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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:  
            

Gule ærter m / fersk og røget flæsk + sylte og 
tubeflæsk + sennep og surt. 

Pandekager m / solbærsyltetøj og sukker. 
 

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. 

Julemødet - HUSK NISSEHUE og GAVE 

 
Orlogspræst Frank Bjørn 
Christensen  ”spinder en en-
de” og er med til at 
bringe os mod julen. 

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

Nu nærmer sig julen, med hvad der hører til af gaver, juletræer og julefro-
koster. En vigtig detalje er at julefrokosten skal betales ved jule medlems-
mødet, og der vil også blive udleveret billetter denne aften. Så har jeg lige 
en servicemeddelelse, kongesangen har vi stående på et lille lamineret kort, 
således at man kan have teksten foran sig når vi synger flaget op, eller ned. 
Man kan få et eksemplar ved henvendelse til formanden. Husk at medbrin-
ge nissehue og en gave til næste møde, julemanden har lovet at komme for-
bi. 

Apropos gaver Brøndbys Maritime Venner, i daglig tale BMV har givet os 
gaver, vi har fået nye ølglas og frokosttallerkner, så vi har nok til alle gæ-
sterne ved vore arrangementer. Tak til vores støtteforening for dette. De 
arbejder målrettet på at hjælpe til og skaffe os de ting vi kan stå og savne. 
Tak igen. 

Vi har arbejdet meget med vores faste skaffeliste, det er den liste hvorpå 
man kan blive skrevet op, således at man kun skal huske at melde fra, skulle 
man blive forhindret. Vi vil bede jer huske at melde fra rettidigt, da man 
ellers vil blive opkrævet prisen på maden, næste gang man dukker op. Er 
man i tvivl om man står på listen, kan man spørge Jørgen Skovsende.  

Så har jeg jo lovet at gøre opmærksom på at mødet i januar og februar er 
den anden torsdag i måneden, husk det i jeres kalendere. Dette bringer mig 
frem til følgende, det er muligt for partnere til medlemmer af Brøndby Ma-
rineforening at modtage Så til Søs, via mail således at man husker at sætte 
datoer i kalenderen, her tænkes på bl.a. bankospil, eventuelle foredrag og 
andre relevante møder og arrangementer. Jeg håber vi får en dejlig julemå-
ned med fred og fordragelighed. Vi vil også gerne gøre opmærksom på at 
ved parkering op ad bygningerne skal det foregå med snuden mod huset, da 
de fleste biler er på fossilt brændstof, vil huset blive sort med tiden af ud-
stødningen. Glæder mig til vi ses igen. 

 Vel mødt i foreningen.  
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Jubilæer i  afdelingen 

December 2019 

 

 

Der er ingen der har jubilæum . 

 

 

Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 December 2019. 

  
01. dec. 834 Steen Mikkelsen  75 
02. dec. 744 John Christensen  75 
19. dec. 611 Flemming Sørensen 80 
19. dec . 793 Roi Jespersen 80 
 

 
Vi ønsker hjertelig t  tillykke  

  

Admiralforsamling 
Brøndby Marineforening 

Der indkaldes hermed til den årlige Admiralforsamling  
i Marinegården 

Torsdag d. 13. februar 2020 kl. 18:30 
Dagsorden ifølge vedtægternes §§ 32-33-34-35. 

Forslag, der ønskes behandlet på admiralforsamlingen, skal skriftligt være forman-

den i hænde senest 2 uger før admiralforsamlingens afholdelse.  
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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 
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November mødet 2019 

MARINEFORENINGEN 
AFD. FOR BRØNDBY OG OMEGN 

 
November mødet begyndte som vi allerhelst vil have det. Flaget op - 
sang  og så ”gå videre”. 
 
Efter lidt problemer med lyden fik Michael endelig sat gang i medlems-
mødet. 
 
Som i måske har opdaget så har vi haft en lille smule kommunikations-
problemer i dag - folk som skulle optages - de kommer  - det vidste vi 
ikke. Det gav nogle problemer med pladstildelingen, men det blev løst. 
 
