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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:  
            

Ungarsk gullasch med mos og surt. 
 

Jordbær grød med mælk og fløde 
 

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. 

Foredrag om sejlads ved Grønland  

Jørn-Ove Johannsen, HVF 366 , for-
tæller om forberedelser og rejsen i 
2016 på små 500 sm med den min-
dre råsejlbåd, Skjoldungen,  langs 
Grønlands sydvestkyst. 
De var i områder hvor nordboerne 
havde levet. En ydmyg rejseform 
med respekt for natur, kultur og de 
fantastiske mennesker.  

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

 

Så er efterårssæsonen godt i gang. Jeg skal igen gøre opmærksom på 
at de 2 første møder til næste år er på den anden torsdag, husk ven-

ligst dette. Vi i bestyrelsen har talt om nødvendigheden af at lave bil-
letter til alle vore lørdagsarrangementer, dette for at sikre den binden-
de tilmelding, vi planlægger at starte dette op til januar. Vi har også 

talt om muligheden for at lave en lettere anretning, i tilfælde af meget 
lille tilmelding. Det vi kæmper med er, at tilmeldinger generelt hol-
des tilbage. For at vi kan holde et normalt lørdagsåbent skal vi have 

60 gæster, og det skal vi vide så betids at hovmesteren kan handle ind 
i god tid.  

Vi har arbejdet med at få vores faste skaffeliste over i et nyt system, 
det er umiddelbart lykkedes nu, så vi i fremtiden har bedre styr på 

antal og personer. Vi kan stadig godt bruge nogle flere frivillige, både 
til at hjælpe i baren og til at hjælpe til lørdagsåbent på gulvet, hvis 
man har lyst til at lære folk at kende på en anden måde, kan man mel-
de sig på banen og hjælpe til. Det giver mig lige muligheden for at 

takke alle vore frivillige, både arbejdsholdet og andre som giver deres 
tid for at vores forening kan fremstå pæn og veldrevet, godt gået. Må-
ske har folk ikke set, eller måske ikke opdaget at vi har fået nye gril-

ler, et af vore medlemmer har knoklet for at få lavet og malet 2 nye 
griller, det er vi også glade for. Efteråret er jo også den tid hvor der 
kommer flest arrangementer, banko, foredrag, BMV har også spæn-

dende foredrag og andre ting på tapetet, husk at melde jer til hvis i 
finder noget af det interessant. 

Vel mødt i foreningen. 
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Jubilæer i  afdelingen 

November 2019 

421 Gerner R. Jakobsen 45 

654 Steen Høppner 25 

777 Michael Jørgensen 15 

827 Per Kobbernagel 10 

Vi ønsker hjertelig t  tillykke  

  

 

Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 November 2019. 

04. nov. 618 Henning Hansen 75 
12. nov. 639 Claus Kjeldsen 45 
25.nov . 619 Max Rank 75 
 
 

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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Halløjsa til alle. 
 
Jeg sælger igen Grønlandske julemærker. Jeg vil sælge 
dem på de næste 2 medlemsmøder hhv. den  7. novem-
ber og 5. december og evt. også til lørdagsåbent den 14. 
december. 
 
 
Prisen er også i år 70,- kr. og der findes 2 versioner 
(takninger). Håber mange vil købe et ark. Jeg vil, på 
hjemmesiden, offentliggøre et billede af 2019 mærket 
når det bliver offentliggjort den 30. oktober. Jeg skal 
med til offentliggørelsen. 
 
Jeg er også leverings dygtig i tidligere årgange af de 
Grønlandske julemærker. 
 
 
Hilsen Kim 907 
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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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Oktober mødet 2019 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

 
Mødet startede som sædvanlig med at formanden adviserede "klar 
ved flaget" og Dannebrog gik til tops til tonerne fra bådsmandspi-
ber. Det er altid en dejlig ting at flaget ikke bliver sat på halv, så 
vi fik lov til at ”gå videre”. 
 
Formand bød velkommen og var ikke helt tilfreds med båds-
mandslydene og mente at musikerne kunne have øvet sig udenfor. 
Han gav tonerne et 5 tal. 
 
Tommy Dinesen blev budt velkommen - han vil senere berette 
om hvorledes det er at være dæksdreng og borgmester, eller om 
ruten fra det ene til det andet. 
 
