er ingen betingelse at man 
er medlem af skyttelavet. Vær med på denne festlige 
aften med god mad, musik og dans på dækket. 

NB! Max. 72 deltagere 
Husk at det er skyttelavet der i mange tilfælde 

repræsenterer vores afdeling udadtil, især i 
Marineforeningens afdelinger landet over. 



30 

MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 
FOR GLOSTRUP, BRØNDBY OG OMEGN. 
65. ORDINÆRE ADMIRALFORSAMLING. 

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.30 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
  
2. Bestyrelsens årsberetning  v/formanden 
  
3. Konstitueret kasserer fremlægger revideret regnskab.  
 v/Johann Jacobsen 
  
4. Indkomne forslag. 
  
5. Fastsættelse af kontingent for år 2020. 
  
6. Valg til bestyrelsen. 
a. Formand Henning Aadorf    Ikke på valg 
b. Kasserer        nyvalg 
c. Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen    på valg modtager genvalg 
d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen       ikke på valg 
e. Bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk   ikke på valg 
f. Bestyrelsesmedlem Kent Andersen   på valg modtager ikke gen-
valg 
g. Bestyrelsesmedlem Thomas Haulund Aadorf  på valg modtager genvalg 
h. Bestyrelsesmedlem Morten Aadorf   ikke på valg 
i.  Bestyrelsesmedlem Johann Jacobsen  ikke på valg 
j.  Revisor Kaj Urban     på valg modtager genvalg 
k. Revisor Erik Tofte     på valg modtager genvalg 
l. Revisorsuppleant, Steen Høppner    på valg modtager genvalg 
m. Revisorsuppleant, Frank Urban   på valg  modtager genvalg 
n. Flagbærer, Morten Aadorf     på valg modtager genvalg 
o. Flagbærersuppleant, Tim Brostrøm   på valg modtager genvalg 
  
7. Eventuelt. Under dette punkt kan alt fremlægges; men intet vedtages. 

  
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på admiralforsamlingen, skal skrift-

ligt være formanden i hænde senest onsdag den 13. februar 2019. 
  

Der er skafning kl. 18:30. Skaffegebyr kr. 0,- pr. person. 
Efter admiralforsamlingen er der kammeratligt samvær. 

Af hensyn til skafningen er tilmelding nødvendig 
senest mandag den 18. februar 2019. 

På bestyrelsens vegne, 
Henning Aadorf 
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Invitation til Landsskyttestævnet 2019 i 
Esbjerg. 

Det er mig en stor glæde, at kunne indbyde jer til Landsskytte-
stævnet 2019 i Esbjerg. 
Stævnet afholdes lørdag d. 16. marts 2019 til søndag d. 17. 
marts 2019. 
Det er og vigtigt, at i overholder tilmeldingsfristen, som er 
den 16/01 2019. 
Til jer, der ikke ønsker overnatning på Esbjerg Konference Hotel. 
I må selv søge muligheder for overnatning og selv kontakte de 
pågældende steder. 
Med venlig hilsen og på vegne af Esbjerg Skyttelav. 
Hans Novrup 

Brøndby Skyttelavs bestyrelse har vedtaget at yde til-
skud til årets Landsskyttestævne, således at det for del-
tagelse af skytter fra Brøndby kommer til at koste kr. 600 
at deltage, normalpris for overnatning i 3 mandslukaf kr. 
845, ønsker man enkeltværelse må man selv betale diffe-
rencen. 

Kammeratskabsaften, 
Frokost, Overnatning 

Generalforsamling og 
hygge 
Esbjerg Marinefor-

ening, Fiskerihavns-

gade 2, 6700 Esbjerg 

SKYDNING 
EFI hallerne Sportsvej 

21, 6705 Esbjerg Ø 
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VRIDSLØSEMAGLE TURISTFART 
Ole Rømers Vej 42  - 2630 Taastrup  - Telefon 38 88 10 70 - Fax 43 99 04 46 

 e-mail: turist@anchersen.dk v/ Søren Andersen    -    Medlem af  
Marineforeningen       Skibsnummer 703 

BRØNDBY & OMEGNS 
MARINEFORENING 

- stiftet 1945 - 


