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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 
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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  3139 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: Jens Haugaard Nielsen              9380 7998  
Best.medl.: Ivan Christensen 6065 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  
Johann Jacobsen 6038 1107 

STS red. E-mail:            stsmarineforening@gmail.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 683 Poul Erik Bindner bindner56@gmail.com 2910 7871 
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 654     Steen Høppner steensho@gmail.com 40330295. 
Missil 669 Leif Christensen    wackerhausbogholder@gmail.com      
    36723813 
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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ret til ændringer i  programmet forbeholdes 

Dagens menu: 
                 

Gule ærter med tilbehør 
 

Dessert: Pandekager m/ solbærrom 
          Kaffe og The 

 OBS! Husk Coronapas  
 
Vi møder julen med Pastor Esper Silkjær, der er tidligere 
sømandspræst og Generalsekretær ved Sømandsmissio-
nen; det sidste indebar flere tjenester ved Mindeankeret 
Juleaften. 
 
Pastoren er Limfjordsdreng, født på Venø og opvokset i 
Skive. 
Han har fisket fra Esbjerg og sejlet som matros i handels-
flåden, bl.a. i Lauridsen.  
Fritidssejler inden- og udenrigs i sin 45 fods sejlbåd. 

 
Til- eller framelding skal ske på:  
tilmelding@marineforening.dk eller telefon til Steen Bagge  på 
2980 4080  senest søndag kl. 18:00 før medlemsmøde. 
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

 

 

 
Sig nærmer julen og alle dens velsignelser. Husk at til julemødet skal man medbrin-
ge nissehue og en gave til ca. 40 kr. Denne gave afleveres til Julemandens hjælper, 
som står og tager imod alle i den fine stue.  
Senere kommer selveste Julemanden og deler gaver ud til alle de flinke…, som har 
haft en gave med.  
På denne festlige og hyggelige aften vil en anden af Julemandens hjælpere sælge et 
julelotteri med fine præmier. Det kommer til at foregå således at han går rundt 
med blok og skriveredskab, og så deltager man ved at oplyse sit skibsnummer og 
hvor mange lodder man ønsker at deltage med.  
Hvert ”lod” koster 20 kr. Derefter bliver der skrevet små ”lodsedler” med skibsnum-
mer x antal, som så vil blive lagt i en bowle og vi vil så få vores gæst til at trække 
vinderne.   
Når i ankommer til julemødet, bedes de af jer der kommer i bil, iagttage følgende: 
Der er ikke så meget plads, så vær flinke og sæt bilerne således at der bliver så 
mange pladser som muligt. Det er måske ikke nødvendigt at parkere sådan at beg-
ge fordøre kan åbnes, hvis man har passagerer med er det jo muligt, at sætte dem 
af før man lige stiller bilen ind på plads.  
Ved parkering på græsarealet kan man med fordel stille bilerne således at der igen 
bliver så mange pladser som muligt, og gerne således at man ikke blokerer for de 
der evt. skal tidligt ud. 
Mere om næste møde, Coronapas er genindført. De af jer som ikke har benyttet det 
på jeres smartphones i længere tid, kan med fordel opdatere appen, inden vi mø-
des; det går lidt hurtigere på den måde.  
Coronapasset skal fremvises enten digitalt, via smartphone eller i papirform, til 
vore sammenkomster, indtil der bestemmes noget andet fra officiel side. 
 
Som der også står andetsteds i bladet afholder vi ”julefrokost”/lørdagsåbent den 
11.december. Der har nu været 2 runder med bestillinger, og vi er nået op på at ca. 
halvdelen af pladserne er besat. Der er nu mulighed for at bestille flere pladser nu 
efter først til mølle princippet.  
Vi ser meget gerne at der bliver fuldt hus, 140 besatte pladser.   
 

