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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.    
      

2 slags sild/m løg og brød  
Krebinetter med stuvede ærter og gulerødder og 

surt samt hvide kartofler  
   

Kaffe og Thé 

Vi får besøg af Morgan Johnson, der er 
halv dansk og amerikansk og taler 
begge sprog flydende. Han har være på 
adskillige internationale missioner for den 
amerikanske hær, hvor han stadig er re-
servist.  
 
Han har en Bachelor i jura fra London og 
læser kandidat ved Københavns Universi-
tet. 

OBS: Den faste skaffeliste er sat ud af kraft til september mødet. 
Tilmelding er nødvendig for ALLE enten på  
tilmelding@marineforening.dk eller telefon til Jørgen Skovsende 
mobil 2534 5296  senest fredagen før medlemsmøde 
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

 

Kære marineforeningskammerater, nu starter vi lige så 
forsigtigt op igen. Vi er jo underlagt de samme restrikti-
oner som resten af samfundet, hvad angår antal menne-
sker på antal kvadratmeter. Vi er nødt til at bede om til-

meldinger fra alle, og vi bruger den almindelige tilmel-
dingsmail: tilmelding@marineforening.dk                          

Det er stadig meget vigtigt at man bliver hjemme hvis 
man har symptomer på Covid 19. Vi har oplevet at i 
hvert fald 3 af vore yngre medlemmer har været ramt af 
sygdommen, de er alle kommet over det, umiddelbart 

uden store men og vi skal ikke glemme at gennemsnits-
alderen i vores lille lokalafdeling er 71. 

Kim skaffer stadig fantastiske præmier til vores jubilæ-
umslotteri, der er mere info andetsteds i bladet. 

Vi har netop fået at vide at Kulturnatten i Brøndby er 
aflyst, dette betyder at de frivillige der har indvilget i at 
hjælpe til den aften nu har fået fri… 

Jeg for min part glæder mig til at vi kan ses igen i mari-
neforeningen. Pas på jer selv og hinanden. 

Vel mødt i foreningen.  
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Jubilæumslotteri 
Vi gentager succesen og sælger igen i år lodder til vores popu-
lære Jubilæumslotteri. 
Der vil til de kommende medlemsmøder ligge en præmieliste 
på bakkerne.  
Da der stadigvæk kommer nye præmier til , såvel sponserede 
som indkøbte, så er det først muligt at offentliggøre listen i 
næste nummer af Så til Søs. Planen er at vi sælger lodderne til 
møder og lørdagsåbent i : September, Oktober og November. 
Trækningen af vinderne foregår i slutningen af November, og 
præmierne starter vi med at udlevere på medlemsmødet i De-
cember. Således har vinderne mulighed for at bruge gevinster-
ne under juletræet. 
 
Det er vigtigt at vi i denne tid støtter om Brøndby Marinefor-
ening og jeg håber at mange igen i år vil købe lodder. 
 
Hvis der er medlemmer som ikke kan komme i foreningen, 
men som alligevel gerne vil købe lodder , så kan de kontakte 
mig på min mail  wowern@mail.dk – så skal jeg sørge for at 
de bliver købt og udleveret. 
 
Med venlig hilsen 
 
521 / Kim von Wowern  

mailto:wowern@mail.dk
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

 

 September 2020 

   
07. sep. 892 Søren Madsen 80   
12. sep. 926 Bjørn Jensen 60   
24. sep . 898 Marianne Grandt  65 
  
 
 

 Vi ønsker tillykke  

Jubilæer i  afdelingen 

September 2020 

 

35 år 1985 552 Leif Hansen 
40 år 1980 499 Jens Ole Løje Jensen 
15 år 2005 793 Roi Jespersen 
 
  
  Vi ønsker tillykke    

    . 
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HLR kursus i BMF 
 
Til februar mødet blev der annonceret at der ville blive afholdt HLR kursus 
sidst i marts måned, grundet den opståede situation med Corona virus, blev alt 
lukket ned og kurset blev selvfølgelig også taget af bordet. 
I løbet af juni måned havde smittetrykket lettet så meget at jeg bestemte mig for 
at prøve igen, der blev derfor til alle medlemmer sendt en mail med tilbud om 
kursus slut juni måned, tilslutningen var rigtig god og de 3 planlagte kursus 
blev gennemført med 35 deltagere, flere havde taget deres partner med, for man 
ved jo ikke lige hvem i husstanden der kunne have behov for hjælp. 
Kurset blev gennemført med meget engaserede deltagere, spørgelysten var stor 
så det er mit indtryk at alle fik noget med hjem, enten som noget nyt for nogle 
og for andre en genopfriskning af tidligere lært stof, så alt i alt nogle rigtig gode 
dage. 
Efter hvert kursus var der kaffe og hjemmebagt brød og mulighed for en snak, 
det var jo snart længe siden vi havde set hinanden. 
Det er planen at jeg til efteråret vil oprette et kursus for de som af den ene eller 
anden årsag ikke havde mulighed for at deltage, mere om det senere. 
Hjertelig hilsen 
Jørgen  
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Marinere i luften 
 

Medlemmerne Bente Hein og Ib Ketler var fredag den 31. juli til aftalt 
møde med faldskærmsklubben ”Frit Fald” på deres hjemmebase,  
Lolland-Falster Airport, ved Holeby. 
Begge  udførte tandemspring fra 4000 m. Instruktør og 
springer var Gert Rosing og den flyvende fotograf var Tim Lyhne. 
Begge Brøndby Marineforening. John Thomsen, Kim og Bente Fjæld-
stad og Gert Larsen,  Brøndby Marineforening,  beskuede  aktiviteter-
ne. 
 
