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Skrædderen Aps. Du går ik’ forgæves ! 
 

Leverandør af Blå Blazer og 
grå benklæder til 

Marineforeningens 
medlemmer 

  
10 % rabat til 

Marineforeningens 
medlemmer på ”uniform”, Grå 

benklæder og blå blazer. 
Blazeremblem påsys for kr.50. 

 
 

Skrædderen ApS. 
Kirkebjerg Allé 2A 2600 Glostrup - Tlf: 43962865  

Mandag-onsdag:  09:30-17:30 
Torsdag-fredag:   09:30-18:00 
Lørdag:   09:00-14:00 

 

Er klædeskabet blevet for lille? 
Tøj, sko og meget andet M/K indsamles til uddeling i Polen 
Skal klædeskabet slankes eller tømmes ved dødsfald?  
Hjælp ved tømning af dødsboer tilbydes. 
Ring til mig eller tag det med til medlemsmøderne.  
Telefon 40261426 eller e-mail ebbe@groennesmiljoe.dk 
Med venlig hilsen 558 Ebbe Grønne 

  

mailto:ebbe@groennesmiljoe.dk
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ret til ændringer i  programmet forbeholdes 

Dagens menu: 
                 

Lækker Grillmad 
 

Kaffe/the ad libitum 
           

  

 

 
Til- eller framelding skal ske på:  
 
tilmelding@marineforening.dk  
senest søndag kl. 18:00 før medlemsmødet. 

 TRADITIONSRIG AFTEN 
 

Grillen i gang 
Sankt Hans Tale 
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

 

Kære kammerater  

 
 
 
 
 

Jeg vil ønske jer alle en dejlig sommer, håber i får den ferie i fortje-
ner.  
Jeg håber, at I alle har bemærket de 3 sommerarrangementer vi har 
lagt op til.  
Først er der jo 23 juni, Skt. Hans, traditionen tro mødes vi på gården 
fra kl. 17 og får noget lækker grillmad omkring kl. 18 og så brænder 
vi heksen af på bålet senere på aftenen. Prisen har vi sat til 140 kr. 
pr. person, og i skal ikke medbringe eget kød, og tilmelding bedes 
foregå på vores tilmeldingsmail : tilmelding@marineforening.dk  
Håber at se rigtigt mange af jer på denne aften. 
 
Lørdag den 23 juli bliver der en lørdagsfrokost, dørene åbnes om-
kring kl. 11 og frokosten serveres omkring kl. 1230.  
Prisen denne dag bliver 140 kr. og det bliver en herlig frokost for bå-
de medlemmer, familie og deres gæster.  
Igen bedes I bruge tilmeldingsmailen for at melde jer til. 
 
Torsdag den 18. august er der igen mulighed for at komme og have 
en dejlig aften på gården - 3 retters sommermenu og hygge. Husk at 
gæster er velkomne. Prisen er også denne aften kun 140 kr. 
 

Vi glæder os til at se jer på gården, vel mødt.   

mailto:tilmelding@marineforening.dk
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Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

     
Juni 2022 

 
15. juni 880 Hans Erik Odgard  70 

            
 

 Vi ønsker tillykke  

 med fødselsdagen 

Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

     
Juli 2022 

 
10. juli   930 Jens Haugaard   70 

23. juli 932 Gerner Hansen  70 

07. juli 641 Bo Andersen  65 

12. juli 856 Bendt Svensson  60 

27. juli 813 Kasper Ketler  50 

            
 

 Vi ønsker tillykke  

 med fødselsdagen 
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Maj medlemsmøde 2022 

Efter at have slået 5 glas ved mødets start bad formanden flaggasterne mønstre. 
Flaget blev hejst, ”Kong Christian” blev afsunget! 
 
Det er i dag 5. maj - befrielsesdagen. Det fejrer vi med lidt indtagelse af lidt cola og andre 
lækre drikkevarer :-) 
 
Jeg vil gerne se følgende oppe på broen: 847 Johnny Gadebirk, 825 Preben Rasmussen og 
928 Thorleif E. Arneberg. 
Det er ikke til at se at I bliver hhv 80, 75 og 70 år nu.  
Stort tillykke med jeres fødselsdage og tak fordi I kom-
mer og deler dem med os. 
Efter nogle flaskegaver fik de 3 skæpperær. 
 
Jeg er lige blevet gjort opmærksom på, at vi har en fødse-
lar til stede i aften - en 76 års dag. 
Jeg vil ikke sige så meget andet end tillykke! (590 Flemming Jørgensen) 
 
Så vil jeg gerne se 744 John Jæger Christensen og 521 Kim von Wowern 
heroppe. 
Tilsammen har de 60 års jubilæum. 
John, du har kommet her i 20 år - tak fordi du kommer. 
 
Og Kim, du har nu 40 års jubilæum og blev i sin tid optaget ude på Hol-
men under Mastekranen. Kim er den første, eneste 
og sidste der nogen sinde er blevet optaget dér. 
 