5 personer blev kaldt på broen det drejede sig om 489 Jørgen Kempf 40 
års jubilæum - 654 Steen Høppner 25 års jubilæum - 878 Viggo Staberg 
25 år jubilæum - 777 Michael A. Jørgensen. 15 års jubilæum - 827 Per 
Kobbernagel 10 års jubilæum. Alle fik gaver og nogle medaljer og ikke 
mindst 3 skæpperær. 
619 Max Rank - Max fik megen ros for alle det dejlige ting  han har 
gjort for vores Marineforening. Max fylder  75 år og fik også vin og 
skæpperær. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi er i den heldige situation at 3 mennesker gerne vil optages i vores 

forening. Per Thomsen - han har undladt at komme så mange gange - så 

nu skal han optages. Claus Rørhmann skulle også optages. Den sidste 

manglede så kun 2  blev optaget.  Per Thomsen fortalte at han var 64 år 

- efterlønner. Han er kommet her i Marineforeningen i de sidste 25 år. 

Det har taget lidt tid at tage mig sammen men nu er jeg blevet optager.. 

Jeg er også formand for en boldklub her i nabolaget. (Formanden udtal-

te ”Det er ikke den klub”). 
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Jeg hedder Claus Rørhmann. Jeg begyndte at sejle i 1974 og stoppede op 7 

år senere da jeg opdagede at der var andet end skibe. Nu beskæftiger jeg 

mig med IT.  

De fik begge emblemet påsat og næstformanden forklarede symbolikken 

omkring mærket. Vedtægterne fik de og som sædvane fortalte Kim at de 

ville blive hørt i dem næste gang. 3 skæpperær til dem også. 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Aadorf fik ordet og fortalte at nu var det tiden hvor vores rom skulle 

på markedet. Gert Larsen blev kaldt op for at smage rommen, det var fra 

landsledelsen en stiltiende aftale at Brøndby Marineforening kun fik tilla-

delse til at forhandle den her rom hvis landsledelsen fik en prøvesmagning 

og det ville ske på den kommende julefrokost. Vindernavnet blev 

"Sømanden Will den Fromme" og vinderen af konkurrencen blev 871 Niels 

Fall-Clausen som fik overrakt en flaske. Gert og Niels fik som de første lov 

til at smage rommen. Morten ville  senere gå rundt til de enkelte bakker, så 

alle kunne få lov at smage. De flasker der var 

tilbage ville blive solgt efter flagnedhaling til  

350 kr. flasken. 

Der var en del gæster til stede Asker, Jens Hau-

gaard, Tommy Stiesen, Claus og Thorleif. Vi 

havde også besøg af et medlem fra  Køge Mari-

neforening og Henning som er blevet overflyttet 

hertil fra  Århus var også til stede.. 
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Henning Aadorf  kaldte Steen Høppner og Max Rang på broen igen for at 

få udleveret den obligatoriske flaske vin. Steen havde også 25 års jubilæ-

um i Skyttelavet og Max fik en hilsen i anledningen af 75 års dagen. 

Vores åbent hus arrangement på skydebanen var ikke nogen succes - der 

kom ikke nogen. Trekantskydning (som det ikke hedder mere) bliver af-

holdt hos os den  18. november tilmelding til mig. Garderne kommer 15 så 

jeg vil gerne se mange fra os også. Der er hjemmebaneskydning  husk at 

komme senest den 2. december som i øvrigt også er den sidste skydning i 

år. 

9 december er der juleafslutning med  Gløgg og æbleskiver. Tilmelding til 

mig. Husk nisse hue og en gave til ca. 30 kroner. Vi håber der kommer 

flere i år så vi ikke behøver at aflyse. 

Våbenkontrol - der er nogen som endnu ikke er "krydset" af. 

Vi har jo haft fødselsdag og i den forbindelse fået 2 gaver. Max har skaffet 

et kontrafej af Lossen som er lavet af billedhugger Svend Lindhardt og det 

kommer i et skab. Vi har også fået et maleri af gården malet af 907 Kim 

Nielsen Formanden takkede mange gange.  
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. 

 

 

 

Søren Andersen reklamerede igen for turen til Sønderjylland. Se STS. Der 

mangler tilmeldinger. 

Foredragsholderen Jørn Ove Johansen fra 366, holdt et meget interessant om 

vikingeskibssejslads ved Grønland. 

Jørn er en mulig kandidat til at blive medlem i Marineforeningen.  
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Alle ønskes en glædelig Jul og et godt nytår. 

 Hilsen Næstformand & Frue 

 

Dennis og Lone ønsker alle en 
glædelig jul.  

