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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:  

 Aspargessuppe med kødboller og brød 
 
Svinekoteletter Bombay med Ris og gemyse 
 
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. 

Søværnets Chefsergent Morten Thor Christensen 

 
Han fortæller om sig selv og 
om hans rolle, i denne nye 
stilling, som nær rådgiver for 
Chefen for Søværnet, KA 
Torben Mikkelsen, omkring 
øget rekruttering og at styrke  
sergentgruppens virke  

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Året er startet med fynd og klem, vi er nu allerede kommet til 
aprilnummeret, tiden går hurtigt. Vi har i bestyrelsen aftalt at 
priserne på øl og vand bliver hævet lidt, også prisen på mad 

bliver hævet lidt, dette for at imødegå de ekstra udgifter vi 
ved kommer fra næste år. Vi arbejder målrettet på at få nogle 
flere arrangementer, og måske en ekstra lejer på en fast dag i 
ugen. Vi arbejder også på at finde flere annoncører til  vores 
blad Så Til Søs og eventuelt sponsorer. Vi er blevet bedt om at 

stille med nogle indsamlere, 15 stk. til hjerteforeningens ind-
samling den 28. april, dette vil så resultere i at vi gratis får en 
udendørs hjertestarter sat op på gården, interesserede kan hen-
vende sig til formanden, som selv skal med. 

Vi har haft lidt problemer med tilmeldinger og den faste skaf-
feliste, Vi har vedhæftet den faste skaffeliste til dette blad. I 

må meget gerne kontrollere om i står på den faste skaffeliste, 
og hvis ikke kan i blive påskrevet. For de nye vil jeg gerne 
lige ridse op, den faste skaffeliste er listen over alle de med-
lemmer, der kommer fast til medlemsmøderne, man skal kun 
tænke på at man skal huske at melde fra, hvis man er forhin-

dret i at deltage.   Vi glæder os til at se jer, husk Enigma fore-
draget den 28. Vel mødt i foreningen. 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den  13. april  
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 April 2019. 

 

21. april 710 Kristian Kristensen 90 
22. april 882 Carsten B. Nielsen  60   
  

 

 

 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 

  

 359  Ib Ketler   50 år 

 778  Henning Jespersen 20 år 

 772  Bendt Sørensen  15 år 

 

Vi ønsker hjertelig t  tillykke  

  

 

mailto:kontakt@marineforening.dk
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Marts 2019 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

Formanden kunne her til marts mødet melde ”Klar ved flaget” til 

116 medlemmer, herligt at vi kan mønstre så mange til vores mø-

der hver gang! 

 

Vi måtte i dag sige farvel til 405 Egon Helge Hansen, som plejede 

at sidde på Missilbakken. 

Han var et trofast medlem der deltog ved de fleste af vores møder 

og arrangementer, og vil blive savnet af kammerater og medlem-

mer. 

 

Nye Medlemmer og gæster 

Michael kaldte herefter Ejlif Møller og Jens Erik Nielsen op til Kap-

tajnsbakken, for at byde de 2 nye medlemmer velkommen og be-

rettede om symbolikken ved vores emblem. Kim supplerede med at 

fortælle om vores værdier, og hvad vi står for, herunder at ”Det 
her er en forening man ikke melder sig ud af. …Det er en forening 
man bæres ud af, sådan er vores kammeratskab” 

 

Jens om ”kort om Jens” Jeg er 58 år, gift og har været i Marinen 

som tekniker, bla. i ubådene 80´erne og på Stevns fortet. 

 

 

Ejlif har været i maringen 67-68, efter 

sin tid i Auderød, kom han til Holmen 

som skriver, og beskæftigede sig blandt 

andet med forsvarets brevkurser. Og 

som Ejlif berettede, har han ikke været 

direkte tilkommanderet et af søværnets 

fartøjer, men dog sejlet en hel del med 

”Hønen”. 

Er nu gift på 52 år med 3 børn. Har som 

civil været handelsmand med stål og 

aluminium i de sidste 54 år. 

De nye medlemmer blev budt velkomne 

med 3 skæppe ræer. 

Til dagens medlemsmøde have vi 2 gæ-

ster: Frank Baunhild og Jan Jonsen. 
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Jubilarer og fødselarer 

Formanden kaldte herefter følgende til Broen: 

716 Arne Knudby 

688 Poul Friis Schmidt 

814 Kent ”Den halve murer” Andersen 

760 Lennart Petersen 

869 Gert Skov Jørgensen 

Arne kan fejre 20 års jubilæum i foreningen, Poul og Kent har 

75 års fødselsdag, Lennart har 70 års fødselsdag, mens Gert 

kun kunne fejre 65 års fødselsdag.  