Så er det sådan at et af vores gamle medlemmer Kaj Urban ikke 
har det så godt, der blev sendt en serviet rundt hvor medlemmerne 
kunne skrive en letlæselig hilsen til Kaj. 
 
Et andet medlem "den halve murer" Kent Andersen er lige blevet 
opereret, så der blev sendt endnu en serviet rundt. Formanden 
mente godt at man kunne sende en "halv" serviet rundt, modtage-
ren ville forstå det sjove i det. 
 
735 Tage Kofoed og 885 Kjeld 
Hansen blev kaldt på broen. Tage 
fylder 70 år og Keld 60 år. De fik 
overrakt gaver og der blev udråbt 3 
skæpperær. 
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Næstformand Kim  fik ordet og udtalte mindeord for Leif Jørgensen. 

Leif var en yderst barsk fyr men inderst inde blød. Han havde været 

udsmider og engang til et sendemandsmøde trak han mig ind på et 

værtshus og så sagde han - indenfor 2 minutter kan jeg udpege dem der 

evt. vil give problemer. Han var også gavmild og støttede med mange 

ting. Han har bl.a. doneret øl-tårn her i foreningen. Han hjalp også folk 

i nød og det gik han meget stille med. Han havde sit på det tørre. Han 

havde sin egen væremåde. Når man sagde til ham VI SES så svarede 

han HVIS GUD VIL OG RØVHULLET HOLDER. Han var også en 

mand der havde været udsat for en masse ulykkelige ting i tilværelsen 

på trods af det lod han sig ikke kue. Han accepterede og kom videre. 

Vores også afdøde medlem Karl Momsen og Leif havde et anstrengt 

forhold og de synes at de hver især havde ret med hensyn til forskellige 

ting. Så skete det ulykkelige at Leifs kone døde og så tog Karl, en god 

sønderjyde, fat i Leif og de tog til Grønland og fiskede og så blev de 

bedste venner. Det viser lidt om kammeratskabet her i marineforenin-

gen. Karl og Leif var barske fyre men havde hjertet på rette sted. Leif 

og jeg fiskede og rejse sammen og han var en spændende mand -  vores 

tidligere formand Torben Jensen havde fået den ide at man skulle ind 

og se seksdagesløb - derinde var Leif udsmider så Torben og Gert Lar-

sen blev lukket ind af bagindgangen. Han var sine venners ven. Han 

var ikke så god til gentlemans kluns (det er hvor man ikke bruger tænd-

stikker men tænker på hvor mange man har) det kunne Leif ikke rigtig 

håndtere da han var meget systematisk. Han vil blive savnet og jeg vil 

gerne sende ham afsted med gode tanker. 

Ib Ketler: Den 24. oktober er der foredragsaften. Det er mig der står for 

foredraget og i er velkommen til at tage konen med. Der vil komme en 

flyer vedrørende arrangementet som bliver udsendt via nettet. 

Jørgen Kjeldsen. Som I nok har bemærket har jeg sendt et fotokatalog 

over medlemmer til jer. Jeg har et par kopier med som kan købes for 

30 kr. Vores flag har været ude sammen med Henning i flere tilfælde 

det vil vi sige tak for. 
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Kassereren Steen. Vi har 34 medlemmer som ikke er tilmeldt PBS. 

Jeg har en vejledning om hvorledes man tilmelder sig og så kan man 

jo spare 25 kr. i gebyr. Med hensyn til den faste skaffeliste så er der 

for mange der ikke er kommet idag, det er jo ærgerligt for man kom-

mer jo til at betale hvis man ikke har frameldt sig. 

Gert Larsen kaldte Steen Mikkelsen - Ebbe Grønne - Flemming 

Rasmussen (var ikke tilstede) Arne Jensen - Ole Holm - Erik Tofte - 

Bente Hein op på broen hvor de hver fik udleveret et Polardiplom 

fordi de havde været nord for polarcirklen. De var alle med på Grøn-

landsturen. De har vandret i bjerge, sejlet og fløjet med helikopter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Rasmussen informerede om at der er kulturnat i København 

den 11. oktober og at han skulle  være i Forsvarsministeriet med 

bl.a. en ENIGMA maskine. Alle er velkommen hvis de var i nærhe-

den. 

