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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 

  



3  

 

ret til ændringer i  programmet forbeholdes 

Dagens menu: 
                 

Flæskesteg med hvide og brunede kartofler 
samt rødkål 

 
Dessert: Romfromage 

Forfatteren Tom Wismann fortæller om det spændende 
bygningsværk VESTVOLDEN - En del af Københavns  

befæstning og nabo til vor forening 
 

 
 
 
 
Før og efter foredraget har  
Tom Wismann salg af flere af 
sine forskellige bogværker 

 
 
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” 

 

 

 
Så er efteråret for alvor over os. Vi er midt i en brydningstid, vi er på vej 
frem med arrangementer, møder og andet. Vi er så småt på vej til normale 
tider, og dog.  
Vi har indrettet os på nye måder, andre mennesker i kabyssen, maden kom-
mer fra en ny leverandør og en bestyrelse der er ved og finde deres ben i 
vores dagligdag. Vi gør alt hvad vi kan for at foreningen kan komme tilbage 
på sporet, som vi var på før Corona. 
Vi søger nye medlemmer, og har allerede fået de første, sørg for at de alle 
føler sig velkomne. 
Vi har desværre også mistet medlemmer. 
Medlem nr. 819 Otto Jespersen er gået fra borde, det skete allerede i maj 
måned, men beskeden kom sent via en advokat, og vi har ikke fået oplyst 
om det, det beklager vi. Må han hvile i fred.  
Medlem nr. 705 Jonnie Pjetursson er også gået fra borde, efter en tid med 
sygdom. Jonnie har været hjælper i foreningen og revisor i en årrække. De 
vil begge blive savnet, må han også hvile i fred. 
Jeg har skrevet om det før, hvis der er et arrangement I gerne vil med til, så 
vent venligst ikke med at tilmelde jer. Vi lever i en tid, hvor vi skal give be-
sked til vore leverandører i så god tid som muligt, dette giver os korte dead-
lines, hvilket igen kan føre til, at vi må aflyse eksempelvis foredrag eller an-
dre begivenheder, når der ikke er tilstrækkelig stort fremmøde.  
Vi vil gøre os umage for at oplyse i så god tid som muligt og samtidigt oplyse 
hvordan man tilmelder sig. 
Vi har tænkt på at fjerne vores billard, da vi ikke ser det bliver brugt regel-
mæssigt. Vi kunne måske lave en lounge med bløde sofaer og borde, eller 
sætte vægge op og skaffe opbevaringsrum til alle vore sager??  
Eller er der andre der har nogle fantastiske forslag? 
Vi glæder os i hvert fald til at se jer alle på gården, vel mødt. 

Vel mødt i foreningen 
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

     
November 2021 

 
09. nov. 682 Preben Hagberg  85 

 
 
            Vi ønsker tillykke  

med fødselsdagen 

Jubilæer i  afdelingen 

 

November 2021 

 

690      Kaj Maciej Elverlund     25 

691      Kurt Hansen       25 

637      Jørgen Nielsen      20 

841      Jørgen Nielsen      10 

 

 

Vi ønsker tillykke  

med jubilæet 

 

 
             

    . 
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 Skyttelavet 
Aktiviteter 2021 efterår 

 
November måneds aktiviteter 
Ma. 01 18:30-21:00 Serie og pokalskydning, Damerne deltager  
    Våbenkontrol 
Ma. 08 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning Serie og pokalskydning 
Ma 15 18:30-21:00 Serie- & Pokalskydning Damerne deltager  
    Våbenkontrol 
On. 17 17:00-? Garderskydning Tokantskydning 
Ma. 22 18:30-21:00 Hjemmebaneskydning Serie og pokalskydning  
Ma 29 18:30-21:00 Serie og pokalskydning   Damerne deltager 
 
 

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

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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Distriktsskydning 2021 
 

Kgs Lyngby havde i år indkaldt til distriktsskydning for København og Brønd-
by mandag d. 25. oktober. 
Vi mødtes på skydebanerne i Lyngby Sportscenter for at skyde på deres ud-
mærkede baner.  
Det var forholdsvis hurtigt overstået da der af hensyn til pladsen i Lyngbys 
lokaler kun var plads til 7 mand for hvert hold.  
Da skydningen var overstået fortrak vi til Kgs. Lyngbys lokaler på Sorgenfri 
Slot, hvor der var dækket op til spisning. 
Da spisningen var overstået var det tid til at offentliggøre resultaterne, der 
blev som følger: 

