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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:  
  To slags sild med løg og rugbrød. 

 
Hakkebøffer med løg - champignon - ærter og hvide  
kartofler. 
 

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  kontaktperson Jørgen Skovsende  
Husk ! Fra- og tilmelding senest fredagen før 
medlemsmødet. 

”En spionhistorie fra den kolde krig” 

Fhv. vicepolitiinspektør 
Lynge Larsen fortæller 
om sin baggrund, PET, 
fjendtlig aktivitet, BRD/
DDR, Stasi m.m. 
 

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Så er vi klar til den nye sæson, og vi glæder os til at se jer alle på 
Gården igen. Der er sket et par forandringer, tilmeldinger til med-

lemsmøderne varetages af Jørgen Skovsende, men i fortsætter med at 
bruge samme mailadresse, som i plejer. Hvad angår lørdagsåbent og 
bankospil, er det Henning Aadorf som passer tilmeldinger til disse 

arrangementer, Henning kan fanges på mail: henning@aadorf.dk, og 
ellers er han til stede ved alle vore møder. Vores bartender Morten 
har fået et nyt job, dette nye job gør at han ikke har den nødvendige 

tid til at passe baren, da han i det nye job skal rejse mellem 100 og 
120 dage om året, , vi kigger os om efter en ny bartender, med ansvar 
for bemanding, bestillinger og opfyldning. Vi ønsker Morten held og 

lykke med det nye job. Jeg har skrevet om det før, men skulle der væ-
re nogen medlemmer, der har lyst til at hjælpe lidt til, f.eks. ved et 
lørdagsåbent, bankospil, eller endda ved et medlemsmøde, så er man 

meget velkommen til at deltage, vi savner nogle flere frivillige, der 
kan hjælpe os alle med at få gode oplevelser og hyggelige stunder 
sammen. Man kan skrive til mig på mail, eller ringe så vi kan tale om 
mulighederne. Mail og telefonnummer står i bladet. Husk at følge 

med i, hvilke arrangementer der er mulighed for at deltage i, så som 
lørdagsåbent, bankospil og evt. foredrag. Vi måtte desværre aflyse 
busturen til Sønderjylland grundet for få tilmeldinger. Vi arbejder på 

at finde en dato for en hovedrengøring på gården, hvor vi kommer 
ind i de inderste kroge, mere om dette senere. 

Glæder os til vi ses igen, vel mødt i foreningen. 

Besked fra bestyrelsen: 
- Medlemsmøde januar 2020 er torsdag den 9. januar. 
- Medlemsmøde/Admiralforsamling 2020 er ikke den før-
ste torsdag i februar men den anden torsdag  som er den 
13. februar  
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Jubilæer i  afdelingen 

September 2019 

 

209   Ole Friis  60 år  
718   Viggo Madsen  20 år  
 
 

Vi ønsker hjertelig t  tillykke  

 

Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 September  2019. 

 

 
01. sep  907 Kim Nielsen  70 år 
26. sep  885 Kjeld Hansen 60 år 
 

 

Vi ønsker hjertelig t  tillykke  

  

  

Besked fra kassereren:  
Grundet tekniske vanskeligheder så opkræves ekstrakon-
tingentet på de 200 kr. ikke i september, men først i star-
ten af november. 
 
Vi håber på  medlemmernes  forståelse. 
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Kulturnatten er fredag d. 4. oktober 2019 og afvikles i tiden 16-22. 
 
 
Rotary får plads ved det lange bord ud mod terrassen, de skal være 
sammen med Brøndby Natteravnene, Danmarks-Samfundet  og 
Marineforeningens Skyttelav. 
 
 
Så der bliver lidt for gæsterne at se på udover vores dejlige gård. 
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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 I. 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 
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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Maj mødet 2019 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

Velkomst ved Michael – Altid dejligt at der ikke skal flages på halv ved vo-

res møde her i dag. 

Steen Høppner vores hovmester blev kaldt op på broen – og tildelt vores sid-

ste Brøndby MF plakette til privat eje. med følgende indgravering ”til Steen – 

TAK for din indsats!”, for sin altid fremragende og store indsats for forenin-

gen. - ”kender man ikke Sten Høppner, er man virkeligt gået glip af noget!” 

 

 

 

 

Føl-

gende kaldes på broen pga. 10 års jubilæum 823 Steffen Svensson og 825 Preben 

Rasmussen. 