Morten Aadorf fortalte at den Rom som vi før sommerferien, skulle 

navngive forhåbentlig vil blive solgt ved næste medlemsmøde. Der 

vil være mulighed for prøvesmagning. 
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Opsamling: 907 Kim Nielsen blev også 

kaldt på broen. Kim er fyldt 70 år. Han fik 

også 3 skæpperær. 

Næstformanden fik ordet igen og lovede 

det blev kort. Jeg vil fortælle lidt om jubi-

læumslotteriet. En liste går rundt med ga-

veliste. Pengene fra lotteriet går til mari-

neforeningen og vi har brug for pengene. 

Støt lotteriet. Tak til vores sponsorer bl.a. 

Søren Andersen der har doneret et par fi-

ne oksestege og tak til Ib Ketler der har 

støttet med diverse ting bl.a. et festival 

telt. Lodderne koster 20 kr. pr stk. Bliver solgt i oktober/november bå-

de til medlemsmødet og lørdagsåbent. Lodtrækningen foregår sidst i 

november og vindere offentliggøres ved december mødet. Jeg håber vi 

får solgt 1000 lodder. Vi har lodder nok da vi har købt 2100 stk. så har 

vi også lodder til næste år. Der har forskellige farver men det har ingen 

betydning da de alle kommer i samme bøtte. Vi har fundet et ærligt 

medlem som kan trække vinderne og det er Ole Løie. Af præmier frem-

hævede Kim. Et Georg Jensen blankt stål fad. Philips kaffemaskine 

med termokande - MF vindjakke - flere sæt skibslanterner - bøger - 

fladjern - akvavitter og meget mere. 

Formanden informerede om at vi havde flere gæster tilstede i aften som 

måske senere vil være medlemmer. Gæsterne rejste sig op så vi kunne 

få et ”kik” på dem. 

Henning Aadorf kaldte Tage Kofoed på broen igen og han fik overrakt 

endnu en flaske fra skyttelavet. 

Skyttelavet havde været til distriktsskydning i København. Vi stillede 

op med 6 mand og vi tog pokalen med hjem igen. Lyngby kunne ikke 

nå at stille op da invitationen kom for sent. Mandag den 7. oktober er 

der åbent hus på skydebanen og damerne er også velkomne.  
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Dem der ikke er medlemmmer kan møde op i Glostruphallen 18.30 

ned af trappen og bank på. Der er kaffe og kage og der kan købes øl 

og vand. 

Mandag den 14 oktober er der vinskydning  - alle er velkommen - 

børn skal være over 12 år. Hjemmebaneskydning sidste frist mandag 

den 7. oktober. 

Formanden informerede om hvorfor der står KCM  nederst på vores 

skaffekort. Det er for at hjælpe kassereren K står for kontant - C står 

for kreditkort og M for mobilepay 

Dronningens skål 

 

Aftenens foredrag var om at være dæksdreng og borgmester. 
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Julehilsner 
Det er en tradition at medlemmerne kan sætte jule og nyt-
årshilsener i STS december nummer. 
 
Den tradition kører videre. Det koster 40 kroner at sætte en 
hilsen i bladet.  
 
Man kan bestille en annonce på en af følgende måder: 
 
- Giv mig en seddel i en kuvert med hilsenen til november 
mødet. Betaling kan evt. lægges i kuverten også.  
Eller  
- Sende en mail til STS-blad@hotmail.com 
- Sende en sms til 2325 2261 med tekst. 
 
Det samlede beløb vil blive offentliggjort til januar mødet 
og pengene lagt i bombebøssen under medlemsmødet. 
 
Kontant betaling eller via mobilepay på 2325 2261 
 
 

Med venlig hilsen 
Carl Rasmussen Redaktør 

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 ! 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den 16. november   
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 

mailto:kontakt@marineforening.dk
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Kommende aktiviteter i afdelingen 

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

2019 Efterår 

 

November: 
  
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 
 
 