Holdresultat.  Holdvinder 
 1. Brøndby  713 point  Jørgen Kjeldsen 185 point 
 2. Kgs. Lyngby 709 point  Per Kirkegaard   178 point 
 3. København 693 point     Pierre Jensen      182 point 

Resultater for Brøndby 
1. Jørgen Kjeldsen   185 point 
2. Jan Johnsen    177 point 
3. Jens Ole Løje   176 point  
4. Jens Haugaard Nielsen  175 point 
5. Steen Bagge    175 point 
 
Efter præmieuddelingen takkede Pierre på vegne af København og invitere-
de til Distriktsskydning i København til næste år. Datoen er ikke på plads 
endnu, men der vil komme en invitation når dette er sket. 
En rigtig hyggelig aften sammen med gode skyttekammerater. 
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Vi har mistet en af vore kammerater. 

 

Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at skibsnummer 
819 Otto Jespersen er afgået ved døden i maj måned efter kort tids sygdom. 
Da han boede alene har vi først for nylig modtaget meddelelsen.   
Otto blev meldt ind i BMF i november 2008 og nåede således at være 
medlem i 13 år. 
Han blev 85 år.  
  

Hvil i fred. . 

Æret være hans minde. 

 
Banner fra  
kulturnatten i 
Brøndby  
d. 1. oktober 
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Sidste møde sagde jeg at vi ikke havde planer, det var ikke rigtigt, vi har mange planer; 
det jeg skulle have sagt var, at de planer vi har i bestyrelsen ikke er planer der indebærer 
store udgifter for foreningen.  
Vi har planer om at søge nye medlemmer, specielt nu hvor vi må mødes i fuldt antal.  
Ligeledes har vi planer om flere typer af arrangementer, og specielt nogle hvor man kan 
medtage gæster, både for at promovere os selv og for at vore medlemmer kan få nogle 
flere spændende oplevelser.  
En anden plan er at søge efter medlemmer via bibliotekerne i nærområdet. Overbevisnin-
gen er at der kommer stadig en del, skal vi kalde det voksne mennesker på bibliotekerne, 
og kan vi få tilladelse til at opsætte en ”plakat” med nogle kontakt kort påsat, når vi ud til 
en ny målgruppe.  
I forbindelse med kulturnatten 1. okt. lavede Brøndby kulturudvalg nogle bannere til os 
med navn og en fængende tekst.  
Disse kan igen bruges til at gøre folk opmærksomme på muligheden for at komme blandt 
ligesindede. 

Formanden har endnu engang ordet 

Banner fra  
kulturnatten i 
Brøndby  
d. 1. oktober 
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Oktober medlemsmøde 2021 

Efter at have slået 5 glas ved mødets start bad formanden flaggasterne mønstre. 
Flaget blev hejst, ”Kong Christian” blev afsunget - Gå videre! 
 
Formanden fortsatte herefter: 
Vi har en del optagelser i dag og en del andre, skal vi kalde det hædersbevisninger og anci-
ennitetstegn – ikke senilitetstegn – og så nogle andre ting vi skal fejre. 
Vi har 4 nye der skal optages i aften. Jeg vil gerne se Michael Axel Vestergaard (934), Poul 
Henning Matthiesen (genoptagelse – 935), Jeppe John Ørskov Hansen (936) og Steen Bre-
genhof (937) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

934 Michael A. Vestergaard               935 Poul Henning Matthiesen                  936 Jeppe John Ørskov Hansen        937 Steen Bregenhof 

 
Sidste gang nåede vi ikke alle fødselarer, så vi laver et lille opsamlingsheat i dag. 
Jeg skal bede 371 Alex Andersen, 499 Jens Ole Løje Jensen, 703 Søren Andersen, 602 Peter 
Svenson og 913 Ryan Jannik Hansen om at komme herop. 
 