De blev alle fejret på behørigt vis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uddeling af foreningens kammeratskabstegn 

Michael bad herefter 635 Carl Rasmussen og 660 Walther Ny-

sted om at komme op på broen. 

For at modtage foreningens kammeratskabstegn. Dette på 

grund af den meget store indsats disse to medlemmer har ydet 

for Brøndby marineforening. Carl med det store arbejde som 

redaktør for vores blad ”Så Til Søs”, samt sit virke som besty-

relsesmedlem her i foreningen.  

Walter for den store støtte, og altid har kunnet træde til når 

formanden har spurgt om hjælp. 

 

Formanden meddelte at der var indkommet en anonym kontant 

donation fra en af vores medlemmer, og takkede mange gange 

for donationen, og dette blev fulgt op af medlemmernes ap-

plaus!. 
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Meddelelser fra øvrige medlemmer. 

 

Busture 

Søren kunne berette at der på turen til Ærø er kommet et afbud 

(2 personer), så der et dobbeltværelse ledigt, og altså plads til 2 

personer til denne bustur. 

 

Der er ved at blive planlagt en ny weekend bustur i ultimo 

september/primo oktober, denne gang kunne turen gå til Søn-

derjylland, med besøg på Tirpitz Museum og ved Blåvands Huk, 

måske tage til Flensborg, evt. med besøg til Kiel, Ubådsmuseet.  

På forespørgsel, om der kunne være interesse for en sådan tur, 

kunne det bare konstateres, AT DET VAR DER! Søren vil vende 

tilbage med nærmere oplysninger 

 

ENIGMA Foredraget 

Carl fortalte at der allerede nu er 49 tilmeldte til foredraget d. 

28. marts, men at der selvfølgeligt er plads til flere. Overskuddet 

går ubeskåret til vores forening. 

 

Toften 

Frank Urban kunne i dagens anledning oplyse at Toften på 1. sal, 

ville være åben efter mødet. 

 

Skyttelavet 

814 Kent ”Den halve murer” Andersen og 760 Lennart Petersen 

blev af Skyttelavets formand kaldt på broen, for endnu engang 

at blive fejret med en lille hilsen.  

Skyttelavet har haft travlt i februar måned. Den 21. feb. blev der 

afholdt banko med over 100 glade deltagere. Fastelavnsskydnin-

gen havde lidt færre deltagere men afviklingen gik som det ple-

jer. Damerne vandt! Else blev Dronning, og John Wassard fik 

kongekronen på. Bagefter blev der hygget med kaffe og faste-

lavnsboller. 

På Admiralforsamlingen d. 28. blev det valgt ny kasserer Johann, 

i stedet for den afdøde Jan. Tillige blev Ole Bro og Steen Bagge 

valgt ind i bestyrelsen. Den 16.-17. april er der Landsskyttestæv-

ne, Carsten vil være rejseleder. Program vil blive udsendt. 

”Pokalen på plads” er blevet rykket til tirsdag 19. marts. 

Husk at aflevere pokaler, senest til april mødet, da der skal være 

tid til indgravering. 
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Som afslutning bød Henning velkommen til de nye medlemmer, 

og opfordrede dem til at deltage i skyttelavets aktiviteter. Skyd-

ning foregår hver mandag aften, nedenunder Glostrup Hallen. 

 

Ordet bliv givet tilbage til Michael som bød velkommen til afte-

nens foredragsholder Søren Nørby, Ph.d. Søværnets historiske 

konsulent, og Michael afsluttede med at beordre ”Dronningens 

Skål” 

 

Efter middagen holdt Søren Nørby foredrag ”For flaget og flå-

den. Højdepunkter og det modsatte fra flådens 500 års historie” 
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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 april måned 2019) Redaktøren 
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Punkt a. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Carsten Sørensen, som blev enstemmigt valgt. 
Carsten Sørensen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt og alle tilstedeværende havde 
stemmeret. 
 
Punkt b. Bestyrelsens årsberetning V/Formanden 
 
Formandens beretning 2018 
 
Medlemmer ved udgangen af 2018 er 56, vi har desværre måtte sige farvel til 
et par stykker i året der er gået. Vi kan ikke finde ud af hvordan vi skal få til-
gang af medlemmer, da vi har bestemmelse at der skal være flest medlem-
mer med tilknytning til marineforeningens medlemmer. 
 
I løbet af 2018 har vi haft forskellige arrangementer.  
 