Følgende blev kald på broen – fødselarer: 

234 Bent Rasmussen 85år, 668 Flemming Jegstrup 70år, 867 Peter Helveg 70år, 893 

Ole Schultz 75år, 750 Jonnie Pjetursson 85år, 713 Johan Jacobsen 65år, 558 Ebbe 

Grønne 75år, 716 Arne Knudby 80år. 

En af fødselarerne spurgte ”Skal man som kommende fødselar returnere sin flaske 

gave vin, hvis man ikke når at fylde år??.” – ”Dette blev til megen grin og latter for-

talt at det ikke var nødvendigt!” 
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Følgende blev kald på broen – Kammeratskabstegn: 
832 Carsten Sørensen og Morten Aadorf blev kaldt til broen for at modta-
ge kammeratskabstegnet for deres altid store arrangement og store vilje til 
at hjælp til. 

 



10 10 

 

Skyttelavet kaldte følgende op på broen:  
234 Bent Rasmussen - fødselsdag, 920 Jan Johnsen som nyt medlem, udlevering af 
Søstjernen og John Wassar som fik tildelt Skyttelavets hæderstegn. 
817 Morten Aadorf blev årets nye Fregatkaptajn og 515 Jørgen Keldsen blev ud-
nævnt til æresmedlem i skyttelavet. Det var en god fregatfest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vindere på årets skydekort blev: Frank Urban, Peter Svenson, Kurt Møller, Ivan 
Christensen, Svend Larsen, Erik Tofte, Finn Christiansen, Peter Helveg, Hans Erik 
Højgård, 2 x Ole Løje, Kim Nielsen og Anders og hans gæster vandt 4 flasker! 
På Mandag 6. maj starter sommerskydning, I Ballerup på Råmosevej fra KL. 16-18 
Indtil d. 5. august (minus 10/6) og afslutning her på gården d. 26/8. med medbragte 
madder og uddeling af præmier og lign. 
 
Søn af et tidligere medlem (Lund) har ønsket, og fået tilladelse til at sponsorere en 
øl/vand til de fremmødte på dette møde – dette blev hermed gjort! Til stor applaus.  
 
Banjermesteren Gert: på søndag d. 25. august fra 10-16, foregår årets jubilarstævne 
alle er meget velkomne, både som jubilarer, men også alle andre er velkomne. 
 
Annoncering af Banko, Romsmagning og Sankt Hans her på Marinegården 
 
Flere gav små historier fra 2. verdenskrig om erindringer fra krigens tid. 
 
Traditionen tro blev Kok og personale kaldt frem for med klapsalv at blive takket for 
deres gode arbejde. 
 
Morten Aadorf fortalte om vores ide og planer om at få anskaffet vores egen rom, og 
det vil der blive arbejdet mere med. Derfor skal vi have fundet et navn til vores rom, 
der startes nu en konkurrence her i vores forening om hvilket navn rommen skal 
have, I kan derfor indsende forslag her i løbet af sommeren, og vinderen vil blive 
belønnet med en flaske af vores nye rom. 
Morten fortalte om skyttelaugets oplevelser i år herunder landsskyttestævnet og de 
famøse glemte sandwich. (Fader Aadorf glemte alle sandwich hjemme i køleskabet) 
der blev vis video af landsskyttestævnet  
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Herefter blev der vist kortfilm fra hhv. 1961-62 Hvervefilm til søværnet, samt om 
at blive konstabel i forsvaret. 
 
Kim v Wovern opfordrede medlemmerne  til deltage i/ved hovedrengøringen på 
gården, samt cykelarrangementet og frivillige til årets jubilarstævnet på holmen, 
tilmelding til Kim. 
Af andre nyheder kunne bestyrelsen fortælle at Bestyrelsen nu er begyndt at af-
holde månedlige forretningsudvalgsmøder, med det formål yderligere at sætte 
fokus på, og styrke foreningens økonomi 
der blev også fortalt om faldskærmsudspring med visning af video om bla. vores 
egen Ib Ketlers ”på slap line” (udspring) Ib kunne berette at han aldrig har været 
så afslappet ifm. dette faldskærmsudspring. 
herefter generel hygge og afslutning på en god aften. 

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

Under Dannebrog så husk at melde enhver form for 

flytning og adresseændring til Marineforeningen: 

kontakt@marineforening.dk så snart det sker ! 

mailto:kontakt@marineforening.dk
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En dejlig og stemningsfyldt aften i kammeratskabets rette ånd. Der var 
mange der havde lagt vejen forbi Marinegården. 
 
