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                       Optagelsesparagraf 
Som medlem af foreninger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages 
myndige danske mænd og kvinder: 
1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjem-

meværnet, eller         
2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som 

nærer interesse for orlogs– eller handelsflåden og dermed beslæg-
tede erhverv. 
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Roskilde Marineforening 
www.roskildemarineforening.dk 

Tlf.:  46 36 99 75 (Onsdag og lørdag 12-16)   
 
Formand: 
Keld Christensen Knast@christensen.mail.dk 
Vissenbjergvej  29 
4000 Roskilde       Tlf. 20 74 27 86 
 
Næstformand:  
Poul Pedersen kirpoul@hotmail.com 
Skomagerkrogen 15 
4000 Roskilde          Tlf. 46 35 79 66             
 
Kasserer: 
Bo Christensen aabenhuus@outlook.dk 
Dommervænget 8 A st th 
4000 Roskilde Tlf. 51 49 07 98 
 
Jann Persson               himmelev@mail.tele.dk               
Himmelev Bygade  48  
4000 Roskilde Tlf. 28 86 83 05 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Rohland Larsen.          rohlandusa@hotmail.com 
Præstemarksvænge 18 
4000 Roskilde              Tlf. 46756262            
 
Mogens Andersen millesnedker@gmail.com 
Gyvelvej 14 A, 1. tv. 
4000 Roskilde          Tlf. 21 25 63 19    
 
Søren Nielsen 1stn@youmail.dk 
Rørmosen 7, st. th. 
4000 Roskilde  Tlf. 40 42 36 85 
Redaktør af blad. 
 
Suppleanter: 
 
Per Nielsen 
 
Alex M. Jensen 
 
Kristian M Pedersen 
 
Revisorer: 
Roland Larsen 
Mogens Sørensen  
 
Revisorsuppleant: 
Ikke besat     

 
 
. 

                                                               

Marineforeningens formål er,  

    at styrke nationens interesse for       

søværnet og søfarten ved fælles 

arbejde for denne sag, samt at 

vedligeholde forbindelsen og 

kammeratskabsfølelsen mellem 

personel, der er eller har været 

tjenestegørende i søværnet. 

Æresformand Hans Kongelige 
Højhed Kronprins Frederik 

Flaggast: 
Bo Christensen 
 
Reserveflaggast: 
Kristian M. Pedersen 
 
Banjemester: 
Mogens Andersen 
 
Slopkisteansvarlig: 
Bo Christensen 
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         Bestyrelse & suppleanter

Kjeld Christensen              Kristian M Pedersen              Rohland Larsen 
   Formand                            supplant                               Bestyrelses medl- 

Mogens Andersen                 Søren T Nielsen                     Bo Christensen 
Bestyrels.medlem                  Redaktør af blad                       Kasser      

 Alex M. Jensen                       Poul Pedersen                        Jann Persson   
      Supplant                              Næstformand                          sekretær  

             Jørgen                                    Per Nielsen                       Henning 
          Havemand                                Suppleant                       Banjemester                 
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Formanden har ordet 

Keld Christensen 

Så trænger efteråret ind over os, og vi forbereder os på vinterens 
komme. Vi er godt forberedte, for Kristian har samlet et godt 
program til vore skaffeaftener, så husk at tilmelde dig på opslaget i 
marinestuen. 
Vi går med tanker om en tur først i det nye år, men der kommer 
opslag op om vore aktiviteter løbende på vor opslagstavle. Så du må 
selv holde øje med kommende tiltag, da bladet jo ikke udkommer 
hver dag. 
Det er vigtigt du selv holder dig opdateret, via de opslag, der 
kommer i marinestuen og ligeledes vigtigt, at vi har din rigtige 
mailadresse, så vi kan sende evt. meddelelser ud til dig på hurtigste 
vis. 
Vi mangler stadig hænder til både store og små opgaver, for at 
holde foreningen kørende, så sidder du hjemme og keder dig, så 
kontakt en fra bestyrelsen og meld dig til de opgaver, vi har. Vi skal 
bl.a. have besat banjemesterposten, da Mogens efter mange års 
trofast tjeneste trapper ned. Men han er ikke den eneste som 
trapper ned, Kristian vil også gerne drosle ned, så hvis du går med 
tanker, som kan hjælpe i den henseende, hører vi det gerne. 
Vi har fra hovedforeningens nylige afholdte sendemandsmøde 
modtaget referat, og vi kan nok forvente lidt opstramning og 
fornyelse af vort ”uniformsreglement”, og bl.a. kvinderne skal have 
fundet en løsning på samme. 
 