2020 Forår 
Januar: 
 
Torsdag 09 18.30 - 24.00 Medlemsmøde   
Torsdag 16    MF - revisionsmøde  
Lørdag 18 13.00 -   Lørdagsåbent  
Torsdag 23    MF - budgetmøde  
Torsdag 16    MF - bestyrelsesmøde  
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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 
forrygende Mortens bankospil  torsdag d. 31. 
oktober i Marinegården kl. 19.00  
Benyt chancen sammen med familie og venner 
og få chancen for at vinde nogle af de mange 
fine præmier. 75 kroner 3 plader og 14 spil. 
Tilmelding til Henning Aadorf ( hen-
ning@aadorf.dk mobil 4089 4194 eller til med-
lemsmøderne. 
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BMV 

Brøndby Maritime Venner 

 

 

Kommende arrangementer: 
 
Medlemsmøde 29. oktober: 
Her kommer Magna  Håkonsson, og fortæller om “Pigen i sporvognen” 
 

 

BMV MEDLEMSMØDE 
TIRSDAG DEN 29. OKTOBER 2019, KL. 17:00 - ? 

 
Vi åbner kl. 17:00 
Kl. 18:00 – 19:00 Spisning: 

 Flæskesteg med kartofter, sauce og rødkål. – herefter citron
 fromage 

 Kaffe/the 
Kl. 19:00 -  Magna  Håkansson fortæller om ”Pigen i sporvognen”
  

https://minby.dk/2018/06/13/64590/magna-var-pigen-i-sporvognen 
 
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 onsdag den 23. oktober  
på bmvenner@gmail.com. 
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Medlemsmøde 24. september 2019 i BMV 
 

Som noget nyt, så har bestyrelsen i BMV sat gang i et månedligt 
medlemsmøde, den sidste tirsdag i måneden. 
 
Vi var ret spændt på, om der var tilslutning til vores første arran-
gement. 25 personer mødte op, og det var vi godt tilfreds med. 
 
Efter at Connie havde budt velkommen, blev maden, (som besty-
relsen havde lavet) sat på bordet – forloren skildpadde med æg, 
flutes og sherry. Herefter fortsatte vi med kaffe og æblekage. 
 
Så kom Gitte fra firmaet Gade & Juul og fortalte om historien 
bag firmaet og hun viste de flotte smykker og tørklæder, herefter 
var det så tilladt at kikke ”med fingrene”. samt købe ind . 
Alt i alt en vellykket aften, og vi glæder os til at flere dukker op 
til de næste møder. 
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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  
efter krigs 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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Den 4. oktober åbnede Marinegården dørene for kulturnatten i Brøndby. 
Brøndby kommune havde i år virkelig lagt sig i selen mht. at gøre kulturnat-
ten til noget særligt. 
Vi siger hermed stor tak til vore gæsteudstillere og samarbejdspartnere på 
aftenen:  Brøndby Marineforenings Skyttelav, Marinehjemmeværnet Flot. 
366,  Danmarkssamfundet, Brøndby Rotary klub og Natteravnene. Også stor 
tak til vores medlem Ib Ketler som har koordineret vores deltagelse – ligele-
des en stor tak til Brøndby Kommune for det gode samarbejde. 
Vi kom i kontakt med potentielle nye medlemmer og fik også besøg af vores 
nye medlem ”Henning” som bliver overflyttet fra Århus. 
Mange glade Brøndby borgere besøgte os. På selve aftenen var der især to 
episoder som jeg vil nævne: 
Den ene var, at to børn havde fundet en medalje på vores parkeringsplads. 
Det var efter min opfattelse en erindringsmedalje fra søværnets togt til Græ-
kenland, hvor Konstantin og Anne Marie blev forlovet/gift. 
Vores medlem Ebbe Grønne havde været med på den tur og derfor ringede 
jeg til ham. Han havde tabt den aftenen forinden til vores medlemsmøde og 
blev meget glad da han hørte at den var blevet fundet.  
Som findeløn blev der givet en runde sodavand i baren til de glade unger ☺ 
Måske kan redaktionen af Så til Søs lokke Ebbe Grønne til at komme med et 
indlæg om turen i et fremtidigt nummer. 
Den anden episode startede med, at en kvinde talte med vores medlem Johan 
Jacobsen (som har aner på Færøerne). Samtalen havde åbenbart gjort indtryk 
på kvinden. For senere på aftenen kørte en bil forbi marinegårdens vagter 
ved indkørslen. Vinduet blev rullet ned og hun afleverede en udstoppet fugl 
( som jeg tror er en søpapegøje) den skulle marineforeningen have fordi hun 
havde haft en dejlig samtale med Johan Jacobsen. Og hun havde jo hæftet sig 
ved hans færøske forbindelser ☺ 
Kulturnatten er en dejlig aften hvor der altid sker uventede positive ting. 
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8. Oktober blev der afholdt Distriktsmøde for Distrikt 1 på Marinegår-
den. Det var et godt møde der blev afholdt i en positiv ånd. 
Vi havde også den store glæde at den nye Landsformand, samt vores 
Landskasserer og Landssekretær deltog i mødet. 
De havde hver især nogle spændende indlæg som var til stor inspiration 
for deltagerne. Brøndby Marineforening modtog af distriktsformand 
Gert Larsen ros for afholdelse af arrangementet. Og som sædvanlig hav-
de Steen Høppners mad beredt stor glæde blandt deltagerne. 
Stor tak til Steen for det. 