 
 
 
 
 
 
 
John fik en flaske og Kim fik et 40 års tegn som en særlig anerkendelse. 
Tak fordi I er her og tak Kim, fordi du i sin tid tog mig med herud. 
De skal selvfølgelig også have 3 skæpperær. 
 
Tra la la la la la la, tra la la - Tra la la la la la la, tra la la - Tra la la la la la la, tra la la… 
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Det er jo medlemmernes eget møde, så hvis en eller anden vil fortælle en lille anekdote, er 
ordet frit. 
Vi har lidt mandefald i dag - bl.a. Carsten som plejer at stå for, at vi får noget at spise - men 
vi er heldige, at næstformanden har påtaget sig denne opgave, så I skal nok få noget mad. 
 
Vi skal også huske at takke de dejlige damer i baren og i kabyssen. Som I nok kan huske talte 
vi for et stykke tid siden om at spare nogen penge. 
Det er nogle medlemmers koner, kærester og venner/-inder, der 
er utrolig dedikerede i deres indsats for marineforeningen - 
Tusind tak for det! 
 
Jeg har lovet at Banjermesteren får ordet, så han får lov nu. 
Gert Larsen reklamerede kraftigt for jubilarstævnet på Holmen 
d. 28. august.  Det er måske ved at være sidste mulighed for at være med til fejringen på 
Holmen, idét det formentlig snart bliver flyttet væk. 
Gert nævnte også at vi i gennem de sidste 10 år har mistet 41 medlemmer og derfor har 
brug for nogle nye medlemmer. Så hver af jer, prøv at skaf et nyt med-
lem. 
 
Gert ville også gerne se to medlemmer oppe på broen, nemlig 931 Hen-
ning Worm og en afgående Admiral 873 Niels Mejdal. 
Niels Mejdal blev bedt om at stille sig hen ved siden af hans kloning nede 
i hjørnet på broen. 
Figuren er nemlig blevet iklædt Mejdals gamle admiralsuniform som Niels 
har doneret med sabel og hat og det hele - Mange tak for det. 
 
Henning Worm får Brøndby Marineforenings kammeratskabs-
tegn for sin utrættelige indsats på arbejdsholdet - Tillykke med 
det. 
 
Begge fik herefter 3 skæpperær. 
 
Inden formanden gav ordet til formanden for skyttelavet  Henning Aadorf, storroste Michael 
den fantastiske Fregatskydning og især  Fregatfesten som Skyttelavet holdt sidste weekend - 
I skulle have været der; det var så festligt arrangeret, fantastisk mad og en megahyggelig 
stemning. Jeg kan slet ikke finde superlativer nok. 
 
Vi har fået nogle nye blå kasketter med guld på til salg for kun 70,-. De kan købes hos Kram-
bodsdirektøren. 
 
Herefter overgik ordet til Henning Aadorf. 
Henning bad om at få et medlem op på broen, nemlig 521 Kim von Wowern. 
Det er vores nye Fregatkaptajn der står her, og samtidig har han også 40 års jubilæum i 
skyttelavet. Kim får derfor en bjælke mere til skyttelavsmærket. 
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Skyttelavsformanden Henning Aadorf fortsatte: 
Kim von Wowern fik ved Fregatfesten også skyttelavets hæderstegn for sin store indsats igen-
nem årene og al den energi han bruger for os. 
Ved Fregatfesten fik Kim også det nyligt udstedte tegn som Fregatkaptajn 
og er derfor den første der bærer det hos os. 
 
Kim holdt en meget kort takketale, fordi han nu var blevet ”godt pyntet” 
 
Henning fortsatte med at fortælle lidt om Fregatskydningen i Glostrup 
Hallen d. 30. april, hvor der var lidt adgangskaos pga et dansestævne der 
skulle starte samtidig. 
Kim blev som sagt Fregatkaptajn og Gert Larsen blev næstkommanderen-
de efter 345 skud. 
Fregatten var igen bygget af 814 Kent Andersen og han har lovet også at gøre det næste år. 
 
Selve Fregatfesten startede med modtagelse af afgående Fregatkaptajn med frue  som blev 
modtaget med kanonsalut. Og vi fik alle et glas bobler. 
Herefter gik vi til bords og afgående Fregatkaptajn overdrog bandolieret til den nye Fregatkap-
tajn Kim von Wowern. 
Derefter blev 3 nye medlemmer optaget i Skyttelavet: 
700 Lars Ole Nielsen, 919 Bente Hein og 862 Johnny Wagner. De fik påsat deres søstjerner. 
 
Vi fik en dejlig menu kreeret af vores kok Flemming; det gjorde han rigtig godt og folk var me-
get tilfredse. Flemming har lovet at gøre det igen næste år. 
 
Kim holdt talen for damerne og det gjorde han som sædvanlig forrygende. Derefter fik Kim 
Hæderstegnet fra Skyttelavet for al sin hjælpsomhed gennem tiden. 
 
Efter flagnedhaling spillede de nye musikere op og de fortsatte til ca. 00:30, hvorefter der var 
natmad. 
 
Henning uddelte herefter snapsepræmierne fra skydekortene. 
 