Husk, spørg ikke om, hvad din forening kan gøre for dig, men spørg 
om, hvad du kan gøre for din forening!! 
 
Formanden.  
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                         Generalforsamling 
Der indkaldes hermed til Roskilde Marinestues ordinære generalforsamling, 
der afholdes i Marinestuen lørdag den 5. feb. 2022 klokken 10.00 
 

                                       Dagsorden 
 1.  Valg af dirigent 
 2.  Bestyrelsens årsberetning 
 3.  Fremlæggelse af revideret regnskab 
 4.  Indkomne forslag 
 5.  Valg af bestyrelse og suppleanter 
 6.  Valg af revisorer og suppleanter 
 7.  Valg af sendemænd 
 8.  Valg af flagbærer og suppleant 
 9.  Eventuelt 
      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal   
      Være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. 
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder Skytteforeningen generalfor- 
samling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Beretningen ligger til gennemlæsning i Marinestuen fra lørdag den 1. februar. 
Efter generalforsamlingen er der normalt lørdagsåbent 
 

Husk at der vil være morgenkaffe med rundstykker fra klok-
ken 9.00 
Bestyrelsen håber på en god deltagelse 
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Mærkedage  2022 

                Marinestuen åbnings tider 
 
           Onsdag fra kl. 11.00 til kl. 15.00. 
              
           Lørdag fra kl.  11.00 til kl. 15.00  

 De kommer med i det nye  nummer 1. 2022. 
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Roskilde Marineforening. Barvagter og aktivitet 2021 (nr.4) 

BEMÆRK: Hvis du ønsker, at deltage ved skafning, herunder julefrokost, skal du tilmelde dig på opslag 

i Marinestuen (faste på listen, skal afmelde ved afbud). Husk også tilmelding til Ålegilde.  

Der kræves ikke tilmelding til Julegløgg d. 18.12. og Nytårsmønstring den 08.01.2022. 

 

DAG DATO VAGTHAVENDE                     AKTIVITET                                                                                                                                                                                                                                         
Onsdag 08.09. Kristian Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00                       

Lørdag 11.09. Søren Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00          

Onsdag 15.09 Jann, Bo og Rohland             Rengøring fra kl. 10.00                                                    

Onsdag 15.09. Rohland Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00                                                

Lørdag 18.09. Per Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00         

Onsdag 22.09. Henning  Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00            

Lørdag  25.09. Bo Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00          

Onsdag 29.09. Jann  Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00          

Torsdag 30.09. Bo og Kristian Foredrag og skafning kl. 18.30, stegt flæsk                    

Lørdag  02.10. Søren Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00                                          

Onsdag 06.10. Jørgen Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00            

Lørdag 09.10. Kristian Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00          

Onsdag 13.10. Henning  Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00            

Lørdag  16.10. Per Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00          

Tirsdag 19.10. Alle fra bestyrelsen              Bestyrelsesmøde kl. 18.30                                  

Onsdag 20.10. Kristian Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00 

Planlagte arrangementer: 

Torsdag 28.10. Bo og Kristian         Foredrag og skafning kl. 18.30, gullash 

Lørdag 13.11. Rohland, Alex m.fl.         Ålegilde kl. 14.00 

Fredag 03.12. Bo og Kristian         Julefrokost kl. 18.30 

Lørdag 18.12. Jann         Julegløgg og æbleskiver kl. 12.00 

Lørdag 08.01. Keld                       Nytårsmønstring kl. 13.00, kransekage og ”bobler”           

OBS ! Der kan nu betales med mobilpay i baren, både til alm. barkøb, effekter og skafning m.v. 

BEMÆRK: Medlemmerne må acceptere, at det er en forudsætning, for brug af ”mobilpay”, at barvagten er 

informeret og fortrolig med brug af ”mobilpay” før brug af denne mulighed, i stedet henvise til bl.a. en 

nærliggende pengeautomat. Der kan kun bruges mobilpay, på det eksakte købte beløb. 