Vi glæder os til at ser jer alle på gården, vel mødt.    
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Udlån af Marinegården 

Hermed ledige terminer for år 2021 & 1. halvår 2022 
     (aktivitetskalender for Marinegården på opslagstavlen) 

 
  
  

 December Lørdag 04 
 
 
 Januar 2022 Lørdag 08 
 
 Februar Lørdag 05 
  Lørdag 12 
   
 Marts Lørdag 05 
  Lørdag 19 
  Lørdag 26 
 
 April Lørdag 02 
  Lørdag 09 
  Torsdag 14 
  Fredag 15 
  Lørdag 16 
  Søndag 17 
  Mandag 18 
   
 Maj Torsdag 26 
  Lørdag 28 

                                                                 Opdateret den 28-09-2021   
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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 sidste 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) 

Den nye overdækning til rorgængeren 
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

     
December 2021 

 
12. dec. 301 Ole Løie  85 

23. dec. 844 Jørgen I. Nielsen  80 

18. dec.  660 Walther Jensen  75 

            
 

 Vi ønsker tillykke  

 med fødselsdagen 

 

Jubilæer i  afdelingen 

 

December 2021 

 

515      Jørgen Kjeldsen      40 

 

 

Vi ønsker tillykke  

med jubilæet 
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November medlemsmøde 2021 

Efter at have slået 5 glas ved mødets start bad formanden flaggasterne mønstre. 
Flaget blev hejst, ”Kong Christian” blev afsunget  - Sæt flaget på halv! 
Vi har mistet  819 Otto  Jespersen, som vi desværre fik besked om via en Bobestyrer. Otto 
var medlem i 13 år.  
Vi har overvejet hvad vi kan gøre fremadrettet for at forhindre lignende forsinkelser. 
Vi har også mistet  705 Jonnie Pettursson.  Jonnie hvde været medlem i 23 ½ år og havde 
modtaget kammeratskabstegnet for sit arbejde på hjælperholdet. Han har været revisor-
suppleant og revisor for foreningen. Jonnie sad ved O-rums bakken. 
ÆRET VÆRE DERES MINDE! 
Vi holder et lille minuts stilhed… 
Flaget på hel - Gå videre! 
 
Vi har en gæst fra en anden afdelingen, Per Friis, velkommen. 
Vi har 4 nye der skal optages i aften. Jeg vil gerne se Jan Lars Romny (938), René Henriksen 
(939), Kim Bergholtz Jensen (940) og Claus Ole Friis (941) heroppe. 
De fik påsat medlemsemblemet og fik fortalt om symbolikken på det.  
De 4 nye lavede en kort præsentation af sig selv og fik herefter klapsalver og 3 skæpperær. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          938 Jan Lars Romny                         939 René Henriksen                        940  Kim Bergholtz Jensen                 941  Claus Ole Friis 

 
Så skal jeg se 841 Jørgen Erik Nielsen der har 10 års jubilæum i dag. Så skal jeg bede om 
611 Flemming Sørensen, 619 Ole Max Rank , 669  Leif Christensen. 
De har været lidt glemt men bedre sent end aldrig! 
Flemming har 35 års jubilæum, Max har 30 års jubilæum og  Leif har 25 års jubilæum. 
TILLYKKE alle sammen. 
De fik påsat tegn, fik hver en flaske og 3 skæpperær. 
Så skal jeg se 489  Jørgen Kempf som har været på arbejdsholdet i rigtig mange år. 
Jørgen fik kammeratskabstegnet for sit utrættelige virke for foreningen. 
Han fik også 3 skæpperær og store klapsalver. 
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Deadline for næste SÅ TIL SØS er mandag  
d. 15. december kl.20:00 - Mail: 
stsmarineforening@gmail.com 

Bemærk ny mailadresse 
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OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS! 
Så er skydekort årgang 2022 på banen!  

 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 

Er til salg fra torsdag den 6. januar, ved medlemsmødet 
 

  Alle skyttelavets bestyrelsesmedlemmer har enkelte skydekort til salg 
for kr.: 5,- pr. stk. 