 

Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.  

Tak for alt i 2019. 

 Med venlig hilsen  

635/Carl Rasmussen og Irina.  

Medlemmerne ønskes en glædelig jul 
samt et godt nytår. 

 Tak for et godt kammeratskab.  

Med venlig hilsen 301/Ole Loie.  
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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 ! 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den 14. december   
kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 

Marineforeningen - og Skyttelavs medlemmer 
ønskes en glædelig jul samt et godt og 

lykkebringende nyt år. 

Lanni og Jens Ole. 

Gør ligesom soluret ”tæl kun de lyse timer”. 
Glædelig jul og et godt nytår fra Kaj Urban. 

 

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 

 

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 30    MF - bestyrelsesmøde  
 

Februar: 
 
Torsdag 06    Bestyrelsesmøde  
Lørdag  08    B.M.M.F Fastelavnsmarch 
Torsdag 13 18.30 - 24.00 Admiralforsamling   
Lørdag 22 13.00 -   Lørdagsåbent  
 

Marts: 
 
Torsdag 05 18.30 - 24.00 Medlemsmøde 
Torsdag 12    MF - bestyrelsesmøde   
Lørdag 21 13.00 -   Lørdagsåbent 
Torsdag 26 18.30 - 22.00 Foredragsmøde MF 
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Bente og Gert ønsker alle i Marineforeningen og Skytte-

lavet en rigtig Glædelig Jul, samt et godt og lykkeligt nytår.  
Vi takker alle i Marineforening og Skyttelavet for alle gla-
de timer i løbet af året, og ser frem til mange flere i det nye 
år.  

En speciel hilsen og tak til arbejdsholdet, som også i år 

2019 har ydet en fantastisk indsats.  
 
Banjermester & Banjermesterinde.  

 
Glædelig Jul og godt Nytår 

Tak for megen  godt tøj m.m. 
genne året , skal lyde fra Polen. 
Dziekuje (tak) Do widzenia på 

gensyn. 
 

Ebbe Grønne 

 Kære alle i BMF. I ønskes alle en rigtig glædelig 
Jul og et godt Nytår. Tak til best. og de mange 
frivillige for mange gode aftener og 
gode foredrag (Ib K.). Også en tak til 
mine trofaste kørevenner fra 
sydhavsøerne. Vi ses i det nye år! 
 

878/ Viggo Engell Staberg  
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"Alle marineforeningens medlemmer ønskes en rigtig 
glædelig jul og et herligt nytår." 

Tak for jeres måde at være på! 

Hilsen fra "Toften" 

Carsten, Erik, Frank og KOP 

En glædelig jul og et godt nytår til alle 

I Marineforeningen og Skyttelavet. 

Ser frem til 2020 hvor Brøndby og 
Omegns 

Marineforening jo fylder 75 år. 

Jeres hengivne Ib  

 
Kære gode venner i Brøndby Marineforening 
 
 
Preben og Leif Glud Holm ønsker alle 
en glædelig jul og et godt nytår med 
tak for dejligt samvær i året der gik. 
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Med ønsket om en varm og tryg jul til alle.  
 
Tak for den altid dejlige 
modtagelse til foreningens 
arrangementer. 
 

Bent Hadler  

 

Alle ønskes en glædelig jul 
og et godt nytår.  

Helen    

Her fra det sydlige Lolland, ønskes alle medlemmer af 
Brøndby Marineforening. 

 Glædelig Jul, samt et godt og 
lykkebringende Nytår. 

Tak  for mange hyggelige stunder i året, 
der snart rinder ud  

 Kim 895.  
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BMV 

Brøndby Maritime Venner 

 
BMV MEDLEMSMØDE 

TIRSDAG DEN 26. NOVEMBER 2019, KL. 17:00 - ? 
 

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

 Lasagne med salat. – herefter tærte og Kaffe/the 

Kl. 19:00 -  Coach og kostvejleder Diana Sundt kommer og fortæl
 ler om “Den helende kost”, et foredrag som fortæller 
 om kost,  der kan hjælpe dig med at blive fri for smer
 te m.m.   

Alle er velkommen, så tag gerne din venin-
de, mor, svigermor, søster eller andre du 
kender med. 
 