MARINEFORENINGENS  MOBILPAY-NUMMER  ER   82 62 30  

BEMÆRK OGSÅ:   Denne liste er kun vejledende, der kan komme evt. rettelser og tilføjelser.  Hold Dig 

orienteret i Roskilde Marineforenings lokalblad, Facebook samt på opslagstavlen i Marinestuen.  Husk også 

tilmelding/afmelding til skafning og øvrige arrangementer på opslagstavlen.  

PÅ GENSYN I ROSKILDE MARINEFORENING - DIN MARINEFORENING 



 

- 10 - 

”MIN TID VED MARINEN”  
(Ny artikelserie i vores lokalblad for Roskilde Marineforening). 
Jann C. Persson 
Bestyrelsesmedlem og sekretær i Roskilde Marineforening. 
I 1961 blev jeg kraftigt opfordret (smidt ud) af 3. Mellem. Herefter kom 
jeg på Søfartshøjskole i Svendborg, hvor vi bl.a. i sommermånederne, 
var indkvarteret på skonnerten ”Arken”.   

 

ARKEN af Svendborg 
På Søfartsskolen i Svendborg, var der ingen landgang / frihed, før vi 

bl.a. kunne kompasser ”på kvartstreg”. 
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Efter Søfartsskolen kom jeg i Handelsflåden, bl.a. på Anna Mærsk, An-
ders Mærsk (uafbrudt i 14 måneder), KGH Disko på Grønland, ØK`s 
Pasadena, DFDS Knudsholm, DFDS Katholm, Gerd Mærsk (som Ma-
tros) og Selma Dan, som jeg var med fra nybygning (i Tamano i Japan). 

     
            ANDERS MÆRSK  DISKO fra år 1927 
 
Anders Mærsk sejlede primært på Trinidad og Nordamerika. Jeg var 
dæksdreng og ungmand ombord i Anders Mærsk og tjente 316 kr. m. 
Ombord på Disko fra 1927,havde jeg kammer ude forude under barken, 
klods op af kædekassen. 

   
              ØK´s PASADENE                  GERD MÆRSK 
Jeg var kun kort tid på Pasadena, 1. Styrmanden og jeg, kunne ikke 
komme overens, omkring tilladelse til damebesøg ombord i Aarhus. 
Gerd Mærsk sejlede dengang fast Persergolfen, Australien og Japan. 

Dengang (1965) var Gerd Mærsk Danmarks største skib 52.000 t.d. 
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     KNUDSHOLM / KATHOLM            SELMA DAN 
Knudsholm og Katholm sejlede fast på henholdsvis Vestkysten af Eng-
land og Finland (Finland i isvinteren 1963). 
Selma Dan var jeg med 2 gange. Vi sejlede fast på Golfen Japan. 
I 1965 blev jeg ansat som Havnebetjent ved Københavns Havnevæsen, 
hvor jeg bl.a. sejlede med patruljebåden Portus, slæbebådene Grane og 
Asa samt flydekranen Herkules. Jeg havde på det tidspunkt fast ophold / 
logi på Cafe West i Nyhavn.  

  
     PORTUS (Havnepolitiet)   Flydekranen HER-
KULES 
I august 1966, blev jeg indkaldt til Marinen og indkvarteret som befaren i 
8 kompagni. Efter rekruttiden, blev jeg værnepligtig korporal KPARGF 
(tropslærer) i Avderød i 17 måneder, hvor jeg bl.a. stod for beklædnings-
magasinet og var vagtassistent på kasernen.  
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Efter tiden (den første) i Søværnet, blev jeg efter en kort ansættelse 
ved DSB, frivillig udsendt til FN styrken på Cypern, her fungerede 
jeg som delingsfører og opgaverne var primært patruljering på 
”den grønne linje”.  (Ærligt, det var dengang en ren badeferie) 
 

 

Efter et halvt år på Cypern søgte jeg tilbage til Søværnet, her kom 
jeg i 1969-70 på Sergentskole og senere blev jeg uddannet Mine-
dykker. 
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 I Søværnet har jeg, som minedykker, primært gjort tjeneste i Sømine-
væsenets Mineuskadeliggørelsestjeneste samt i Lynæs, Kongsøre, Pa-
truljebåden Havfruen og senest/sidst, som banjemester og dykkerleder 
på kabelminelæggeren Laaland, der var en af de skibe, der blev sænket 
på Holmen i 1943.  