Jeg skal lige fortælle en lille hem-
melighed: Ryan er svoger til Bjar-
ne og han er god at have med på 
busture. Hvad er det I plejer at 
synge? ” Vi har ingen kvaler, Bjar-
ne han betaler”. 
Alex er fyldt 85 år – tillykke, Jens 
Ole 75 – tillykke, Ryan 75 - tillyk-
ke, Søren 60 og Peter 60 år – til-
lykke. 
De fik hver en flaske og 3 skæp-
perær. 
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Frank Urban blev også kaldt op. Frank er blevet begavet med et våben-
skjold, fordi han har arbejdet her i bestyrelsen de sidste 25 år – han star-
tede i 1995. Han fik også en flaskegave samt 3 skæpperær. 
 
Så vil jeg gerne se 668 Flemming Jegstrup, 680 Joannes Matras, 683 Pol 
også kaldet Poul Erik Bindner, 684 Tim Lyhne, 686 Søren Bo Carl og 688 
Poul Friis Schmidt. 
De har alle kommet her i 25 år+ og de får derfor påsat et 25 års tegn. 
De fik også 3 skæpperær og klapsalver. 
Hvis der er nogen der er blevet snydt, så kom lige og meddel det og vi vil 
lave et opsamlingsheat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

668 Flemming Jegstrup                 680 Joannes Matras           683 Poul Erik  Bindner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      684 Tim Lyhne                        686 Søren Bo Carl            688 Poul Friis Schmidt 

 
Erik Tofte fik ordet. Han fortalte at vi har nogle udfordringer med at skaffe fadøl og soda-
vand primært pga transportvanskeligheder iaa coronakrisen. Han beklagede dette men 
ønskede samtidig at sende en stor tak til alle de medlemmer der var mødt ind i dag. Det har 
været en kæmpefornøjelse at være på ”Toften” i dag. 
 
Kassereren ønskede også ordet, men formanden kom lige med et lille hint vedr. parkeringer 
på gårdspladsen.  
I må gerne parkere lidt tættere på hinanden. I dag kunne der have holdt 5 biler mere.  
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Oktober medlemsmøde - fortsat 
 
Kassereren fik så ordet. 
Han sagde at ved afrydningen bedes man sætte det brugte service, skåle mv ude i midterstuen. 
Desuden meddelte han også de nye tilmeldingsfrister til torsdagsmøder og lørdagsåbent.  
Det skal foregå på e-mail til tilmelding@marineforening.dk.  
Hvis man tilmelder sig til flere arrangementer på én gang, bedes man sende en mail pr. arran-
gement. 
 
Bussemand Søren Andersen fik også ordet og fortalte at Ærø-turen i sin nuværende form ikke 
bliver til noget, da der kun er 7 tilmeldte. Søren har dog en tilsvarende tur til Ærø i samme 
weekend, men med andre mennesker og lidt ændret pris. 
 
Formanden kom med en lille bøn til, at man overholder tilmeldingsfristerne, idét vi er nødt til at 
aflyse arrangementer, hvis der ikke er tilmeldinger nok. Vi har simpelthen ikke råd til at have 
underskud på de enkelte arrangementer. 
Herefter reklamerede han lidt for foredraget d. 21. oktober ”Koldkrig og demokrati”. 
 
Til sidst fortalte formanden at Ib Ketler er syg, Sidst var det noget med balancenerven så han 

måtte gå med rollator. Nu er det noget andet. Vi lader derfor en af vores dækkeservietter gå 

rundt, så kan I skrive en lille hilsen til ham. Husk at skrive jeres navn så Ib kan læse det. 

Efter en mindre forglemmelse fik formanden for Skyttelavet Henning Aadorf ordet.  
 
Han fortalte lidt om turen til Landsskyttestævnet og lavets fremgang fra en 7. plads til en 5. 
plads.  Vi var 11 mand afsted. 
Bedste skytte hos os blev, selvfølgelig fristes man til at sige, Jørgen Kjeldsen med 190 point og 
Morten Aadorf fik for 3. gang i træk 2. pladsen til at vinde landsskyttepokalen, så nu må han 
snart tage sig sammen og vinde den. 
På hjemturen fra Ebeltoft fik vi godt nok en på opleveren. Der var et fjols der kørte ud på Store-
bæltsbroen og lagde sig på tværs. Der holdt vi en hel time og nød udsigten. Desværre kom der 
kun et enkelt skib forbi. 
Men vi kom videre og de berømte sandwich blev næsten spist op. 
Et godt arrangement som Ebeltoft Marineforening havde sørget for. 
 