Steens flotte salatbord gav en god basis for de  bøffer og pølser som 
deltagerne selv havde medbragt. 
 
Mad og drikke blev nydt og samtalen gik lystigt. 
En smuk og mild sommeraften satte scenen  og et flot bål tog hovedrol-
len. 
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Halløj! Så har vi været til Sendemandsmøde i Randers. Efter en lang biltur, hvor jeg 
stødte til i Korsør, nåede vi til Randers. Vi havde en hyggelig Kammeratskabsaften 
hvor vi fik hilst på de gamle venner, som man så kun ser en gang om året. Vi opleve-
de, under Sendemandsmødet, at Jens Ole Løje blev hædret, bl. a. som Æresmedlem 
af DFB og stående applaus da Ole, men en klump i halsen, trådte fra som formand 
for Danmarks Marineforening. Jeg sender her lidt billeder fra min oplevelse af et 
Sendmandsmøde, som jeg nødig ville være foruden, da jeg har mange venner, bl. a. 
fra de 5 år i Landsbestyrelsen. Tak for muligheden for at deltage - John G. (874)  
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Leif Jørgensen  
Kim V. Wowern 

 
Æresmedlem Leif Jørgensen, skibsmummer 353 er gået fra borde. 
 
Han havde et barsk ydre men også et varmt og menneskeligt indre. 
Han var et loyalt medlem der har støttet Brøndby Marineforening i 
mangt og meget. 
 
Da han har skænket sit legme til videnskaben bliver der ikke nogen 
yderligere ceremoni. 
 
Der vil blive udtalt et mindeord for ham til medlemsmødet i oktober. 
 
Vi vil savne hans ærlige og ligefremme væsen. 
Han var et menneske der trods megen modgang i livet ikke mistede 
håbet. 
Hans gavmildhed er kommet mange mennesker til gode. 
 
Ære være hans minde. 
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Istvan Verebes in memoriam  
Istvan har deltaget i sit sidste medlemsmøde i Brøndby Marineforening. 
Jeg mødte Istvan for næsten 35 år siden da vi begge var med i flotille 
366 på Holmen, hvor vi begge startede som menige medlemmer af be-
sætning 4, hos Heini Rubeksen. 
Istvan var en meget venlig mand og mange gange når vi sådan på en 
sejlaften sad og snakkede sammen efter sejladsen, kom vi ind på hvor 
han kom fra, det var jo ikke et helt almindeligt Dansk navn han havde, 
Istvan fortalte at han oprindeligt kom fra Ungarn og under opstanden i 
56 havde han som ungt menneske, 15 år, været aktiv modstander af 
kommunismen, da så Russerne kom og slog opstanden ned, så han ikke 
nogen anden mulighed end at flygte ud af landet og forlade sin familie i 
Ungarn. Han landede så i Danmark hvor han blev statsborger og fik et 
godt arbejde. 
Istvan havde valgt at bo alene, det betød dog ikke at 
han holdt sig for sig selv, han arrangerede sig i ung-
domsarbejde og var bl.a. formand for Gladsaxe 
skytteforening og meldte sig til Marinehjemmevær-
net, hvor jeg som sagt mødte ham, vi havde mange 
gode år sammen medens vi sejlede, vi havde adskil-
lige sommertogter sammen, hvor vi alle lærte hinan-
den at kende, jeg husker en gang hvor skibet var på 
værft og vi skulle have lidt andet aktivitet, vi var i 
skoven og skulle prøve at lave en båre med de mate-
rialer der var til rådighed, Istvan skar sig alvorligt i hånden, så jeg måtte 
have ham med på skadestuen i Frederikssund, en anden gang holdt vi 
lidt væddeløb på kajen i Hundested og her falder Istvan og brækker sin 
lillefinger, åbent brud, så måtte jeg afsted med ham igen. 
Dengang flotillen havde lejet laden på gården fik jeg lokket Istvan og 
andre i besætningen med i BMF, han blev meldt ind i 97 og jeg tror ikke 
at han fortrød et øjeblik at han var blevet medlem, det betød meget for 
ham at være en del af kammeratskabet og jeg er ikke i tvivl om at dem 
han sad med, holdt af ham som en god kammerat. 
Istvan blev på sine ældre dage ramt af sukkersyge, det betød bl.a. at han 
fik amputeret sine tæer af og han derfor måtte gå med rollator, det gik 
også ud over hjertet og da han skulle have en pacemaker indopereret 
ville hjertet ikke mere. 
Istvans aske blev den 10. august spredt i Køge Bugt under deltagelse af 
Flotille 366 og kammerater fra BMF, Istvan blev 78 år og havde trods 
alt et godt liv her i Danmark selv om han aldrig glemte hvor han kom 
fra. 
Vi ses gamle ven, 515 Jørgen.  
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For at hylde Brøndby Marineforenings mange frivillige afholdt bestyrelsen 
en takkemiddag , lørdag 10. August. 
Vores medlem Jan Johnsen , skibsnummer 920 havde tryllet en fabelagtig 
3 retters menu sammen. 
Og han gjorde en stor og frivillig indsats i køkkenet.  Hans mad fik mange 
roser med på vejen :-) Formanden og Næstformanden udgjorde denne dag 
personale og servicerede de frivillige efter bedste evne. 
Kombinationen af gæsternes gode lune, den fantastiske mad , den kølige 
vin, den friske velkomst drink og det brusende øl var vellykket. 
Atter en god dag i Brøndby Marineforening.  
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EFTERLYSNING 