   
             HAVFRUEN (SDC) Kabelminelægger LAALAND 
 
Efter tiden i Søværnet blev jeg i 1972 ansat som leder, i den dengang 
nye svømmehal ”Kildeskovshallen” i Gentofte Kommune, hvor jeg også 
stod for livredningen på Bellevue Strand. I 1973 blev jeg headhuntet, 
som leder af den dengang, Nordeuropas største svømmehal i Greve, hvor 
jeg senere også fik ansvaret for kommunes aktiviteter omkring Strand-
parken, Idrætshaller og turisme m.v. 
Efter mere end 30 år ved Greve Kommune, gik jeg i 2009 på efterløn og 
pension. 
Hvor har jeg dog haft et godt og oplevelsesrigt liv. Når den uundgåelige 
dag kommer, kan jeg med rette sige:                                          

Jeg har ikke noget til gode. 
Jann C. Persson. Indmeldt i Roskilde Marineforening 12. Januer1974. 

(medlem Gentofte afd. fra 1973). 

 

Da der desværre var indsneget sig fejl i trykningen,  så undskyld fejlen  

Redaktøren 
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Tid  Fra klokken 19.00-20.00 

Derefter kaffe m. brød. HUSK in-

dendørs spillesko 

 

 

 

 

 

 

   . 

Husk skiftesko. 

ROSKILDE MARINEFORENINGS-

KEGLEKLUB  
Nye medlemmer er meget velkomne - kontakt formanden:  

                   Henning Skjoldby. Tlf.: 46 32 12 88  

Kasser  Bo Hermansen 

B. Medlem  Kristian. M Pedersen 

Spillested: Roskilde Keglecenter  

Th. Nielsens vej 8. 4000 Roskilde  
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     Skaffeaften & andre arrangementer 2021– 22. 

OBS! 
Der kan nu betales med mobilpay i baren, både til alm. 
barkøb, effekter og skafning m.v. 
BEMÆRK: Medlemmerne må acceptere, at det er en for-
udsætning, for brug af ”mobilpay”, at barvagten er infor-
meret og fortrolig med brug af ”mobilpay” før brug af 
denne mulighed, i stedet henvise til bl.a. en nærliggende 
pengeautomat. Der kan kun bruges mobilpay, på det ek-
sakte købte beløb. 
MARINEFORENINGENS MOBILPAY-NUMMER ER   
82 62 30  
F.F.F.Jann 

                Roskilde Marineforening blad 

Ansvarshavende     Kjeld Christensen  knast@christensen.mail.dk  

Redaktør             Søren T. Nielsen  Tlf. 40423685          

stn@youmail.dk. 

Kristian M. Pedersen  kristian@mvpdata.dk. 

         Nyt fra Marinestuen 

 
Torsdag den 28/10-21 Skafning Gullasch kl. 18.30 og foredrag. 
 
Lørdag den 13/11-21  Ålegilde i Marinestuen kl. 14.00. 
 
Fredag den 3/12-21     Julefrokost kl. 18.30. 
 
Lørdag den 18/12-21  Julegløgg og æbleskiver kl. 12.00. 
 
Lørdag den 8/1-22      Nytårsmønstring med kransekage og bobler kl. 13.00. 
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                  Første Skaffeaften i 2021 

Så fik vi vores skaffeaften igen og det var dejligt at se flere end vi ple-
jer. Vi fik en god aften sammen, der var som hovedret stegt flæsk med 
persillesovs og til dessert var der Kristians dejlige æblekage med Kon-
gelig rom i. 
Så fik vi også et godt foredrag med Niels Honore, det var både spæn-
dende og meget belærende om, hvad der kan ske, hvis man ikke passer 
på sig selv. 
Men han var ikke mere guru end, at han også kan synde engang imel-
lem, det ind rømmede han da, så det var ikke med pegefingeren i vejret 
hele tiden, men det var spændende at høre på. 
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Alt malerarbejde udføres 

