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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 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pia Skarritsø 
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:  Morten Aadorf 3136 3011  
Kasserer: Johann Jacobsen  6038 1107 
Sekretær: Bent Hadler 4111 1026 
Best.medl.: Ole Bro Christensen  4089 3678 
Best.medl.: Jan Johnsen 2030 0905 
Best medl.: Jens Haugaard Nielsen              9380 7998  
Best.medl.: Ivan Christensen 6065 6161 
Best.medl.: Vakant 
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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ret til ændringer i  programmet forbeholdes 

 
 
 
 
 
 
 

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

   AFTENENS FOREDRAGSHOLDER 

 
Henrik Kudsk, her som Kontreadmiral 

og Chef for Grønlands Kommando 
 

fortæller om 
Grønland (Sirius, skibe og fly) og om  

ubåde og frømænd 

Dagens menu: 
                 

Flæskesteg m/ rødkål, hvide og brune kartofler 
Gammeldags æblekage m/ flødeskum 

 
Kaffe/the ad libitum 
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Formanden har ordet 

BRØNDBY & OMEGNS MARINEFORENING 
- stiftet 1945 - 

”Samtidens tilbud på godt kammeratskab” 

 

 
 
 

Kære kammerater, først tak for alle hilsner og ønsker om god bedring.  

Jeg er ovenpå igen, det var formodentligt en influenza, der varede 14 dage 

- ikke Covid 19; er blevet undersøgt!  

Nu er det så frem over isen igen. 

Husk vi har et foredrag på vej, se det andetsteds i bladet.  

Vi i bestyrelsen påtænker også at indkalde til et møde, hvor specielt alle de 

nye kan komme og blive informeret lidt om vores historie og traditioner - 

alle de ting som ”vi gamle” tager som en selvfølge:  

Hvor man tilmelder sig, hvordan det foregår og alle de faste ting vi ”bare” 

gør.  

For eksempel at vi til december mødet husker vores nissehuer og en gave, 

som jo bliver afleveret til julemandens hjælper, og så kommer julemanden 

og deler pakker ud til alle, som har haft én med i hvert fald.  

Vi vil gerne leve op til vores motto om, at vi er dette århundredes tilbud 

om godt kammeratskab, det betyder bl.a. at vi gerne vil høre, hvis nogen 

bliver syge, kommer på hospital osv. Så vi kan sende en hilsen med ønske 

om god bedring.  

Jeg er blevet bedt om at gøre opmærksom på, at man venligst skal parkere 

hensigtsmæssigt, så vi kan være så mange som muligt på P-pladserne.  

Desuden skal jeg bede om, at man husker til- og framelding til arrange-

menter, således at vores planlægning kan foregå uden de store problemer.   

Håber at se jer alle i nærmeste fremtid.  

Vel mødt i foreningen! 
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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 ! 

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 
 

 (Carsten, KOP, Frank Urban, Peter H. og Johnny W.) 
 

Ros, ris og idéer kan sendes til mail: barudvalg@marineforening.dk 

Medaljeoverrækkelse 
 

Ved en mindre ceremoni i FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) 
tirsdag d. 9. august 2022, blev 865 Thorbjørn Hein hædret med Forsvarets Medalje 
for International Tjeneste i Bronze. 
Det skyldes hans sejlende tjeneste med NATO tilbage i 2018. 
 
Det var en  meget overrasket og glad Thorbjørn der mod-
tog medaljen.  
 
Thorbjørn var i øvrigt blevet gift to 
dage tidlige med  sin Christine. 
 
 
TILLYKKE med begge dele 

mailto:kontakt@marineforening.dk


28  

 

5  

 

Vi kipper med flaget for de runde og halvrunde 

     
          December 2022 

 

13. decem. 909 Søren Laust Nielsen  60 

 
  

 Vi ønsker tillykke  

 med fødselsdagen 

 

Jubilæer i  afdelingen 

 

November 2022 

 

638         Knud Truelsen      30 

 

December 2022 

 

700   Lars Nielsen       30 

 

Vi ønsker tillykke  

med jubilæet 
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Oktober medlemsmøde 2022 

Præcis kl. 18:30 blev der slået 5 glas og formanden bad flaggasterne mønstre. 
Klar ved flaget - klar overalt - hejs! Kong Christian blev afsunget. 
Flaget på halv! 
 
Vi har fået meddelelse om, at vi har mistet et af vores medlemmer - 731 Mogens Jørgensen. 
Han kom ind i foreningen i år 2000. Mogens har været fraværende i en del år, men har, skal 
vi sige, trofast støttet foreningen.  
Mogens var også medlem af skyttelavet og har en god riffel stående, som der måske kommer 
en afklaring på i den næste sæson.   
Jeg vil gerne udtale et ”Ære været hans minde!” 
Vi holder et øjebliks stilhed.  
Sæt flaget på hel! 
Gå videre! 
 
Goddag alle sammen, det er dejligt at se så mange af kammerater. Jeg ved ikke om I kan 
huske det, men vi havde en del gæster på besøg sidste gang og der er faktisk nogle af dem, 
der er kommet igen, så de er ikke stukket af. 
 
Jeg vil gerne se Daniel Hansen, Peter Røhrmann, Frank Poulsen og Matthias Madsen - herop-
pe, ja.                   
I har udfyldt en ansøgning og I har ikke fortrudt det?  Nej. 
Vi har nogle vedtægter som I får med hjem og I får også en introduktion til skyttelavet; vi 
mangler nemlig også gode skytter - der kan ramme målet. 
Vedtægterne bliver I hørt i næste gang. 
 
De nye gaster fik herefter påsat deres medlemsemblemer. 
 