 
Søværnets historiske konsulent,  Søren Nørby, efterlyser det  
medlem af Brøndby afd., han var i kontakt med den 7. marts 
ved medlemsmødet. Pgl. medlem havde sejlet med BELLONA og FLO-
RA i 1968 og har billeder af skibene,  som kunne være af stor  interesse 
for  Søren Nørby:  noerby@gmail.com       tlf. 20686847 

I anledning af at det i 2019 er 800 år siden, at Dannebrog faldt ned 
fra himlen deltog fanebærerne og fik rådhuspandekager. 
 
 

mailto:noerby@gmail.com
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BMV 

Brøndby Maritime Venner 

BMV MEDLEMSMØDE 
TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2019, KL. 17:00 - ? 

 

Vi åbner kl. 17:00 
Kl. 18:00 – 19:00 Spisning – Forloren skildpadde med æg og flutes  
Kl. 19:00 – 19:30 Kaffe/the og æblekage 
Kl. 19:30 -  Gitte fra Gade & Juul kommer og viser smykker - (https://
 gadeogjuul.dk)  

 

Alle er velkommen, så tag gerne din veninde, mor, svigermor, søster eller andre du 
kender med. 
Prisen for arrangementet (ekskl. drikkevarer) er 75 kr. – betaling på mobilepay +45 
3043 0810 eller  
bank konto 5326 0251729 
  
Drikkevarer kan købes i baren. 

Tilmelding senest søndag den 15. september på bmvenner@gmail.com. 
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Som noget nyt, vil BMV til efteråret holde et medlems-
møde. den 4. tirsdag i måneden. på Gården. 
 
Datoerne for 2019 vil være: 24. september, 29. oktober 
og 26. november. 
 
Håber at medlemmerne vil bakke op om dette nye tiltag, 
og vi håber også, at nogle af marineforeningens koner/
kærester vil deltage. Der vil selvfølgelig også være mu-
lighed for at inviterer gæster med.  
 
 
Aftenen vil starte kl. 17-18:00 med en let anretning, her-
efter vil der komme et foredrag, en produktdemonstration 
eller måske en workshop (forslag modtages gerne). 
Aftenen slutter af med hyggeligt samvær 
Der vil komme mere i STS efter sommerferien, men re-
server allerede nu de nævnte dage. 

 
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 
komme i gang med skydningen, den første mandag i måneden er der dameskyd-
ning, 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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Fregatskydning og fest 2019. 
Når dette læses er årets højdepunkt i Skyttelavet, Fregatskydningen, 
overstået. 
Vi startede allerede fredag eftermiddag med at gøre klar, bordene 
blev dækket, bordplanen blev gennemgået, bordkortene delt rundt 
og ikke mindst blev der fremstillet borddekorationer af to dygtige 
piger, Henriette og Esther, så det hele kunne se rigtigt festligt ud til 
dagen efter, de forberedende øvelser til maden klarede Heidi og da 
det hele var på plads var det bare at glæde sig til dagen efter. 
 
