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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:  

           Hønsekødsuppe m / kød + melboller og flutes. 
 
Høns m / sursød peberrod sauce  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  
mobil 2534 5296  
Husk ! Fra- og tilmelding senest fredagen før 
medlemsmødet. 

”Fra skibsdreng til borgmester” 

Tommy Dinesen fortæller  

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Jeg skal lige huske alle på at de to første måneder til næste år, afhol-
des mødet den anden torsdag i måneden, dvs. januar mødet foregår 

den 9. januar og Admiralforsamlingen den 13 februar. Denne medde-
lelse vil nok forekomme et par gange i resten af året. 

Vi har haft en del rod i vores faste skaffeliste, til oktober er der mu-
lighed for at få rettet op på listen. Skulle der være en enkelt der ikke 

ved hvad den faste skaffeliste er, vil jeg lige genopfriske. Den faste 
skaffeliste er listen hvor alle de der kommer fast til vores medlems-
møder står opført, med navn og bakke, og man skal blot huske at 

melde fra, hvis man ikke kan deltage. Denne framelding skal ske fre-
dagen før mødet, for at give os en chance for at rette diverse lister til 
og for at sikre vi køber rigtigt ind.  

Jeg har før skrevet og spurgt efter frivillige til at hjælpe til, enten i 

baren eller som hjælpere til lørdagsåbent, vi kunne godt bruge et par 
stykker, som kunne tænke sig at hjælpe lidt til. Man kan blot tage fat 
i mig eller skrive til mig på mail. 

Vi skal også huske at meddele at vi til december mødet gerne må mø-
de op med nissehue og vi skal have gave med, alle sammen, som vo-

res rare julemand kommer og deler rundt. Til januar er det tilladt at 
have festlige hatte på og gerne rysler og andre festlige nytårsting. 

Vi har en anden opgave, kontingentet skal venligst tilmeldes beta-
lingsservice, da det ellers koster foreningen et gebyr pr. girokort. 

Kassereren Steen Bagge vil gerne hjælpe jer med at tilmelde kontin-
gentet, til oktober mødet, man skal blot huske at medbringe Nem Id, 
så kan det klares via kassererens computer. 

 Vi glæder os til vi ses, vel mødt i foreningen. 
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Jubilæer i  afdelingen 

Oktober 2019 

 

  
489   Jørgen  Kempf  40 år 
 

Vi ønsker hjertelig t  tillykke  

  

 

Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 Oktober 2019. 

 

03. okt . 341 Poul V. Pederesen  80 år 
20. okt . 735 Tage Kofoed 70 år 
31. okt . 835 Klaus Jørgensen 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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Kulturnat i Brøndby Fredag d.  4. oktober 
Med åbningstid fra kl. 16 til kl. 22 på de mange faciliteter i kom-
munen. 
Brøndby Marineforening har også åbent hus for besøgende. 
 
Har I venner fra SVN, MHV eller det blå Danmarks så lad dem få 
et kig i vor forening,  det er måske det lille  ”skub”, der skal til  så 
de melder sig ind i Marineforeningen. 
 
Marineforeningen og Skyttelavet har informationsstand i marine-
stuen og det samme har vore venner fra Marinehjemmeværnet, 
Danmarks-Samfundet, Rotary Brøndby  og Natteravnene Brøndby. 
 
Der er kaffe og småkager til besøgende. Forfriskninger kan købes. 
 
Der kører shuttlebusser til de mange foreninger/institutioner der 
deltager i kommunens kulturnat.   
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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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September mødet 2019 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

Denne gang måtte flaget på halv og der blev udtalt mindeord for  2 
kammerater. Istvan som blev indmeldt i 1997 døde 11. maj 2019, han 
havde været på arbejdsholdet og havde modtaget et kammeratskabstegn 
og  Leif Jørgensen indmeldt i 1969 død 16.juli, han havde også været 
på arbejdsholdet, modtaget kammeratskabstegn og æresmedlemsem-
blem. Ære være deres minde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jørgen Kempf 489 fik en flaske da han var fyldt 80 år og Benny Søren-
sen 897 fik også en, var fyldt 70 år.  3 skæpperær til dem. 
 