Prisen for arrangementet (ekskl. drikkeva-
rer) er 75 kr. – betaling på mobilepay +45 
3043 0810 eller  
bank konto 5326 0251729 
  
Drikkevarer kan købes i baren. (Bemærk, 
der er kun kontant afregning) 
Tilmelding senest fredag den 22. novem-
ber på bmvenner@gmail.com. 

Kommende arrangementer: 
 

Medlemsmøde 26. november 
Coach og kostvejleder Diana Sundt kommer og fortæller om “Den helen-
de kost”  

Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19:00  afholder BMV den årlige nytårskur 
i Marinegården 
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Medlemsmøde 29. oktober 2019 i BMV 
 

Så har vi holdt vores 2. medlemsmøde i BMV. 
Efter at Connie havde budt velkommen til de 33 fremmødte. blev maden 
sat på bordet – Flæskesteg med hvide og brune kartofler, rødkål og brun 
sauce. Og bagefter fortsatte vi med kaffe og citronfromage. Maden var den-
ne gang lavet af Steen, TAK Steen for rigtig god mad .  
Vi havde inviteret Magna Håkonsson, en utrolig dame på 88 år, som stadig-
væk er meget aktiv, hun underviser i dag stadigvæk i stavgang, svømning 
og gymnastik. 
Magna fortalte om sit liv og om en spændende tid som Københavns første 
kvindelige sporvognskonduktør. Et rigtig godt foredrag. 
Alt i alt en vellykket aften, og vi glæder os til at se jer igen til næste møde 
den 26. november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMV's bestyrelse  

ønsker alle medlemmer i BMV, Mari-
neforeningen, Skyttelavet, onsdags-
holdet samt deres familier en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. 
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Alle ønskes en rigtig god jul og et godt nytår.  

Lisbet og Max.  

Formand og bestyrelse, 
marineforeningsmedlemmer 
ønskes en god jul og et godt 

nytår.  

683 Poul Erik og Yvonne.  

 

Formanden og fru Gitte sender en glad 
julehilsen til alle medlemmer og støtter, 

glædelig jul og godt nytår!  

Alle Brøndby Marineforening og 
Skyttelavs medlemmer samt deres 
familier ønskes en rigtig glædelig jul 
samt et godt og lykkebringende Nytår 
2020.  

De varmeste julehilsener. Jørgen og 
Esther.  
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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 Marinefor-
eningen. Derefter kører vi ad små og hyggelige veje til Billum kro 
Hvor der er aftensmad og vi hygger i vores eget 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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Præmie        Lod  
1  Georg Jensen flot blankt stål fad.    Orange 52 
1   Phillips kaffemaskine med termokande.   Orange 30 
1   Vindjakke Marineforeningens blå  vindjakke  Blåstrib 35 
1  Oksesteg       Gul 293 
1 Oksesteg       Gul 172 
1 sæt  Lanterner 2 x Maritime Messinglanterner højde 30 cm. Blåstrib 183 
1 sæt Lanterner 2 x Maritime Messinglanterner højde 20 cm. Blåstrib 54 
1 Sæt Festivalsæt 1 x Telt, 2 soveposer, 2 stole , 2 underlag  Gul 148 
1  Fladjern praktisk Fladjern til Damerne   Blåstrib 60 
1  Bog om kongeskibet Dannebrog    Orange 138 
1  Tappas sæt flot design sæt med skåle og underlag Orange 87 
1 Tappas sæt flot design sæt med skåle og underlag Blåstrib 268 
1 sæt Glas 6 Flotte Whiskyglas     Orange 63 
1 Fl. Akvavit Linje Akvavit      Orange 191 
1 Fl. Akvavit Linje Akvavit      Blåstrib 285 
1 Fl. Bitter Riga Balsam      Blåstrib 20 
1  Kurv Praktisk og moderne brødkurv    Orange 293 
1  Brætspil ” Bandekrig ”     Gul 238 
1 Brætspil ” Bandekrig ”     Blåstrib 132 
1 sæt Smørebræt 6 stk. keramik smørebræt ” Bjørn Wiinblad ” Gul 227 
1  Fodbold Læderfodbold fra Select med pumpe.  Orange 37 
1  Fodbold Læderfodbold fra Select med pumpe.  Blåstrib 37 
1  Fodbold Læderfodbold fra Select med pumpe.  Gul 271 
2 Olielamper til haven fra Zone.    Gul 31 
1  El-lys flot imita. af levende lys med Batteri. (Sirius) Orange 218 
3 Fl Vin Gaveæske med 3 flasker.    Orange 194 
2 Fl Vin Pæn vingave med 2 flasker.     Gul 241 
2 Fl Vin Pæn vingave med 2 flasker.     Blåstrib 171 
1 FL. Snaps Brøndum      Blåstrib 255 
1 FL. Vin En Flaske rødvin      Gul 279 

Jubilæumslotteri  Trækning  17. november 

 

Alle medlemmer af Marineforeningen, 
Skyttelavet samt BMV. 