Selve skydningen startede lidt kaotisk for da vi møder op på skyde-
banen, som vi havde reserveret hele dagen, var en flok bueskytter i 
fuld gang med deres aktivitet, vagten blev tilkaldt og sammen med 
ham forklarede vi bueskytterne at det var os der havde banen og de 
måtte pakke sammen, det gjorde de så i god ro og orden og så kunne 
vi komme i gang med at stille op til Fregatskydningen. 
Efterhånden kom skytterne, de blev indtegnet og vi ventede så på 
afgående fregatkaptajn, Steen Bagge, da han var ankommet og hav-
de inspiceret de fremmødte skytte kunne skydningen gå i gang på 
den af Kent Andersen fremstillede fregat, efterhånden blev sejlene 
skudt ned og krudtkammeret sprængt, af Jens Ole Løje, og til sidst 
blev den sænket af Morten Borg Aadorf, som hermed blev ny Fre-
gatkaptajn. 
Efter skydningen var overstået, vendte skytterne hjem for at gøre sig 
klar til festen om aftenen, der skulle shines op og festtøjet findes 
frem. 
Kl. ca. 17:30 startede festdeltagerne med at modtage afgående Fre-
gatkaptajn med ledsager, det skete med kanonskud og skansevagt, 
som det sig hør og bør. 
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Efter modtagelsen og en velkomstdrik gik gæsterne til bords for at 
nyde den i dagens anledning frembragte festmenu, der var nogle 
som blev rigtigt godt snydt som ikke var med, for det var en særde-
les lækker middag som var blevet fremstillet af det dygtige køkken-
hold. 
 
Under spisningen blev der uddelt præmier til de dygtige skytter i de 
forskellige rækker men vi startede med at kalde 3 af vores hjælp-
somme piger op, Louise, Henriette og Else, som alle tre fik tildelt 
Skyttelavets kammeratskabstegn. Ligeledes blev Jørgen Kjeldsen 
kaldt op og han blev udnævnt til æresmedlem af Brøndby Marine-
forenings Skyttelav, til hans store overraskelse. 
Ellers gik det som det plejede, den nye Fregatkaptajn fik overrakt 
bandoleret som tegn på den nye værdighed, de forskellige skytter 
som havde gennemført årets skydninger fik præmier for dette og 
Jørgen Kjeldsen blev mesterskabsskytte for 8. gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efter middagen og kaffen var der dans på dækket til midnat godt 

underholdt af vore spillemænd, til vi nåede midnat hvor vi som 

sædvanligt sang vore 2 afskeds sange og så var der ellers natmad til 

alle deltagerne og godnat og tak for denne sæson. 
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Næste dag mødte en træt bestyrelse og ryddede op og gjorde rent så 
Gården kunne blive klar til det næste hold som skulle bruge den. 
 
Tusinde tak til alle deltagerne, køkkenpersonalet og ikke mindst be-

styrelsen som havde gjort et stort stykke arbejde med at få det hele til 

at spille. 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den 14. 
september   kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 
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Vi har mistet en af vore kammerater. 

Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at 699 Istvan 
Verebes er trådt fra borde den 16. maj 2019.  
 
Istvan blev meldt ind i 1997 og var et aktivt medlem af 
marineforeningen. I 2001 fik han  'Kammeratskabstegn' i 
Marineforeningen  Han vil blive savnet. 
Istvan blev 78 år. 
 

Æret være hans minde. 

 

 

 

 

 

 

Vi har mistet en af vore kammerater. 

Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at 353 Leif 
Jørgensen er trådt fra borde den 16. juli 2019.  
 
Leif blev meldt ind i marineforeningen i 1969 og i 1996 fik han 
Marineforenings ”Kammeratskabstegn” og i 2014 blev han 
æresmedlem i Brøndby Marineforening. Han vil blive savnet. 
Leif blev 87 år. 
 

Æret være hans minde. 
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Kommende aktiviteter i afdelingen 

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

2019 Efterår 
   

September: 
 
Torsdag  05 18.30 - 24.00 Medlemsmøde 
Torsdag  12    MF bestyrelsesmøde 
Lørdag  21 13.00 - ??.??  Lørdagsåbent 
 

Oktober: 
 
Torsdag 03 18.30 - 24.00 Medlemsmøde    
Fredag 04    Kulturnat i Brøndby   
Torsdag 10    MF - bestyrelsesmøde   
Lørdag 19 13.00 - ??.??  Lørdagsåbent / 74 år   
Torsdag 24 19.00 - 22.00 MF - foredragsaften  
Torsdag 31 19.00 - 22.00 MF - Mortensbanko 
 

November: 
 
Fredag 01 ??.??-??.??  Sprut-smagning   
Torsdag 07 18.30 - 24.00 Medlemsmøde    
Torsdag 14 ??.??-??.??  MF – bestyrelsesmøde   
Lørdag 16 13.00 - ??.??  Lørdagsåbent   
 