Henning Aadorf er leveringsdygtig i større partier af skydekort 
 

   Og som sædvanlig et stort antal hele flasker snaps som gevinst. 
                                                         Skyttelavets Bestyrelse 

Danske soldater- og Marineforeningers Fællesråd 
ønsker at stille med så mange faner og flag som 
muligt i København lørdag d. 15. januar 2022 i 
anledning af H. M. Dronningens 50 års regerings-
jubilæum. 
Brøndby Marineforening stiller selvfølgelig med 
flagbærere. 
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489 Jørgen Kempf, Kammeratskabstegn  611 Flemming Sørensen, 35 år i foreningen 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
           619 Ole Max Rank, 30 år i foreningen              669 Leif Christensen, tildelt 25 års tegn 

 
Så skal formanden for Skyttelavet Henning have ordet. 

Henning bød de nye medlemmer velkommen og inviterede dem ud på skydebanen i Glos-

trup Hallen på mandag kl. 18:30. 

Vi har lige haft vinskydning med 17 deltagere med 3 dygtige skytter: Ivan på førstepladsen, 

Bent på 2. pladsen og Jørgen Kjeldsen på 3. plads; som sædvanlig bestyrelsen tager det 

hele :-) 

Vi har også haft ”Pokalen på plads” efter Landsskyttestævnet. Hyggelig aften hvor vi bl.a. 

lavede planer for, hvordan vi kan forbedre vores resultater. 

Vi har også været til Distriktsskydning i Lyngby; desværre kun med 5 mand fra os. Vi fik dog 

pokalen med hjem og som sædvanlig var bedste skytte Jørgen Kjeldsen. 

I november har vi våbenkontrol de næste to mandage. Husk det nu! 

Den 17. november er der Garderskydning, tidligere Trekantskydning. Husk tilmelding. 

I december har vi julehygge d. 13. Der må I gerne sætte kryds i kalenderen. Til gløgg og æb-

leskiver med ubådsspil. 

Husk at det ikke er mig mere der tager imod tilmeldinger.  
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November medlemsmøde - fortsat 
 
Formanden fik herefter ordet igen. 

Vi har helt i tråd med vores pålagte opgave, skullet skaffe flere lejere eller i hvert fald flere ar-

rangementer, hvor vi kunne tjene nogle penge til foreningen.  

Vi er af Landsskytteudvalget blevet bedt om at afholde kammeratskabsaften og søndagsfrokost 

for alle tilmeldte skyttelav.  

Grunden til dette er at Grenå meldte fra, grundet diverse interne problemer og da det er 100 

årsjubilæum for skyttelavene under Danmarks Marineforening, er skyttelavene blevet enige om 

at det skal foregå i Københavnsområdet.  

Skydningen skal foregå hvor der er fine baner og gratis parkering. Det vil ske i Lyngby. 

Vores afdeling skal ”kun” sørge for 3-rettersmenu og hvad det indebærer, borddækning, op-

vask, mad etc. og om søndagen sørge for frokost - igen med alt hvad det indebærer.  

Til dette store event vil vi gerne søge frivillige, som kan den 19-20 marts 2022.  

Det drejer sig om borddækning, bakstørn (mad ind og ud), opvask og rengøring mellem arran-

gementerne.  

Til jer som kan være med og hjælpe nogle timer den 19-20, bedes i henvende jer til formanden 

som tager sig af bemandingen til dette arrangement. Vi håber der er mange der gerne vil hjæl-

pe; det er en ekstra mulighed for foreningen at lave en ekstra skilling. 

Også velkommen til foredragsholder Tom Wismann som skal fortælle lidt om Vestvolden - en  

del af Københavns befæstning. Han har efterfølgende nogle bøger til salg. 

Klar til Dronningens skål… Dronningen! 

Johann bad om ordet, hvor han gjorde opmærksom på at deadlinen til STS er fremrykket til d. 

15. i måneden. 

Johann reklamerede også for jule- og nytårshilsener i STS formedelst kr. 30,-. Han tager gerne 

imod bestillinger nu. 

Søren meddelte at Ærøturen nu er helt aflyst. 

Ib Ketler takkede for alle hilsenerne. Pumpeværket har drillet men skulle være nogenlunde på 

plads. 

Klar til skafning...! 

Efter middagen holdt Tom Wismann et meget medrivende foredrag om Vestvolden. 
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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 Erik Tofte. 
 Til medlemsmøderne eller  

Primært på e-mail: erik.barmand@gmail.com 

 

 

Den gamle redacteur ønsker alle i Brøndby Marineforening 

samt Skyttelavet for Glostrup, Brøndby og omegn en hjertelig 

glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2022. 