I ønskes alle, en glædelig jul, samt et godt 
nytår. 

De bedste hilsner fra 

Henriette og Carsten. 
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De glædeligste juleønsker og nytårshilsener ønskes 
af Frank Urban. 

Kære medlemmer af Brøndby Marineforening. 
 
I ønskes en glædelig jul og et godt nytår fra kahytten 
og alle de frivillige der trofast passer baren til 
arrangementer i Marineforeningen. 
 
Hilsen fra alle kahyttens frivillige hjælpere. 

Hej Knud & Marianne! 
 
Da vi ikke havde "stævnemøde" på Ole Rømer Marchen i år, 
får I hermed en hilsen med ønsket om en rigtig glædelig jul 
og et lykkebringende nytår! 
 

På marchtossernes vegne 
Erik Tofte  
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Distrikt 1 

Aktivitetsoversigt 7-2019 
  
 
  
 
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 op-
slagstavlen) 
 

 December lørdag 07  
 

 Januar 2020 lørdag 11 
 

 Februar lørdag 15 
   

 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 11-11-2019 
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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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Julefrokost  den  14. december 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 
 
December måneds aktiviteter 
Ma.02 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma.09 19:00-22:00 Juleafslutning på Marinegården 
  

2020 forår 
 
Januar måneds aktiviteter 
Ma. 06 1830-2100 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma. 13 1830-2100 Hjemmebaneskydning, serie og   
    pokalskydning.  
Ma. 20  17:00-? Garderskydning. Damerne deltager, Blazer/
    Uniform  
Ma. 27 1830-2100 Hjemmebaneskydning, serie og   
    pokalskydning.  
 
Februar måneds aktiviteter 
Ma. 03 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma. 10 18:30-21:00 Serie og pokalskydning 
Ma. 17  18:30-21:00 Serie og pokalskydning 
Tor. 20 18:00-22:00 Bankospil 
Ma. 24 18:30-21:00 Fastelavnsskydning alle kan deltage  
    min.12 år 
Tor 27 18:00-22:00 Admiralforsamling 
 
 
 
 

Husk sidste salg af serie er kl. 20:00 og sidste 
skytte på banen er senest kl. 2030 
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Skyttelavet ønsker alle Marineforeningens medlemmer 
og deres familie en rigtig glædelig jul samt et 

godt nytår. 
På bestyrelsens vegne 

Henning 

Bestyrelsen ønsker alle i og omkring Brøndby 

Marineforening en glædelig jul samt et godt og 

lykkebringende nytår. 

Vi sender en særlig tanke til de der slås med sygdom og 

håber på snarlig bedring. 

 
Vi ønsker alle en glædelig jul, og et 

helt vidunderligt nytår. 
Kærlige hilsner fra 

Else og Henning Aadorf 
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Skyttelavets Admiralforsamling 
Der indkaldes hermed til 

den 66. Ordinære Admiralforsamling 
i Marineforeningens skyttelav 

afd. for Glostrup, Brøndby og Omegn 
Torsdag  den  27. februar 2020 kl. 18:30. 

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

Evt. forslag der ønskes behandlet på admiralforsamlingen 
skal være formanden skriftligt i hænde senest onsdag den 
5. februar kl. 20:00 2020.  

Af hensyn til skafning tilmelding på skydebanen eller til Henning 
senest mandag den 17. februar 2020. 

Alle medlemmer af Brøndby Marineforening 

med familie ønskes en rigtig Glædelig Jul og et 

godt og lykkebringende Nytår. Tak for godt 

kammeratskab i det nu snart forgangne år og jeg 

glæder mig til at deltage i medlemsmøderne i 

2020. 

Julehilsen fra John G. (874) - Sydhavsøen.  



32 32 

 

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 - 