Malermester 

BO JØRGENSEN 
Strandparken 15, 4000 Roskilde 

Telefon 46 37 07 46 . Mobiltlf. 22 33 29 98 
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FOR DEN KRÆSNE 
FORBRUGER 

KIG IND OG FÅ ET- 
GODT TILBUD 
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 Støt vores annoncører da de støtter os 

BUTIKKEN FOR LIVSNYDERE 
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George’s Bodega 

 
Hestetorvet 7 

4000 Roskilde  Tlf.: 46357133 
4001  

 
 
 
 

Skytteforeningen 
Formand: 

Keld Christensen 
Vissenbjergvej 29 

4000 Roskilde 
Tlf. 20 74 27 86 

Knast@christensen.mail.dk 
 

Kasserer: 
Brian Svendsen 

Bh.svendsen@mail.tele.dk 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Mogens Andersen 

millesnedker@gmail.com 
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                   Dannebrogs historie
Flag og bannere har tidligt været 
kendt som identitetsmærker. Dels har 
de markeret en identitet udadtil, dels 
har de været samlingsmærker indad-
til. Sagaerne kan således berette om, 
at danskerne under Vikingetiden ved 
visse lejligheder førte det såkaldte 
ravnebanner, med Odins sorte ravn på 
rød bund. 
Traditionsmæssigt er danskernes brug 
af et flag med hvidt kors på rød bund 
knyttet til de korsfarertogter, som den 
danske konge gennemførte i de balti-
ske lande, specielt Estland. Særligt er 
datoen 15. juni 1219 og slaget ved 
Lyndanisse blevet knyttet til intro-
duktionen af dette flag i Danmark. 
Vi ved ikke med sikkerhed, hvilket 
flag eller banner de danske konger 
har ført og anvendt i tidsperioden 
1100-1300, da dette ikke fremgår af 
samtidige kilder. Vi ved imidlertid, at 
de danske konge fra midten af 1300-
tallet har anvendt et banner, rødt med 
hvidt kors. I en våbenbog fra omkring 
1380 har vi den ældste afbildning af 
det flag, som de danske konger an-
vendte. 
Gennem 1400-tallet har vi samtidige 
kilder, specielt svenske kilder, der 
bekræfter danskernes brug af et rødt 
flag med hvidt kors. I disse kilder 
betegnes flaget første gang som 
”Dannebrog”, der betyder danskernes 
klæde. 
I begyndelsen af 1500-tallet introdu-
ceredes i nogle historiekrøniker my-
ten om, at Dannebrog var ”faldet ned 
fra himlen” under slaget ved Lynda-
nisse, og at dette havde givet dansker-

ne sejren over de hedenske estere. 
Forklaringen på fremkomsten af den-
ne myte kendes ikke, men flere krøni-
ker på dette tidspunkt—i de første 
årtier af 1500-tallet—omtaler myten, 
men der er uoverensstemmelse mel-
lem fremstillingerne, idet nogle af 
dem hævder at flagets ”nedkomst fra 
himlen” knytter sig til et slag mod 
russerne ved Fellin i 1208. Når myten 
gengives, ser man derfor ofte både 
1208 og 1219 anført. 
Mytens fremkomst har muligvis skul-
le styrke kongemagten i Danmark 
oven på det forsmædelige nederlag i 
1500, som den danske hær led, og 
hvor den medbragte Dannebrogsfane 
blev erobret af fjenden. Denne fane, 
som senere blev tilbageerobret af 
danskerne i 1559, har intet at gøre 
med myten omkring Dannebrogs 
fremkomst i 1219. 
Det kan i dag fastslås, at Dannebrog 
har været anvendt som i første om-
gang kongernes, senere som statens, 
nationens og sidst folkets flag. 
Dette gør det danske flag til et af de 
ældste—om ikke det ældste—
nationalflag i verden. Ingen steder 
kan man fremvise en snart 700 års 
konstant brug af det samme flag dæk-
kende den samme statsdannelse. My-
ten om at vores flag ”faldt med fra 
himlen” er derfor fortsat en smuk 
ramme om vort forhold til flaget og 
dets traditioner. 
 
Kilde: Sådan bruges Dannebrog. 
Uddrag fra bogen, den er en god og 
belærende 
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Afsender:  
Roskilde  Marineforening 
Elisagårdsvej 10 st.  
4000 Roskilde 