 

Forhåbentlig vil vi snart komme ud af Coronaens snærende 

favntag, så vi igen kan feste på fornøjeligste vis. 

 

713 



24  

 

Julen 2021 
 

De 3 fra syden sender de bedste ønsker om 
en Glædelig Jul og et Godt Nytår til alle med 
familie i Brøndby Marineforening.  
Vi glæder os til at ses igen i det nye år 2022. 
 
Julehilsen fra Mogens Nielsen (837), Kim Fjældstad (895) og 
John G. (874) 
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 Skyttelavet 
Aktiviteter 2021 efterår + forår 2022 

 
December måneds aktiviteter 
Ma.06 18:00-21:00 Serie- & pokalskydning, Våbenkontrol 
Ma.13 19:00-22:00 Juleafslutning på Marinegården. Alle kan deltage! 
 

Januar måneds aktiviteter 
Ma.03 18:00-21:00 Serie- & Pokalskydning, damer deltager 
Ma.10 18:00-21:00 Hjemmebaneskydning, Serie- & Pokalskydning 
    damer deltager 
Ma.17 18:00-21:00 Serie- & Pokalskydning 
Ma.24 18:00-21:00 Hjemmebaneskydning, Serie- & Pokalskydning 
    Damer deltager 
On. 26 (foreløbig) 17:00-21:00 Garderskydning, Blazer/Uniform, damer deltager 
Ma.31 18:00-21:00 Serie- & Pokalskydning 
 

Februar måneds aktiviteter 
Ma.07 18:00-21:00 Serie- & Pokalskydning, damer deltager 
Ma.14 18:00-21:00 Serie- & Pokalskydning 
Ma.21 18:00-21:00 Serie- & Pokalskydning, damer deltager 
To. 24 17:30-21:00 Admiralforsamling, Blazer/Uniform 
Ma.28 18:00-21:00 Fastelavnsskydning, Alle kan deltage - min. 12 år 

 
Husk sidste salg af serier er kl. 20:00 og sidste skytte på banen er  

senest kl. 20:30 

 

Marineforeningens Skyttelav 

For Glostrup, Brøndby og Omegn 
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Alle medlemmer af BMF og BMV ønskes 
en rigtig god jul og et godt nytår. 
Håber vi slipper for Corona i 2022 
 
Med venlig hilsen 
Irina og Carl Rasmussen /635 
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Alle i Brøndby Marineforening 
ønskes en glædelig jul og et godt 
nytår 
 
Mange hilsner 
Yvonne & 683 Pol 

Rigtig glædelig jul og 
godt nytår. Om Coro-
na og Grønlandsfly vil 
så holder jeg hvid jul i 
Nuuk. 
Hilsen 660 Walther  
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Tokantskydning 2021 
 

Onsdag den 17. november foregik tokantskydningen i Glostruphallen 
(tidligere trekantskydning) SL mod Garderforeningen. 
Vi havde kun kunnet samle 5 af vore medlemmer, Garderne kom 11. 
 
Skydningen startede kl. 17 og kl. 18:30 havde alle fået afgivet deres 
serie, herefter var der spisning. Det var lidt alternativt. 
Vi skulle have været i cafeteriet på 1. sal, men her sad man stadig og 
talte stemmer efter kommunevalget.  
Så der var stillet borde op i forrummet til skydebanen og så sad vi der 
og mæskede os; det var faktisk rigtigt hyggeligt. 
 
Efter spisningen var der kaffe og uddeling af præmier, resultaterne 
blev følgende: 
 
  SL     Garderne 
Jørgen Kjeldsen  189  Jan Willmarst  191 
Henning Aadorf  188  Jacob Hjort   190 
Jens Ole Løje  183  Carl Aage Lausten 189 
Jan Johnsen  180  Henrik Pedersen  189 
Bent Hadler  179  Tom Wiese   186 
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Juleafslutning i Skyttelavet 
 
Mandag den 13. december afholder Skyttelavet juleafslutning på 
Gården.  
Her er alle velkomne til at mødes over et par æbleskiver og et glas gløgg. 
Dette er ganske gratis da SL giver denne aften. 
 