Ved skyttelavets admiralforsamling for nylig blev Jens Haugaard valgt ind i stedet for Thomas 
Haulund, der stopper pga for meget arbejde. Erik Tofte styrede admiralforsamlingen. Det gjor-
de han godt selvom han er en ældre herre.  
På mandag er der vinskydning. Det er en skægskydning og alle over 12 år kan deltage. 
Og på onsdag er der ”Pokalen på plads”. Alle der var med på turen til landsskyttestævnet er 
velkomne. 
Husk at vi har uniform på den dag. 
Også velkommen til nye medlemmer. Vi skyder hver mandag ude i Glostrup Hallen og vi holder 

Åbent Hus d. 8. november og der er gratis kontingent resten af året. 
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Formanden tog igen ordet for en afsluttende bemærkning. 
Til de 4 nye medlemmer, når I går hjem får I lige en lille pamflet med en introduktion til skytte-
lavet. Og som I hørte et godt tilbud – gratis medlemskab resten af året. 
 
Jørgen Kjeldsen bad lige om året og fortalte om en lidt kedelig oplevelse ved afgang fra lands-

skyttestævnet.  

Niels Busk kom og sagde, jeg har sgu’ lidt ondt i brystet; der er sgu’ noget galt. Så vi fik sendt 

ham over på Randers Sygehus, hvorfra han blev overført til Skejby Sygehus. Her fik han foreta-

get en ballonudvidelse af kranspulsåren.  

Han er heldigvis på vej hjem igen nu og har det godt. 

Formanden sluttede af med dronningens skål, hvorefter vi overgik til spisningen. 
 
Efter middagen holdt Kaare Wagner, Formand for eventyrernes klub, et uhyre interessant og 

sprællevende foredrag om alle sine oplevelser igennem livet - også i Søværnet.  

Vældig underholdende 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har mistet en af vore kammerater. 

 
 
Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at skibsnummer 
705 Jonnie Pjetursson er gået fra borde efter længere tids sygdom. 
Jonnie blev meldt ind i BMF i maj 1998 og nåede således at være medlem i 
23 ½ år. 
Jonnie har været hjælper i foreningen og revisor i en årrække. 
Han blev 87 år.  
 
  

Hvil i fred. . 

Æret være hans minde. 
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Landsskyttestævne 2021  

 
Brøndby Skyttelav har i år deltaget i Landsskydningen i Ebeltoft med et hold på 12 mand.  
Da vi ikke var så stort et hold valgte vi at køre i en minibus til Ebeltoft. Morten, Niels og Bent 
kørte selv og stødte til ved Marinestuen.  
Vi startede med at få afviklet vores skydning så der ikke var noget pres på resten af weeken-
den, vi kunne alligevel først få vores værelser kl. 15 og da vi ankom omkring 13:30 var der 
god tid til skydningen.  
Efter vi havde fået vore værelser var der kammeratlig hygge indtil aftensmaden.  
Niels og Henning deltog i mellemtiden i landsmødet.  
Da alle var samlet faldt vi på den bus som var bestilt til at køre os til Marinestuen så alle kun-
ne deltage i kammeratskabsmiddagen, et rigtigt fint arrangement med god mad.  
Efter den værste sult var stillet var der uddeling af præmier for Hjemmebaneskydningen for 
2019-20 og for 2020-21.  
Alt foregik i god ro og orden og vi hyggede os alle. 
 
Søndag var der jo ikke noget pres på da vi havde afgivet vores serier, så det var bare at vente 
på resultaterne.  Så der blev hygget i Marinestuen og fortalt historier som vi ”næsten” aldrig 
havde hørt før.  
Formiddagen gik hurtigt og så var der tid til en endnu en gang god mad.  
Efter spisningen var det tid til uddeling af præmier til alle de deltagende lav. 
 
Brøndby endte på en 5. plads en fremgang på 2 pladser, et imponerende resultat set i lyset af 
den korte tid vi havde til at træne, så vi var godt tilfreds. 
 