 

Skyttelavet har brug for nye skytter. 
Skyttelavet vil gerne kunne markere sig på både distrikts- og lands-
plan, derfor har vi brug for nye folk på banen som har lyst og interes-
se 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 me-
ter bane og det foregår i Ballerup. 
Skyttelavet har våben til udlån og dygtige instruktører som kan hjæl-
pe med at komme i gang med skydningen, den første mandag i må-
neden 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 fore-
går i en god og kammeratlig ånd men som alle andre vil vi gerne vin-
de. 
Hvis dette kunne have din interesse så henvend dig til Skyttelavets 
formand Henning Aadorf for nærmere aftale. 
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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  
 
  
Lørdag d. 16. november 2019  kl. 15.30 - STØTTEKONCERT I HOL-
MENS KIRKE FOR ORGANISATIONEN STØT SOLDATER & PÅRØREN-
DE 
 
Se flere informationer på  http://marineforeningen.dk/home/kalender  

 
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: ??  

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  

http://marineforeningen.dk/home/kalender
mailto:gert-allan@larsen.dk
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 Udlån af Marinegården. 
Hermed ledige terminer for året 2019 samt 1. halv-
år 2020. 
(aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen) 
 

 November lørdag 02 
  lørdag 09 
  lørdag 30 
 

 December lørdag 07  
 

 Januar 2020 lørdag 11 
 

 Februar lørdag 15 
  lørdag 29 
 

 Marts lørdag 07 
  lørdag 14 
 

 April lørdag 04 
  torsdag 09 
  fredag 10 
  lørdag 11 
  søndag 12 
  mandag 13 
 

 Maj torsdag 21 
  lørdag 23 
  lørdag 30 
  søndag 31 
 

 Juni lørdag 20 
  lørdag 27 

    
 Opdateret den 17-10-2019 
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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.: Ledig 
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 16. nov. 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 18:30-21:00 Serie og pokalskydning.  
Ma. 28  18:30-21:00 Serie og pokalskydning 
 
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 - Tokantskydning   
Ma. 25 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning Serie og   
    pokalskydning Våbenkontrol 
 
December måneds aktiviteter 
Ma.02 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma.09 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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Distriktsskydning: 
 
 

Københavns Marineforenings skyttelav har holdt distriktsskyd-
ning den 24 september på deres skyde anlæg ved DGI byen. 
Efter skydningen tog vi ud på Holmen, hvor Københavns Mari-
neforening har deres fine lokaler. 
Her  havde Leif og Solveig med flere, gjort klar til Skafning, 
Efter smørrebrød og ostebord var der præmie uddeling og 
kammeratlig samvær. 
Vi fik igen i år pokalen med hjem, se resultat her under. 

 
Resultat for distrikt skydning 24/09 2019 

 
Top-5 fra hvert hold 

 

København 
Pierre  182 
Maja  173 
Flemming 170 
Solveig  166 
Erik   163 
Resultat  854 

 

Brøndby 
Henning  175 
Jørgen  174 
Jens Ole  173 
Carsten  171 
Morten  169 
Kim   167 
Resultat  862 
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Nyt fra Toften. 
 
Særtilbud på  
Willemoes Kyst til Kyst  
 
50 cl., 6,0% kr. 20,00 
 
Kyst til Kyst er brygget 
på jysk malt, jyske hve-
deflager og hyldeblomst 
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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 - 


