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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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ret til ændringer i  programmet forbeholdes 

Dagens menu: 
                 

Mørbradgryde med ris/kartofler 
Dagens dessert 

Kaffe/the ad libitum 

 ADMIRALFORSAMLING 

 
Dagsorden i følge Danmarks Marineforenings 

vedtægter og lokale ændringer 

 
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” 

 

Godt nytår alle sammen. Det blev ikke lige den start på året vi alle havde 
ønsket. Men nu ser det ud til at det lysner, vi skal blot alle stadig passe på 
os selv og hinanden. 
Vi har jo oplevet hvor hurtigt det kan gå med smitte i vores eget hus, heldig-
vis ikke med alvorlige følger. 
 
Til Danmarks Marineforenings skyttelavs 100 års fejring/landsskyttestævne 
har vi jo lovet at lægge lokaler til, og sørge for servering og andet for de 
skytter, der deltager. Dertil kunne vi godt bruge nogle flere frivillige. 
Vi har fået tilsagn fra nogle få medlemmer og der kommer også hjælpere 
fra BMV.  
Kan man hjælpe et par timer, enten den 19. eller 20. marts er det fint. Giv 
gerne formanden eller kassereren besked om hvilken dato og hvilke tider 
man kan.  
Marinegården åbner kl. 1200 den 19. og kl. 0900 den 20. Og alle er naturlig-
vis velkomne til at komme at deltage.  
Samtidigt ved jeg at Bente Hein godt kan bruge lidt flere frivillige til hhv. 
medlemsmøder og lørdagsåbent i kabyssen. 
 
Vi skal nu igen se positivt fremad, vi håber nu at vi, efter de oplysninger der 
er fremme kan holde vores arrangementer på sædvanlig vis - i øjeblikket 
med mundbind og sprit over det hele.  
Vi har tænkt os at der skal være nogle sommerarrangementer også denne 
sommer. Datoer kommer snarest, støt op om vore arrangementer, det 
støtter os selv. Husk gerne at tilmelde jer ASAP, det letter planlægningen for 
os i bestyrelsen, og vi undgår aflysninger grundet ringe tilslutning. Håber 
alle har det godt, eller får det bedre. 
 
Vel mødt i foreningen. 
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

     
Februar2022 

 
19. feb.. 669 Leif  Christensen   75 

14. feb. 821 Ib Dramhøj  70 

            
 

 Vi ønsker tillykke  

 med fødselsdagen 

 

Jubilæer i  afdelingen 

 

Februar 2022 

 

234      Bent Rasmussen      65 

 

Vi ønsker tillykke  

med jubilæet 
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Lørdagsåbent  den 19. februar  2022 kl. 
13.00 

 

 
Alle vore medlemmer - med gæster - 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. 

Torsdag d. 20. januar afholdt Jørgen Kjeldsen et Hjerteredderkursus i 
Marineforeningen.  Kurset er et kort introduktionskursus i genoplivning 
og brug af en hjertestarter. 
Kurset består af følgende elementer:  
 
Undersøge en bevidstløs person 
At ringe 112 
At give hjertemassage og kunstigt åndedræt 
At bruge en hjertestarter 

 
Der deltog 18 friske ”unge” medlemmer med partner i kurset 
Jørgen er autoriseret instruktør i Hjerteforeningen 
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Kom med bag coronafronten  (5. del) 
  

Tag med ind i smitteopsporingens verden med teleoperatør i Jon-
struplejren  

Johann Jacobsen (713). 

Min opgave i militæret i Jonstruplejren sluttede d. 31. oktober, da de 
sidste, der havde arbejdet med smitteopsporing,  var blevet opsagt. 
 
Jeg startede derefter som civil i STPS (Styrelsen for Patientsikkerhed), 
hvor opgaven igen var at kontakte smittede og nære kontakter (og i en 
periode også de nære kontakters nære kontakter (!) 
Det var i den periode hvor Coronavarianten Omikron holdt sit indtog i 
Danmark; man vidste simpelthen ikke nok om den og var derfor ekstra 
forsigtige for at inddæmme smitteudbruddene. 
 
I takt med at smitten steg blev Call Centret i Jonstruplejren samtidig 
opskaleret ift til de stigende telefonopkald fra borgere der skulle vide 
alt om de forskellige restriktioner. 
Jeg blev derfor spurgt om jeg havde lyst til at komme tilbage og da min 
transporttid er væsentligt lavere til Jonstrup end til Islands Brygge - og 
lønnen den  samme, valgte jeg at komme tilbage til den uniformerede 
tilværelse igen. 
 