Resultatet for vore skytter blev følgende: 
Jørgen Kjeldsen 190 point med et fradrag på 8  i alt 182 
Kim von Wowern 185 ”-”    i alt 177 
Morten Aadorf  172      i alt 172  
Bent Hadler  180 ”_”    i alt 172 
Steen Bagge  179 ”_”    i alt 171 
Jens Ole Løje  176 ”_”    i alt 168 
Niels Busk  173 ”-”    i alt 165 
Henning Aadorf 169 ”-”    i alt 161 
Per Kobbernagel 169 ”-”    i alt 161 
Resultatet for de 4 bedste skytter blev 703 point. 
Da alt var uddelt var det tid til at sige farvel til alle kammeraterne og vi ses i distrikt 1 til næ-
ste år. 
 
Efter at have lastet bussen drog vi af mod Sjælland.  
Da vi nåede til Lillebælt kørte vi i kø indtil Odense og da vi kom til Storebæltsbroen var der et 
fjols der havde forsøgt at køre  over med en trailer selv om dette var blevet frarådet og så var 
den selvfølgelig blæst omkuld . Så vi sad og glanede på højbroen næsten en hel time, så det 
var en lang hjemtur, heldigvis havde vi hinandens gode selskab så det gik, selv om dem så 
skulle afhente os måtte vente næsten 1½ time længere end den berammede transporttid. 



15  

 

Vinskydning 
 

Årets vinskydning d. 11. oktober havde i år samlet 17 af vore medlemmer plus en enkel til-
skuer til en hyggelig og afslappet aften, hvor der kunne skydes til en ”sjov” skive med for-
skellige mål som ingen stort set kunne se når de var ude på en afstand af 15 meter.  
Det gjorde det lidt mere spændende at se hvad der var ramt når skiverne blev hentet hjem. 
 
Skiverne blev vurderet og talt sammen og for at gøre det lidt mere spændende så blev de 
efterfølgende lagt i en kalke med nogle felter med forskellige værdier, så selv om man ikke 
havde ramt  skivetegningerne kunne der sagtens blive nogle gode resultater alligevel.  
Da alt var talt sammen lykkedes det også at finde de 3 som havde fået det bedste resultat. 
 
Nr. 1 blev Bent Hadler med   188 point 
Nr. 2  blev Ivan Christensen med  177 point 
Nr. 3 blev Jørgen Kjeldsen med  167 point 
Alle 3 fik meget apropos en vingave for deres resultat. 
 
Medens alt det her foregik havde alle delta-
gerne mulighed for at nyde en kop kaffe og 
den af Else fremstillede kage. 
 
En helt igennem hyggelig aften. 
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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 fadøls-

anlæg. 
  

Henvendelse til bartender Erik Tofte. 
 Til medlemsmøderne eller  

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

 
Deadline for næste SÅ TIL SØS er mandag d. 15. november 

kl.20:00 - Mail: stsmarineforening@gmail.com 
Bemærk ny mailadresse 

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 ! 

Jubilæums Rom 
 

Kan stadig bestilles hos kassereren 
Steen Bagge 

Mail: steenbagge51@gmail.com, evt. via sms på mobil 29804080 
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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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”Min vej til skipper på Slotssøen” – fortælling af Finn Sylvest Jensen  

 
Tirsdag den 28. september 2021 havde BMW inviteret til foredrag med Finn Sylvest 
Jensen med en fortælling om hans spændende liv under titlen ”Min vej til skipper 
på Slotssøen”. 
Allerede under spisningen kunne vi høre, at Finn havde meget at fortælle, og nogle 
tænkte måske, at der ikke kunne være mere at fortælle, men der skulle komme 
masser fra et spændende liv. 
 
Finn startede med at fortælle om en meget fattig men god barndom i Hillerød og 
Hørsholm, hvor han især huskede årene på Rungsted Golfbane, hvor han startede 
som ni årig med at tjene lommepenge som caddie. Han var caddie for bl.a. Dron-
ning Alexandrine og Prins Bertil af Sverige. 
 