December: 
 
Torsdag 05 18.30 - 24.00 Medlemsmøde   
Torsdag 12    MF - bestyrelsesmøde   
Lørdag 14 13.00 - ??.??  Lørdagsåbent / Julefrokost 
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. En sidste hilsen fra medlem 693 Thyge Nielsen ! 
På vegne af Thyge vil jeg her bringe en tak til Brøndby Marinefor-
ening og Skyttelav for mange års gemytligt samvær, og ønsker alle 
kammerater i foreningen al mulig glæde og lykke med foreningen 
efterpå!  
Lørdag den 27. juli arrangerede Marinehjemmeværnet, Flotille 366 
Kbh Vestegn med fartøjet MHV 802 CARINA en tur på Køge Bugt, 
hvor vi fik ”søsat” Thyge. En fin, fin oplevelse, som mandskab og 
Fartøjsfører P.H.Matthiesen mestrede til fulde. 
Efter en god halv times sejlads fra Brøndby havn, blev flaget sat på 
halv, og klokken blev rørt i 2 minutter. Herefter kunne min datter og 
datterdatter hælde Thyges aske i vandet, og blomster fulgte efter. 
Igen blev klokken rørt i 2 minutter, flaget sat på hel, og MHV 802 
CARINA satte kursen mod Brøndby Havn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et smukt og højtideligt minde var sat over Thyge. 
Jeg vil gerne udtrykke min største taknemmelighed og tak til delta-
gende medlemmer af Brøndby Marineforening samt hele mandska-
bet på MHV 802, og i særdeleshed til næstkommanderende i HVF 
366 Johann Jacobsen for denne lørdag. 
 
 
Venlig hilsen, Benthe Nielsen 
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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 ??: (Navn kommer senere). 

 Til medlemsmøderne eller  
Primært på e-mail: ?? eller telefon: ??  

Distrikt 1 

Aktivitetsoversigt 7-2019 
 Onsdag d. 4. - fredag d. 6. september 2019 - Stort flådebesøg i Køben-
havns Havn  
 
Torsdag d. 5. september 2019 - Danmarks Nationale Flagdag  
 
Søndag d. 8. september 2019 - kl. 10:30 - Holmens Kirkes 400-års jubi-
læum  
 
Fredag d. 20. september 2019 - kl. 14:00 - Mindesmærkeafsløring i Min-
delunden  
 
Lørdag d. 21. september 2019 - kl. 9-16 - Forsvarets Dag på Kronborg  
 
Søndag d. 27. oktober 2019 - kl. 10-16 - Kastellets 355-års fødselsdag  
 
Mandag d. 11. november 2019 - Kastellet markerer 101-året for 1. Ver-
denskrigs afslutning  
 
Den originale aktivitetsoversigt og yderligere oplysninger vedrørende 
ovennævnte aktiviteter vedhæftes STS ved udsendelse. 
 
 
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) 

 
   

   
 
    

 Oktober lørdag 12 
  lørdag 26 
 

 November lørdag 02 
  lørdag 09   
  lørdag 30 
 

 December lørdag 07 
   

  
 

Opdateret den 15-08-2019 
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Steen Eiler Engstrøm 
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 21. sep. 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. 
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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 

     

Skyttelavet 2019 efterår 
 

September måneds aktiviteter 
Ma. 02 1830-2100 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma. 09 1830-2100 Serie og pokalskydning.  
Ma. 16 1830-2100 Serie og pokalskydning.  
Ma. 23 1830-2100 Serie og pokalskydning.  
Ma. 30 1830-2100 Serie og pokalskydning.  
 
 
Oktober måneds aktiviteter 
Ma. 07 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma. 14 18:30-21:00 Vinskydning (alle kan deltage min 12 år)  
Ma. 21 18:00-22:00 Serie og pokalskydning.  
Ma. 28  18:30-21:00 Distriktsskydning? København (Uniform,  
    Blazer) 
 
November måneds aktiviteter 
Ma. 04 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Våbenkontrol 
Ma. 11 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning Serie og pokalskydning 
Ma. 18 17:00-?  Garderskydning   
Ma. 25 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning Serie og pokalskydning 
    Våbenkontrol 
 
December måneds aktiviteter 
Ma.03 18:00-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma. 10 19:00-22:00 Juleafslutning på Marinegården 
 
Husk sidste salg af serie er kl. 20:00 og sidste skytte på banen er senest kl. 
2030 
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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 - 