Det var svært at holde ansigterne i de rette folder under det frie fald. 
En forrygende oplevelse man kan unde andre!. 
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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 : 
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 
 
Opdateret 26 april 2020 Check om det passer 

Efterlysning e-mail adresser 
 

469  Ove I. Hansen 
566  Henrik Landsmann 
661  Leif Krohn 
682  Preben Hagberg 
696  Arne Jensen 
708  John Faurholdt 
752  Georg Marum 
771  Bent Brask 
821  Ib Dramshøj 
846  Tommy Carstensen 
912  Flemming G. Nielsen 
 
Check om det passer 
 
 
 
Opdateret 26. april 2020 
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Deadline for næste SÅ TIL SØS er lørdag den 12. 
september   kl.20:00 - Mail: sts-blad@hotmail.com 

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 ! 

Kære medlemmer. 
Dette bliver det sidste nummer af STS hvor jeg er redaktør af bladet. 
Henset til travlhed på arbejdet har jeg været nødsaget til at skære ned på 
”ekstra” arbejde i de næste par år. 
 

Efter at have efterlyst en ny redaktør i det sidste halve år så er der ikke 
dukket nogle op der vil påtage sig jobbet så vores formand Michael har 
også taget det job til sig. Jeg håber at der er en frivillig som vil overtage 
efter Michael hurtigt da han har rigeligt at lave i forvejen. 
Der er virkelig behov at der kommer nogle flere artikler i STS så jeg vil 
da opfordre medlemmerne til at komme med flere indlæg end der har 
været de sidste par år.  
 

De venligste hilsener og god sensommer 
 

Carl R.S.Rasmussen 

 

PS. Der vil blive lavet en ny mail til STS men indtil videre kan i bruge 
den i plejer at bruge så videresender jeg til den nye adresse. 

mailto:kontakt@marineforening.dk
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Kommende aktiviteter i afdelingen 

  

2020 Efterår 
 

September: 
 
Torsdag 03    Medlemsmøde 
Lørdag  05    Flag-/Veterandag (nærmere følger) 
Torsdag 10 18.00-  MF Bestyrelsesmøde   
Lørdag 19 13.00 -   Lørdagsåbent  
 

Oktober: 
 
Torsdag 01 18.30 - 24.00 Medlemsmøde 
Fredag  02    Kulturnat i Brøndby (aflyst) 
Torsdag 08 18.00 -  MF bestyrelsesmøde 
Lørdag 17 13.00 -   Lørdagsåbent / 75 år 
Torsdag 22 18.30 - 22.00 Foredragsmøde MF 
Torsdag 29 18.00 - 22.00 MF Mortens banko 
 

November: 
 
Torsdag 05 18.30 - 24.00 Medlemsmøde 
Torsdag 12 18.00 -  MF Bestyrelsesmøde  
Lørdag 21 13.00 -   Lørdagsåbent/ 
 

December: 
 
Torsdag 03 18.30 - 24.00 Medlemsmøde 
Torsdag 10 18.00 -  MF Bestyrelsesmøde  
Lørdag 12 13.00 -   Lørdagsåbent/julefrokost 
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BMV 

Brøndby Maritime Venner 

Kommende arrangementer: 

Grundet den nuværende situation har vi desværre ikke da-

toer på de næste arrangementer. Vi kan oplyse , at de fore-

drag vi måtte aflyse i  foråret stadig er aktuelle.  

 

- 5 små søskende på flugt 

- Til Nordkap på traktor 

- Gadepræsten fra Vesterbro 
 

Vi har aftalt med foredragsholderne , at vi ser tiden an og 

afventer Marineforeningens meldinger.  

 

Vi kan yderligere oplyse , at vi har planlagt at afholde lop-

pemarked på gården. På den måde, at du/I kommer med 

ting du/I vil sælge til fordel for Marineforeningen det vil 

sige at ingen får penge med hjem men alt går ubeskåret til 

Marineforeningen, så hvis du ligger inde med ting der kan 

videresælges så gem det. Vi vender tilbage, når der forelig-

ger yderligere afklaring om situationen. 

 

Håber alle er OK. 
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 Udlån af Marinegården. 
 