Han blev pilot som 18-årig. De var startet flere hundrede unge mænd på uddannel-
sen, hvor Finn var en af de få, der blev pilot i flyvevåbnet. Undervejs i uddannelsen 
havde Finn også forsøgt sig som sømand, men det blev kun til en måned underdre-
jet med søsyge, så var den drøm som skibskaptajn slut, derfor blev  det flyvervejen. 
Finn havde dog fået en søfartsbog, som han stolt fremviste.  
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Herefter kom der en masse anekdoter (og billeder) fra en periode af livet som jetpi-
lot og instruktør i 10 år og 32 år som pilot og instruktør i den civile verden. De 25 år 
var i Sterling Airways – ejet af Tjæreborg præsten. Der kom mange spændende hi-
storier fra hele verden på forskellige start- og landingsbaner, hvoraf nogle kun måtte 
benyttes med specielt certifikat. Der var også mange historier om ophold i forskelli-
ge lande for at vente på næste fly samt meget andet fra Finn’s liv.  
 
Finn var hos Sterling, da det hele stoppede og sluttede sit flyverliv som chefinstruk-
tør i EVAAIR på Taiwan. Som 63 år gammel gik han på pension og kom tilbage i aktiv 
tjeneste på søen igen som skipper på ”Den Lille Færge” på Slotssøen i Hillerød, hvor 
han nu har været i 20 år. 
 
Finn afsluttede foredraget med fortælling om Danmarks smukkeste sømil, når du 
sejler med Den Lille Færge. Sejlturen foregår på Slotssøen i Hillerød, med en ander-
ledes flot udsigt fra vandet til det romantiske Frederiksborg Slot og Barokhavens 
kaskader og formklippede monogrammer. Ingen i forsamlingen kunne de fire form-
klippede monogrammer - ét for hver af de regenter, som har spillet en rolle i havens 
historie: 
 

• Frederik 4. – som anlagde Barokhaven i 1720’erne 

• Christian 6. og Frederik 5. – i hvis regeringstid haven eksisterede 

• Margrethe 2. – som i 1996 indviede den genskabte barokhave, efter 3 års retab-
lering 

På turen kan man også høre de garvede skipperes historier – herunder Finn Sylvest 
Jensen. 
 
Tak til Finn Sylvest for et hyggeligt og spændende foredrag. 
Vi glæder os til at se ham igen i 2022.    
 

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 ! 
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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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Lørdagsåbent  den 20 . november  2021 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 sendes på mail til : tilmelding@marineforening.dk. 

De medlemmer der ikke har mail kan ringe til kassereren på telefon 2980 4080. 
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 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) 
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Udlån af Marinegården 

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

 
  

 November Lørdag 27 
 

 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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Julefrokost lørdag  den 11 . december  
2021 kl. 13.00 

 
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.  
 

 
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 
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NOVEMBER 

 
 Tirsdag 02  SL - bestyrelsesmøde 
 Onsdag 03  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 04 R MF - medlemsmøde kl. 1830- 
 Lørdag 06  Dannebrog MF / 115+1 år 
 Tirsdag 09 ® BMV – bestyrelsesmøde 
 Onsdag 10  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Torsdag 11  MF – bestyrelsesmøde 
 Lørdag 13 R Familiefest Privat 
 Tirsdag 16 R Faldskærmsklubben kl. 1600 Privat  
 Onsdag 17  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Lørdag 20 R Lørdagsåbent kl. 1300- 
 Onsdag 24  Arbejdshold kl. 0830 – 1300 
 Tirsdag 30 ® BMV - medlemsmøde  kl. 1800- 
 

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 

  
 Distrikt 1 

Tlf. 2043 8796 

E-mail: gert-allan@larsen.dk 

Tentativ aktivitetsoversigt 1-2021 
Ændringer/aflysninger kan forekomme grundet Corona 

 
11 nov. ”Lille Kransetur” (Våbenstilstandsdagen v/ DADV) på  
  Assistens Kirkegård og på Vestre Kirkegård  
  Alle afdelingsflaf er velkomne 
24 dec. Julegudstjeneste & kranselægningshøjtidelighed v/ 
  Søfolkenes Mindeanker i Nyhavn 
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Kommende arrangementer i Brøndby Maritime Venner: 

 

  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. 

 

 

    

Sæt x i kalenderen på ovenstående dato. 

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

Se opslag andetsteds i bladet 

 
 
 
Det grønlandske 
julemærke 2021 
kommer snart til 
salg i afdelingen 



26  

 

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: Jens Haugaard Nielsen              9380 7998  
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  
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           Ubesat. 
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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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 - 