Service meddelelser: 
Johan: Promovering af Marinehjemmeværnet, der nu holder til på 
Stamholmene, og vores skib ligger nede i Brøndby Havn. Vi har 50 års 
jubilæum her 1. okt.  – Søndag d. 15 sep. holdes der åbent skib med 
fremvisning kl.  12-1530 
Frank Urban: 

For tiden ( 2.-8. sep.) ligger der 43 NATO marinefartøjer nede i Køben-

havns havn, som har åbent skib og kan besøges og på Ophelias plads, er 

Søværnet, Marinehjemmeværnet og Marineforeningen repræsenteret 

med boder og telte. 
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Søren Andersen: 

Der har jo været annonceret om en tur her til efteråret, men pga. manglende tilmel-

dinger blev den desværre aflyst. Men efter mange henvendelser, er det blevet beslut-

tet at gennemføre turen til næste år. Fredag den 22. maj kl. 0900, vil der være afgang 

herfra (Marinegården) Turen går til Sønderjylland, til Flensburg og Tirpitz museet, 

mere følger i bladet, og der vil blive lagt ”flyers” frem. Der er sidste frist for tilmel-

ding til turen, 20. december 2019.Sørg for at melde jer til i god tid.  

Jørgen Skovsende: 

Jeg er den nye mand som I skal tilmelde jer til….. 

- Bemærkning: På grund af at mikrofonen blev holdt for langt fra taleren, blev Jørgen 

opfordret til at tale lidt højere/sætte mikrofonen tættere til munden…. 

  hvorpå Jørgen sagde (uden at tænke nøjere over det) ”Den kommer så længere 

op….så hjælper det”  (altså mikrofonen) og der var mange i salen der tænkte sit…… 

til stor morskab på bakkerne!  og som Jørgen senere sagde ”det var ikke de tanker 

JEG havde….. 

 

 

 

 

 

 

Til- og Framelding til medlemsmøder 

Husk at tilmelding på mail, til medlemsmøderne/skafning, er TILMEL-

DING@MARINEFORENINGEN.DK HVIS man ikke har mulighed for at sende en 

mail, er man velkommen til at sende mig en SMS, eller blot ringe til mig mobil 2534 

5296 . 

Tilmelding/framelding til medlemsmøderne sker ligeledes til mail adressen TILMEL-

DING@MARINEFORENINGEN.DK. 

Husk sidste frist for til- og framelding til møderne er fredagen før mødet, da der skal 

være tid til indkøb af madvarer og lign. (der arbejdes på at ændre fristen til torsdagen 

før mødet) 
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Til det næste møde vil Jeg medbringe Bakkelister (liste over dem som er på den 

faste skaffeliste) til Baks formændene, så de kan gå dem igennem for at se om de 

er korrekte og up to date. 

Jens Ole Løje: 

Husk Holmens Kirke har 400 års jubilæum her på søndag (8. sep.) hvor der er 

mulighed for at deltage i den store gudstjeneste m/Dronningen. Seneste tid for 

ankomst er 10:15.  

Michael: 

Søværnets Tamburkorps holder åbent hus på Holmen Lørdag d. 7. sep. Fra kl. 11 

til 14, arrangementet er gratis. 

 

 

 

 

 

Henning: 

Skyttelavet/Henning kaldte følgende op på broen: 

Fødselaren Johan 65 år, og samtidigt vil vi gerne sige tak til, og se vores fregat-

bygger 814 Kent Andersen samt 861 Bjarne Juel Christensen. 

Fregatten var rigtigt godt bygget, og krævede 310 skud før vi var færdige. Bjarne 

fik udleveret sin søstjerne. 