Vi startede traditionelt op med vores nytårskur med kransekage og boblende 
dråber. Det var en hyggelig aften, hvor vi var 14 tilstede som hyggede og 
skålede for året som var gået.  
 
Vores årlige fastelavnsfest var en dejlig dag med tøndeslagning, flotte ud-
klædte børn og vi sluttede af med kåring af kattekonger/kattedronninger. 
Bagefter var der fastelavnsboller og varm kakao som vi kunne varme os ved. 
 
I foråret afholdte vi platforms clairvoyance som var en stor succes. Det var en 
interessant aften hvor Marianne Augsburg indviede os i et spændende uni-
vers. 
 
Vi har afholdt forårsbanko og Mortens banko sammen med Marineforenin-
gen. Gevinsterne var som sædvanligt traditionen tro grillpakker om foråret og 
ænder til Mortens banko. 
 
I efteråret måtte vi desværre aflyse vores tøjparty da der var for ringe tilslut-
ning til arrangementet.   
 

 

Brøndby Maritime Venners 12 års Generalforsamling 
Tirsdag 12 marts 2019 
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Da der heller ikke havde været nogen tilkendegivelse af tilslutning af vo-
res velvære aften besluttede vi også at aflyse den. Beklager hvis vi var 
for hurtige til at aflyse den, men da vi har mærket svigtede tilslutninger til 
vores arrangementer, ønskede vi ikke at sætte i gang med så stort et 
arrangement.  
 
Til december pyntede vi med julestjerner sidste år. Vi har fået fine tilba-
gemeldinger, på ændringen fra juledekorationerne, som ikke altid stod 
pænt både til medlemsmøde og julefrokost i december.  
 
Til sidst vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for det arbejde de har 
udført i året der gik, også en tak til de frivillige der har hjulpet. En særlig 
tak også til onsdagsholdet for deres hjælp. 
Vi i bestyrelsen ser frem til 2019 bliver et godt år for BMV og deres med-
lemmer. 
 
Punkt c. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab v/ kassere-
ren 
Regnskab uddelt. 
Regnskab gennemgået og godkendt. 
 
Punkt d. Fastsættelse af kontingent 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt e. Indkomne forslag 
Ingen Indkomne forslag. 
 
 
Punkt f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor samt 
revisorsuppleanter 
 
På valg er følgende: 
 
 
1. Formand Connie Jørgensen   Genvalgt 
2. kasser Hanne Olsen     Genvalgt 
3. Bestyrelsesmedlem Eva Andersen  På valg – ønsker ikke 
        genvalg 
4. Bestyrelsesmedlem Kirsten Sigersen  Valgt 
5. Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen Genvalgt 
6. Bestyrelsesmedlem Aase Mathiesen  Genvalgt 
7. Bestyrelsessuppleant Kirsten Sigersen Valgt til bestyrelses
        medlem  
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8. Bestyrelsessuppleant Helen Hansen  Genvalgt 
9. Bestyrelsessuppleant Susanne Pedersen Valgt 
10. Revisor Carsten Sørensen   Genvalgt 
11. Revisorsuppleant Birthe Sørensen  På valg – ønsker ikke  
        genvalg 
12. Revisorsuppleant Jørgen Skovsende  Valgt 
 
Punkt g. Eventuelt 
 
Kim sagde tak for godt samarbejde det fungerer godt med vores hjælp til MF 
2 bankospil om året, de frivillige der stiller op til hovedrengøring, lørdags-
åbent samt afholdelse af medlemsmøder. Kim forslår der skal ligge indmel-
delse brochure til nye medlemmer i MF. 
 
Der blev orienteret om at en enig bestyrelse har på sidste bestyrelsesmøde 
bedt Connie om at søge om medlemskab af MF. 
 
Forslag til arrangementer: Damefrokost evt. til en lørdagsåben. 
 
Afholde et medlemsmøde i stil med MF. 
 
Carsten Sørensen afsluttede Generalforsamlingen og gav formanden ordet, 
som takkede Eva for hendes tid og hjælp i bestyrelsen. Carsten takkede for 
fremmødet og god ro og orden. 
Generalforsamling sluttede kl. 19:35 
 
 
 
 
 -------------------------------------- ----------------------------------------- 
 Carsten Sørensen  Henriette Sørensen 

 

Brøndby Maritime Venners 12 års Generalforsamling 
Tirsdag 12 marts 2019 
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BMV 
Kommende arrangementer: 
 
Ingen planlagte aktiviteter. 
 