 
 

Hermed ledige terminer for 2. halvår 2020. 
(aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen) 

 

 Oktober lørdag 31 
 

 November lørdag 07 
  lørdag 14 
  lørdag 28 
 

 December lørdag 05 
  lørdag 19 
 

 Opdateret den 06-08-2020 

 
Regler for udlånf 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 Erik Tofte. 
 Til medlemsmøderne eller  

Primært på e-mail: erik.barmand@gmail.com 
 eller telefon: 5118 1261 

mailto:gert-allan@larsen.dk
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Distrikt 1 
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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 
Mobilepay: Bombebøssen 895652  Mobilepay: Kramboden 764231  

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.: Johnny Wagner  2019 9387  
Kasserer: Steen Bagge 2980 4080 
Sekretær: Peter Svenson 2627 6314 
Best.medl.: Søren Andersen  2277 1170 
Best.medl.: Gert Schou Jørgensen  2810 3212  
Best.medl.: Jens Erik Nielsen  5174 8246 
Best.medl.: Carsten Sørensen  3117 5880 
Best.medl.: Frank Urban  4068 6937 
Flagbærer: Henning Aadorf  4089 4194 

SKYTTELAVET 
Formand: Henning Aadorf  4089 4194  
Næstform:  Niels Erik Busk 2080 2702  
Kasserer: Johann Jacobsen  6038 1107 
Sekretær.: Jørgen Kjeldsen 5137 4240 
Best.medl.: Ole Bro Christensen  4089 3678 
Best.medl: Bent Hadler 4111 1026 
Best medl: Thomas Haulund-Aadorf              6086 0608  
Best.medl.: Ivan Christensen 4552 6161 
Best.medl: Morten Aadorf 3136 3011 
Flagbærer: Tim Lyhne 6127 1877  

BRØNDBY MARINESTUE 
Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby   
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  

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 

f 

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  den 19 . september  2020 
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 2020 efterår 
 

September måneds aktiviteter 
Ma. 07 1830-2100 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma. 14 1830-2100 Serie og pokalskydning.  
Ma. 21 1830-2100 Serie og pokalskydning.  
Ma. 28 1830-2100 Serie og pokalskydning.  
 
Oktober måneds aktiviteter 
Ma. 05 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma. 12 18:30-21:00 Vinskydning (alle kan deltage min 12 år)  
    Distriktsskydning Kgs Lyngby? 
Ma. 19 18:00-21:00 Serie og pokalskydning.  
Ma. 26  18:30-21:00 Serie og pokalskydning 
 
November måneds aktiviteter 
Ma. 02 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager  
    Våbenkontrol 
Ma. 09 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning Serie og   
    pokalskydning 
On. 18 17:00-? Garderskydning Tokantskydning   
Ma. 23 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning Serie og   
    pokalskydning Våbenkontrol 
Ma 30 18:30-21:00 Serie og pokalskydning 
 
December måneds aktiviteter 
Ma.07 18:00-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager 
Ma.14 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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Information fra Skyttelavet 
Skyttelavet annoncerede i april nummeret at Fregatskydning 
og fest ville blive flyttet til den 26.september, med de seneste 
udmeldinger med hensyn til smitte har formanden bestemt at 
der i år ikke bliver nogen Fregatskydning/fest, vi venter til 
næste år. 
Skydekort som er solgt i løbet af foråret vil blive trukket til      
oktober mødet og præmierne vil også her blive uddelt. 
Resultaterne af skydningerne vil blive tilsendt de aktive skyt-
ter, de skytter som har gennemført sæsonen 2019-2020 vil til      
oktober mødet få udleveret deres præmier. 
Så håber vi at det er sidste gang vi skal opleve en sæson 
som vi har haft i år og ser frem til en god sæson 2020– 2021. 
Pbv 
Jørgen Kjeldsen 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har mistet en af vore kammerater. 

 

Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at skibsnummer 
794 Lars E. Karlsen er afgået ved døden. Lars blev meldt ind i 
marineforeningen i 1999 og overført til Brøndby Marineforening i september 
2005, fra Ebeltoft afdeling. Lars blev 87 år. Vores flag var tilstede ved 
bisættelsen. 

Hvil i fred. Vi vil savne ham meget. 
Æret være hans minde. 
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Vi har mistet en af vore kammerater. 

 

Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at skibsnummer 
724 Hans Beck er afgået ved døden. Hans Beck blev meldt ind i BMF i 
januar måned 2000, og var et meget aktivt medlem. Det var ikke mange 
møder han ”missede”. Han var baksformand for Brobakken. 
Hans blev 79 år. 

Vi vil savne ham meget. 
Æret være hans minde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har mistet en af vore kammerater. 

Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at skibsnummer 
627 Kaptajnløjtnant Carl Jørgen Simonsen også kaldet  ”Lille Simon/Sonar 
Simon” er gået fra borde. Carl Jørgen Simonsen blev meldt ind i BMF i 
januar måned 1992, og var et meget aktivt medlem indtil helbredet svigtede. 
Carl blev 90 år. 
 
Den sidste tid boede han på Gildhøjhjemmet med tiltagende demens. 
 

Vi vil savne ham meget. 
Æret være hans minde. 
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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 - 