Sommerskydningen er nu afsluttet, og det har knebet lidt med fremmødet. Damer-

ne gennemførte med 100 %....Alle 3.  Herrerne mødte i alt 10 mand, og der var 8 

der gennemførte. Der blev kaldt flere til broen som fik uddelt præmier som endnu 

ikke allerede var uddelt. Lis vandt i øvrigt flidspræmien. I kategorien Herre C 

blev vinderen Michael…..som eneste deltager,(og som nogen udtalte, det var end-

da uden omkamp). 

Vinterskydning er nu begyndt, det er hver mandag kl. 18:30, og hver første man-

dag i måneden må man gerne tage damerne med. Vi skyder på banerne under 

Glostruphallen. Den 7/10 holder vi åbent hus ude på skydebanen, hvor alle er vel-

komne. Hvis man kommer til åbent hus, og synes at det er interessant, og godt 

kunne tænke sig at prøve det, vil der være gratis medlemskab resten af året. 
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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 ! 

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  

Herefter blev der skålet for Dronningen, og skafningen kunne begynde. 

to slags sild med løg og rugbrød. Til hovedret blev der serveret Hakkebøffer med løg 

– champignon – ærter og hvide kartofler og til sidst var der kaffe og te. 

 

 

 

 

 

 

 

Efter skafning var der foredrag af Fhv. 

vicepolitiinspektør Lynge Larsen, som 

fortalte om sig baggrund, PET, fjendtlig 

aktivitet herunder om BRD og DDR, 

STASI med mere. 

 

mailto:kontakt@marineforening.dk
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Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den 12. oktober   
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 

Kommende aktiviteter i afdelingen 

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

2019 Efterår 
 
 

Oktober: 
 
Torsdag 03 18.30 - 24.00 Medlemsmøde    
Fredag 04 16.00 - 22.00 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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Brøndby Marineforening vil til medlemsmøderne og lørdagsåbent i 
oktober og november sælge et jubilæumslotteri. 
 
Overskuddet vil gå til vores dejlige Marineforening. 
 
Der er 30 flotte præmier. Nogle har vi fået sponsoreret andre har vi 
købt. 
 
Lodderne koster 20 kr. pr. stk. 
 
I forbindelse med salget vil der blive fremlagt en oversigt over præmi-
erne . 
 
Man kan vinde alt fra en kaffemaskine til en oksesteg og mange andre 
spændende ting. 
 
Lodtrækningen vil foregå i slutningen af november og en liste med de 
udtrukne numre vil blive fremlagt på medlemsmødet i december. 
 
Støt vores dejlige Marineforening og hvis du er heldig og vinder, så 
kan du måske spare lidt på dit eget julebudget. 
 
Vi har vist et lille udsnit af præmierne på de viste fotos. 
 
Vi håber på jeres støtte til dette initiativ. 
 

Held og Lykke 
Bestyrelsen 
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Marineforeningens Mortens banko !! 
 

Igen i år lægger marineforeningen ud med et for-
rygende Mortens bankospil  torsdag d. 31. ok-
tober i Marinegården kl. 19.00  
Benyt chancen sammen med familie og venner 
og få chancen for at vinde nogle af de mange fi-
ne præmier. 75 kroner 3 plader og 14 spil. 
Tilmelding til Henning Aadorf ( hen-
ning@aadorf.dk mobil 4089 4194 eller til med-
lemsmøderne. 



16 16 

 

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 

 

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. 

 

Kommende arrangementer: 
 
Medlemsmøde 29. oktober: 
Her kommer Magna  Håkonsson, og fortæller om “Pigen i sporvognen” 
 
Medlemsmøde 26. november 
Her kommer Helene Elmer og fortæller om Wellness 
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Turen går til Sønderjylland og Flensburg 
(vi prøver igen). 