BMV' Fastelavnsfest  

Der var mødt mange børn og voksne 
op til BMV's fastelavnsfest på marine-
gården. De forventningsfulde børn var 
flot udklædte og blev delt i to hold 
efter størrelse til tøndeslagning. Der 
blev slået godt til tønderne og de små 
var i år de første til at få has på tøn-
den. De store måtte anstrenge sig for 
at få slået hul på tønden og det sidste 
bræt ned, men det lykkes til sidst  
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Efter tøndeslagningen gik vi ind på  
gården hvor der duftede af nybagte fastelavnsboller. De blev nydt 
sammen  med varm cacao og flødeskum. 

Så skulle der kåres årets kattekonger og  
kattedronninger. Fra den lille tønde blev 
Mikaz konge og Robin dronning. Fra den store tønde blev Mathias 
konge og Astrid dronning 
 
 
Til sidst skulle det bedst udklædte barn kåres, men da det som 
sædvanligt var svært at vælge, fik alle børn en præmie for deres 
udklædning og indsats ved tønderne. De sædvanlige  
 lakrids piber gjorde lykke både hos små og store.        
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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 
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: 
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 
 

Juni: 
Lørdag 08    Arbejdsholdets sommerfest 
Søndag 16    Store cykeldag  
Søndag 23    Sct. Hans aften. 
 

2019 Efterår 
 

Juli 
Lørdag ??    Hovedrengøring 
 

August 
Lørdag 10    MF/SL sommerfest 
Søndag 25    Jubilarstævne 
 
 
Skyttelavets aktivitetsliste findes på side 33 
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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  
 
 
 
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) 
 
   

 Maj lørdag 18 
  lørdag 25 
 

 Juni lørdag 29 
 

 Juli lørdag 06 
  lørdag 13 
  lørdag 20 
  lørdag 27 
 

 August lørdag 03 
  lørdag 17 
  lørdag 31 
 

 September lørdag 14 
   

 Oktober lørdag 12 
  lørdag 26 
 

 November lørdag 02 
  lørdag 09 
  lørdag 23 
  lørdag 30 
 

 December lørdag 07 
  lørdag 21  
 

 Opdateret den 20-03-2019 
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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: Johann Jacobsen  6038 1107 
Best.medl.: Niels Erik Busk  2080 2702 
Best.medl.: Ole Bro Christensen  4089 3678  
Best.medl.: Jørgen Kjeldsen 5137 4240 
Sekretær: Thomas Haulund-Aadorf              6086 0608  
Best.medl: Steen Bagge  2980 4080  
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. Kirsten Sigersen   2330 8425 

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 13. april 2019 kl. 13.00 
Påskefrokost 

 

 
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. 
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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 

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 

Skyttelavet har brug for nye skytter. 
Skyttelavet vil gerne kunne markere sig på både distrikts og landsplan, derfor har vi 
brug for nye folk på banen som har lyst og interesse for skydning. 
Brøndby Skyttelav skyder  på skydebanerne under Glostruphallen, hver mandag 
fra kl. 18:30 til 21:00 i hele vintersæsonen som går fra september til april. 
Fra maj måned og hen over sommeren skyder vi udendørs på 50 meter bane og det 
foregår i Ballerup. 
Skyttelavet har våben til udlån og dygtige instruktører som kan hjælpe med at kom-
me i gang med skydningen, den første mandag i måneden er der dameskydning, 
det vil sige at man kan tage sin hustru og voksne børn med på banen, hvor de kan 
prøve at skyde, damerne er velkomne på skydebanen i hele sommerperioden, hvor 
vi også skyder om mandagen fra kl. 16:00 til 19:00 
I løbet af året har vi skydning mod andre skytteforeninger , alt foregår i en god og 
kammeratlig ånd men som alle andre vil vi gerne vinde. 
Hvis dette kunne have din interesse så henvend dig til Skyttelavets formand Hen-
ning Aadorf for nærmere aftale. 
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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. 

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. 
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Kære alle i Marine-foreningen. 
 
Tak for alle de gode år som vores far, svigerfar og farfar Egon Helge 
Hansen har haft sammen med mange af jer. 
 
Marine-foreningen var et sted hvor han gerne kom for at hygge sig 
med noget godt spisning og selvfølgelig en lille en.  
Også rejserne som blev arrangeret af foreningen, var han meget glad 
for. Når han var nede hos os her i Holland, fortalte  
han tit hvad han oplevede sammen med jer. 
 
Men på alt kommer en ende og torsdag 21 februar var vi sammen til 
det sidste farvel til vores far, svigerfar og farfar.  

Jeg og min familie takker meget de medlemmer som var til stede og 
specielt en stor tak til flagbæren. Det var flot! 
Tak for alt. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Dan, Jola, Charlotte og Jesper-Helge Hansen 
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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 - 