Vi har stadig nogle sommerskydninger tilbage og helt frem til d. 27. juni 
 
Formand Michael fik igen ordet og skyndte sig at sige at Søren Andersen overdrager sin snap-
sepræmie til arbejdsholdet. 
 
Inden vi går over til spisningen, udbragte Michael dronningens skål - skål! 
 
Herefter fik Næstformand Johnny Wagner opgaven med at sørge for skafning til de forskellige 
bakker. 
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Lørdagsåbent  den 23. juli  2022  
kl. 12:30 

 
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 

12:30, 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 12:15). 
  

Bordbestilling skal sendes på mail til : tilmelding@marineforening.dk. 
Det er selvfølgelig også muligt at melde til ved medlemsmøderne. 
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Skyttelavet Aktiviteter forår 2022 

 
Juni måneds aktiviteter: 
Ma.13 18:00-21:00 Sommerskydning, damer deltager 
Ma.20 18:00-21:00 Sommerskydning, damer deltager 
Ma.27 18:00-21:00 Sommerskydning, damer deltager. SLUT 
 

Alle skydninger foregår ii Glostrup Hallen 
 

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 

 
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 

mailto:gert-allan@larsen.dk
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Fregatskydning i Glostrup Hallen 
 

af 915 Bent Hadler 

 
 
 

Årets længe ventede højdepunkt ”Fregatskydningen” fandt i år sted i 
Glostrup den 30. april 2022. 
 
Den afgående Fregatkaptajn, Morten Borg Aadorf (817), blev stands-
mæssigt afhentet fra den traditionsrige frokost der afholdes for tidlige-
re Fregatkaptajn samt Formanden.  
Bil med chauffør og vimpler på forskærmene kørte 
derefter hastigt til modtagelsen ved vores faste til-
holdssted i Glostrup Idrætscenter.  
 
Her var der modtagelse præcis klokken 13:00 med fuld salut af kano-
nen og fanebærere.  

Derefter skridtede fregatkaptajnen de fremmødte af 
og da han var tilfreds med tilstanden, fortsatte vi til 
skydebanens forværelse for indskrivning af ikke min-
dre end 18 deltagende skytter.  

 
  
  
 

 

 

Som altid foregik skydningen i den rette ånd og afgående Fregatkaptajn 

Morten Aadorf affyrede det første skud.  

Det lykkedes at nedskyde fregatten med kun 345 skud   der medførte 

at Gert A. Larsen (342) vandt gættekonkurrencen. 
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Fregatskydning i Glostrup Hallen fortsat 

 

Undervejs gik følgende nedskudte sejl til skytterne: 
 

 
Da alle var blevet belønnet med deres respektive præmier, var der hur-
tig fælles oprydning og forlægning. 
Gasterne skulle jo til bal i Marinestuen med damerne, så det var tid til 

vask og skift til galla  

 

 

 

 

 

                       Tømmermand                                      Signalgast 

1 Store Bramsejl: Lanternegast 700 Lars O. Nielsen 

2 Fore Bramsejl: Bådsmand 342 Gert A. Larsen 

3 Berginersejl: Jolleroer 817 Morten Aadorf 

4 Store Merssejl Kanonér 725 Henning Aadorf 

5 Fore Merssejl Tømmermand 713 Johann H. Jacobsen 

6 Blændsejl Signalgast 915 Bent Hadler 

7 Mesan  Krudtlanger 541 John Wassar 

8 - ??? -  Kuglestøber 539 Michael Pedersen 

9 Storsejl  Kanonkommandør 725 Henning Aadorf 

10 Krudtkammer Straffegast 725 Henning Aadorf 

11 Hele Fregatten Fregatkaptajn 521 Kim von Wowern 

 Næstsidste skud Næstkommanderende 342 Gert A. Larsen 
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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 få en af marineforenings-

kammeraterne til at tilmelde sig og bekræftelse vil så komme dér. 
 

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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Marineforeningen har sit eget Romfad. 
Det ligger og lagrer og bliver bedre og bedre. 

Vi får den på flasker til efteråret 

 

Deadline for næste SÅ TIL SØS er tirsdag  
d. 17. juli 2022 kl.20:00 - Mail: 
stsmarineforening@gmail.com 

Bemærk mailadressen 
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Sommerarrangementer i Marineforeningen 
 

SANKT HANS AFTEN TORSDAG D. 23. JUNI 
Kl. 17:00 

 
LØRDAG D. 23. JULI om dagen 

Kl. 12:30 
 

TORSDAG D. 18. AUGUST om aftenen 
Kl. 18:30 
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Lidt indtryk fra Sendemandsmødet 14. maj i Løgstør 
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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:  Mortenn Aadorf 3136 3011  
Kasserer: Johann Jacobsen  6038 1107 
Sekretær: Bent Hadler 4111 1026 
Best.medl.: Ole Bro Christensen  4089 3678 
Best.medl.: Jan Jahnsen 2030 0905 
Best medl.: Jens Haugaard Nielsen              9380 7998  
Best.medl.: Ivan Christensen 6065 6161 
Best.medl.: Morten Aadorf 3136 3011 
Best.medl.: Vakant 
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 - 