PRIS 1950,00 kr. pr. person i dobbeltværelse 
Der betales 1000,00 kr. forud. Dette er pr. person  
Enkeltværelse koster 2000,00 kr.   
FREDAG 22-05-2020 
Afgang kl. 09:00 
Vi kører til Middelfart eller Kolding og spiser frokost i Marineforenin-
gen. Derefter kører vi ad små og hyggelige veje til Billum kro 
Hvor der er aftensmad og vi hygger i vores ejet hyggelige selskab 
 
Lørdag 23-05-2020 
Vi kører kl. 09:00 fra kroen og lister ned til Flensburg  
Vi besøger det Maritime museum. Når det er vel overstået er der frit 
slag til at spadsere rundt i den hyggelige gamle by samt spise en fro-
kost på en af de utallige hyggelige Kroer. 
Vi samles og kører til Scandinavia park hvor der en mulighed for  
at handle toldfrit. Når det er overstået kører vi til Billum  Kro hvor vi  
spiser og hygger til vi skal til køjs. 
 
Søndag 24-05-2020 
KL. 10:00  
Kører vi til Museum Tirpitz ,som er et nyt og meget spændende  
efterkrigs museum , som ligger ved Blåvandshug. 
Når vi har set museet så kører vi mod Sjælland. 
Indbetaling sker til denne konto 5326 0252253. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svar udbedes senest 20-12-2019 
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26 august var vi hele 12 skytter samlet for at afslutte sommer-
skydningen, med mad og hygge. 
 
Præmier blev uddelt til alle de dygtige skytter, som gennem 
sommeren har skudt på banerne i Ballerup. 
 
Resultat blev som følger. 
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Min hustru og jeg blev for 5. gang inviteret til at fejre flagdagen på 
Gentofte Rådhus. En flot oplevelse med masser af tradition og hilsner 
til veteraner og deres pårørende. Det var 9. gang arrangementet blev 
afholdt.  

Borgmester Hans Toft udtalte: 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan alle være både stolte og fulde af beundring og anerkendelse 
over de udsendte danskeres store og helt enestående indsats i internati-
onal tjeneste. Der var en fantastisk stemning i Rådhushallen til aften, 
hvor vi markerede den internationale flagdag med taler af forsvars-
chef, general Bjørn Bisserup og militærpsykolog Julie-Astrid Gals-
gaard. Københavns Drengekor, Det Kongelig Kantori, afsluttede stem-
ningsfuldt med sang under ledelse af Ebbe Munk akkompagneret af 
pianist Mette Christensen.  

Efter den traditionelle del med musik og taler var der en dejlig buffet 
og mulighed for at tale med andre veteraner. 

Carl Rasmussen Redaktør. 
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Distrikt 1 

Aktivitetsoversigt 7-2019 
 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 
 

 
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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 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 

 
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 fadølsan-

læg. 
  

Henvendelse til bartender ??: (Navn kommer senere). 
 Til medlemsmøderne eller  

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

mailto:gert-allan@larsen.dk
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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 19. okt. 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 
 
 
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 18:00-21:00 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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Billeder fra Mindelunden 
Fotograf Peter Svenson 

H.M. Dronningen  afslører et nyt mindes-
mærke for danske soldater, der mistede 
livet i dansk og allieret tjeneste i perioden 
1940-45. 

Motivet lavet af Bjørn Nørgaard 

En dansk soldat og fregatten Peder Skram på den ene 
side og en dansk soldat i allieret uniform og en spitfi-
re på den anden. Det hele holdes i stenens plan, som 
flade relieffer udført som en graveret tegning.  
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Foredrag i Marineforeningen. 

 

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På arbejde for Krigsforbryderdomstolen & Politiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ib Ketler tager os med til Kosovo, hvor han var i 1999 
og om arbejdet med fingeraftryk i Rigspolitiets 
landsdækkende afdeling, hvor han var i 27 år. 

 
Der er kaffe og ostemad til kr. 50,-  

Overskuddet  tilgår marineforeningen 
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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 - 