Smitten i vort samfund er nu desværre steget eksplosivt og slår hele 
tiden nye rekorder og borgerne er forvirrede og frustrerede. 
Vi bliver spurgt om isolationsperioder, testregime, Corona symptomer, 
Corona Pas og alt andet mellem himmel og jord. 
Her på det sidste skal folk åbenbart på skiferie, hvilket kan give nogle 
ret drastiske indrejserestriktioner til feriestederne. 
 
Så mit ”eventyr” i militæret fortsætter lidt endnu! 
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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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 Skyttelavet 
Aktiviteter forår 2022 

 
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 
 

Marts måneds aktiviteter: 
Ma.07 18:00-21:00 Serie- & Pokalskydning, damer deltager 
Ma.14 18:00-21:00 Mesterskabsskydning, Serie- & Pokalskydning 
Lø. 19 ???? - ????   Landsskyttestævne, København, Blazer/Uniform 
Sø. 20 ???? - ????   Landsskyttestævne, København, Blazer/Uniform 
Ma.21 18:00-21:00 Serie- & Pokalskydning, damer deltager 
On. 23 18:30-21:00 Pokalen på Plads, Blazer/Uniform 
Ma.28 18:00-21:00 Mesterskabsskydning, Serie- & Pokalskydning 
 

April måneds aktiviteter: 
Ma.04 18:00-21:00 Serie- & Pokalskydning, damer deltager 
Lø. 30 12:30-16:00 Fregatskydning, Blazer/Uniform 
Lø. 30 17:30-00:30 Fregatfest, Festtøj, smoking eller blazer 

 
 

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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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 
FOR GLOSTRUP, BRØNDBY OG OMEGN. 
68. ORDINÆRE ADMIRALFORSAMLING. 

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 18.30 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
  
2. Bestyrelsens årsberetning  v/formanden 
  
3. Kasserer fremlægger revideret regnskab. v/Johann Jacobsen 
  
4. Indkomne forslag. 
  
5. Fastsættelse af kontingent for år 2022. 
  
6. Valg til bestyrelsen. 
a. Formand Henning Aadorf    på valg 
b. Kasserer Johann Jacobsen     ikke på valg 
c. Bestyrelsesmedlem Ivan Christensen   ikke på valg   
d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen       modtager ikke valg 
e. Bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk   modtager ikke valg 
f. Bestyrelsesmedlem Ole Bro Christensen  ikke på valg   
g. Bestyrelsesmedlem Jens Haugaard Nielsen  ikke på valg  
h. Bestyrelsesmedlem Morten Aadorf   på valg 
i.  Bestyrelsesmedlem Bent Ernst Hadler  på valg   
j.  Revisor Jan Johnsen     på valg   
k. Revisor Erik Tofte     på valg   
l. Revisorsuppleant, Steffen Pedersen   på valg   
m. Revisorsuppleant, Gert Larsen   på valg    
n. Flagbærer, Tim Lyhne      på valg   
o. Flagbærersuppleant, Morten Aadorf   på valg   
Alle på valg modtager genvalg 
  
7. Eventuelt. Under dette punkt kan alt fremlægges; men intet vedtages. 

  
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på admiralforsamlingen, skal skrift-

ligt være formanden i hænde senest onsdag den 17. februar 2022. 
  

Der er skafning ca. kl. 19:30 efter Admiralforsamligen. Skaffegebyr kr. 0,- pr. person. 
Af hensyn til skafningen er tilmelding nødvendig 

senest mandag den 21. februar2022. 
På bestyrelsens vegne, 

Henning Aadorf 
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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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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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OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS! 
Så er skydekort årgang 2022 på banen!  

 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 

Er til salg fra torsdag ved førstkommende medlemsmøde 
 

  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 

Kommende arrangementer i Brøndby Maritime Venner: 

 

 27. februar   kl. 11:00 - Fastelavn 

 15. marts  kl. 19:00 - Generalforsamling 

 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 
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Deadline for næste SÅ TIL SØS er tirsdag  
d. 15. februar kl.20:00 - Mail: 
stsmarineforening@gmail.com 

Bemærk ny mailadresse 
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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 
Chefredaktør Johann Jacobsen 6038 1107 
Michael Pedersen  4077 8816  

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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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 - 