Der vil som traditionen byder være en lille ubåds-skydning i løbet af 
aftenen, hvor det er muligt at vinde lidt godter til jul. 
Der vil være en godtepose til børnene, så husk at tage dem med - 
børnebørn kan også medtages. 
 
Vi forventer at alle møder frem med nissehue og har taget en lille 
gave med til max kr. 50.  
Den afleveres ved indgangen og i løbet af aftenen har vi en aftale med jule-
manden om at han kommer forbi og deler ud af de afleverede gaver. 
 
Tilmelding er nødvendig både for børn og voksne, da vi er nødt til at 
vide hvor meget der skal købes ind til denne hyggelige aften. 
 
Tilmeldingsliste ligger fremme på skydebanen og det er også muligt 
at melde til ved medlemsmødet i december til Henning. 

Alle Brøndby Marineforenings medlemmer samt deres familier 
ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt 
og lykkebringende Nytår. 
 
De varmeste hilsner Jørgen og Esther 
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Kommende arrangementer i Brøndby Maritime Venner: 

 

 29. november   kl. 12:30 - Pyntning af gården med julestjerner 

 30. november kl. 18:00 - Medlemsmøde 

Hans-Peter Tams fra Kundby fortæller en stærk og rørende fortælling om fem 

små børn på flugt gennem det krigshærgede Tyskland i sidste periode af 2. 

verdenskrig. 

 11. januar  kl. 19:00 - Nytårskur 

 27. februar   kl. 11:00 - Fastelavn 

 26. april  kl. 18:00 - Medlemsmøde 

 

    

Sæt x i kalenderen på ovenstående dato. 

Har du forslag til kommende aktiviteter så kontakt os i bestyrelsen: 
  bmvenner@gmail.com 

               

 

 

 

 BMV's bestyrelse  
ønsker alle medlemmer i Brøndby Maritime Venner, 
Marineforeningen, Skyttelavet, onsdagsholdet samt deres familier en rig-
tig glædelig jul og et godt nytår 
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DECEMBER 
  
 Onsdag 01  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 02 R MF - medlemsmøde kl. 1830- 

Mandag 06  SL - Juleafslutning kl. 1800- 
 Tirsdag 07  SL - bestyrelsesmøde 
 Onsdag 08 R Radiotelegrafistfor. af 1917 kl. 1300  
 Torsdag 09  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 09  MF - bestyrelsesmøde 
 Lørdag 11 R Lørdagsåbent / Julefrokost kl. 1300- 
 Onsdag 15  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
  

  

  

Tlf. 2043 8796 

E-mail: gert-allan@larsen.dk 

 
Aktivitetsoversigt rest 2021 

Ændringer/aflysninger kan forekomme grundet Corona 
 

24 dec. Julegudstjeneste & kranselægningshøjtidelighed v/ 
  Søfolkenes Mindeanker i Nyhavn 
 

 
Admiralforsamling 

Brøndby Marineforening 
 

Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 1830 
 

Dagsorden ifølge vedtægternes $$ 32-33-34-3 
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Hjerteredderkursus – 30 minutters 
intro i genoplivning 
 
Som omtalt ved novembermødet vil jeg afholde kursus i 
Marineforeningen.  
Det kommer til at foregå torsdag den 20 januar fra kl. 13:00.  
 
Hvis der er flere end 15 elever fortsætter vi kl. 14:30 med 
næste afdeling og så fremdeles, alle er velkomne og i må 
meget gerne tage jeres partner med. 
 
Tilmelding til E-mail: jorgenkjeldsen@webspeed.dk 
Senest onsdag den 19. januar kl. 20:00 
 
Vi ses 515 Jørgen  
  

 
Med 30 minutters introkursus i genoplivning vil du vide, 
hvordan du: 

• Skaber sikkerhed med henblik på at mindske 
konsekvenserne i en ulykkessituation med hjertestop 

• Undersøger en bevidstløs person 

• Ringer 1-1-2 

• Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt 30 tryk og 2 pust 

• Bruger en hjertestarter (AED) 
 

  



14  

 

19  

 

 
Kassereren meddeler: 

 
Til- og frameldinger 

 

Til- og frameldinger til medlemsmøder, lørdagsåbent osv. skal 
altid være på mail til: tilmelding@marineforening.dk  

med angivelse af navn og skibs nr.  
I vil så modtage en bekræftelse på mail.  

 
De medlemmer der ikke har mail, kan ringe til kassereren på tlf. 

2980 4080. I vil så få en bekræftelse på sms. 
 

Fristen for til- og frameldinger er søndag kl. 18:00 for medlems-
møder og tirsdag kl. 18:00 for lørdagsarrangementer. 

 
Da maden bliver leveret udefra er tilmeldinger bindende. 
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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 ! 

Skyttelavets Admiralforsamling 
 

Der indkaldes hermed til 
den 68. Ordinære Admiralforsamling 

 
i Marineforeningens Skyttelav 

afd. for Glostrup, Brøndby og Omegn 
 

Torsdag  den  24. februar 2022 kl. 18:30. 

Sted: Marinegården, Sognevej 35, 2605 Brøndby 
 

Dagsorden i ”SÅ TIL SØS” Februar nummer.  
 

Evt. forslag der ønskes behandlet på admiralforsamlingen skal 
være formanden skriftligt i hænde  

senest onsdag den 16. februar 2022 kl. 20:00  
 

Af hensyn til skafning tilmelding på skydebanen eller til Henning 
senest mandag den 21. februar 2022. 
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Julefrokost lørdag  den 11 . december  
2021 kl. 13.00 

 
Alle i Brøndby Marineforening ønskes en 

glædelig Jul og et godt nytår –  
 lad 2022 blive et godt år for vor forening! 

 
Ønsket af Santa-Ib 

 
Kom og deltag i årets julefrokost i vores dejlige Marinestue 

 
Det er muligt at deltage i det store veldækkede ”Ta´ selv julebord” 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 sendes på mail til : tilmelding@marineforening.dk. 
 
 

De medlemmer der ikke har mail kan ringe til kassereren på telefon 2980 4080.  
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Brøndby Maritime Venner  

 
 

BMV MEDLEMSMØDE 
TIRSDAG DEN 30. NOVEMBER 2021, KL. 17:00 - ? 

 

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

 Glaseret skinke med flødekartofler 

 Pandekager med is 

 Kaffe/the 
 
Kl. 19:00 -  Hans-Peter Tams fra Kundby fortæller en stærk og rørende fortæl-

ling om fem små børn på flugt gennem det krigshærgede Tyskland i 
sidste periode af 2. verdenskrig. I et Tyskland, hvor det var alle mod 
alle i daglig kamp for at overleve. 

Hans-Henrik Tams er efterhånden blevet en ældre herre på 83 år. 

Alle er velkommen, så tag gerne din veninde, mor, svigermor, søster eller andre du ken-
der med. 
Prisen for arrangementet (ekskl. drikkevarer) er 100 kr. – betaling på mobilepay 9904RT 
eller bank konto 5326 0251729 
  
Drikkevarer kan købes i baren. 
Tilmelding senest søndag den 28. november på bmvenner@gmail.com. 

 

 

 

 

 

Marinegården, Sognevej 35, 

2605 Brøndby.  
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Halløj Marinekammerater 
Jeg har igen i år det Grønlandske julemærke til salg og det koster i år 
75,- kr. og det findes i 2 takninger. 
Årets mærke er tegnet af Malinánquak Marcussen Mølgaard, 
født i Qutlisat(kulmineby på Disko øen) 17 dec 1960. 
Hun er journalist i KNR tv og radio. 
Jeg vil have mærkerne med på følgende møder: 
Medlemsmøde den 2/12 samt Julefrokosten den 11/12. 
 
Og er der nogen der er frisk på en lille gåtur til fordel for børnene på 
julemærkehjemmene så, er der julemærkemarch den første søndag i 
december se mere om marchen her: www.julemaerkemarchen.dk 
 

Hilsen Kim 907 
 
 