 
 
 
Formanden fortalte herefter om symbolikken i emblemet. 
Emblemet består af Dannebrog, M’et står for Marineforening, ankeret for vores tilknytning 
til Søværnet, øverst oppe har vi en kongekrone for vores tilslutning til monarkiet - verdens 
ældste -  og omkranset af det hele er en tovkrans, som kan vi godt lide at sige; den symboli-
serer vores kammeratskab. 
Og I vil opdage, at I får en masse kammerater her - og ikke kun når I har penge.  
Men der er en masse rare mennesker her. 
Se nu lidt glade ud - bare lidt! 
Læg mærke til at de trækker gennemsnitsalderen ned. 
De skal have 3 skæpperær. 
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Deadline for næste SÅ TIL SØS er onsdag  
d. 16. november 2022 kl.20:00 - Mail: 

stsmarineforening@gmail.com 
Bemærk mailadressen 
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De fik herefter 30 sekunder til at fortælle lidt om sig selv. 
 
Frank Poulsen fortalte at han var inviteret af sin bonusfar og glædede sig over at være kom-
met ind i en tidslomme her. Han er meget glad for traditioner og vil gerne støtte op om 
dette fællesskab. Har umiddelbart ikke nogen maritim baggrund. 
Peter Røhrmann fortalte at han er bror til Klaus Røhrrmann. Han har sejlet i handelsflåden 
hos Mærsk. Er glad for atmosfæren her. 
Daniel Hansen har altid været glad for det maritime og er uddannet maskinmester i Svend-
borg og har sejlet for Mærsk.. Gik herefter i land og købte så en båd for stadig at have en 
maritim tilknytning. Daniel har i øvrigt en datter der hedder Martha; det siger vel alt. 
Matthias Madsen er også uddannet maskinmester - dog fra København. I sine yngre dage 
har han også sejlet hos Mærsk og glæder sig især over fællesskabet her. 

 
944 Frank Poulsen 
 
 
 
                    945 Peter Røhrmann 
 

 
 
 
    946 Daniel Hansen 
 
 
 
 
     947 Matthias Madsen 
 
 
 
Den tidligere næstformand Kim von Wowern fortalte herefter om de uskrevne regler: 
Det er forbudt at omtale hinanden med De, Dem og Deres; det gør vi kun til kongehuset. 
Det er en forsvarspositiv forening men en upolitisk forening. Så ingen partipolitisk bøvl her. 
Så er det forbudt at give omgange med mindre formanden giver lov - og det gør han sjæl-
dent. 
Dette er en kammeratskabsforening, hvilket vi er meget glade for. 
Derfor melder man sig ikke ud - man bliver båret ud. 
Rigtig hjertelig velkommen! 
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Formanden fortsatte herefter. 
Jeg skal bede om 872 Svend Ulrik Larsen og 696 Arne Jensen at komme herop. 
Jeg skal i øvrigt lige fortælle, at det er Arne der har haft de to nye unge medlemmer med, tak! 
Svend Ulrik fylder 75 år og Arne har 25 års jubilæum. 
Begge fik en flaske og Arne fik også påsat en tilføjelse til sit medlemsmærke. 
De fik også 3 skæpperær. 
 
Vi har gæster fra Grønland - Storm - som har været inde at modtage en medalje hos dronnin-
gen. Godt at se dig! 
 
Skyttelavsformand Henning fik herefter ordet og bad straks om at se 872 Svend Ulrik Larsen. 
Svend fik også en flaske af skyttelavet i anledning af hans 75 års fødselsdag. 
Henning bød også de 4 nye medlemmer velkommen og opfordrede dem til at komme ud til 
skydebanen og prøve det af. Vi skyder hver mandag i kælderen under Glostruphallen. 
 
Skyttelavet har mange aktiviteter i denne måned.  
Vi lægger ud på mandag med vinskydning, hvor alle kan deltage - dog mindst 12 år. Man må 
derfor gerne have sine børn eller børnebørn med. 
Det er en lidt speciel tavle man skyder efter som kan være svær at se, så alle har en god chan-
ce for at vinde. 
Så har vi skydning den 26. hvor vi skyder med garderne. Det er en udsat skydning fra januar og 
damerne kan også deltage. Vi har i forvejen damepokalen stående her, så vi forsøger igen. 
Tilmelding senest d. 17. oktober. 
Distriktsskydning skulle have foregået d. 1. november, men flyttes pga valget til 31. oktober. 
Tilmelding til hjemmebaneskydning er nu kommet og tilmelding kan ske frem til d. 24.  
 
Michael fik igen ordet og bad straks 752 Georg Marum og 847 Johnny Gadebirk om at komme 
på broen. 
Georg Marum har 20 års jubilæum og Johnny 10 års jubilæum.  
De fik begge en flaske og 3 skæpperær. 
 
Formanden bad herefter om at gøre klar til Dronningens skål. 
Dronningen…! 
Når I har spist jeres sild, skal I beholde jeres bestik. 
 
Efter middagen var der foredrag med Anton Pihl som fortalte om flagene i Europa og den 
store krig og betydningen af disse. 
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Slang i  Søværnet: 
 

Kondomet: kælenavn for inspektionsskibet Beskytteren 
Pølsevognen: lille transportvogn til at køre helikopteren ind og ud af 
hangaren 
Sutskofabrikken: sergentskolen i Frederikshavn 
Terrariet: officersgangen, O-messen 
Trofast: leverpostejen på pålægsfadet; den dukker trofast op, dag 
efter dag 
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Igen i år, fredag den 7. oktober, havde Brøndby Marineforening  
åbent hus ved Brøndby Kulturnat. 
 
Kommunen havde fejlagtigt skrevet at der var åbent på Marine-
gården i tidsrummet kl. 16:00 til kl. 22:00. 
Vi var heldigvis på plads.  
  
Gården var velbesøgt med mere end et halvt hundrede interes-
serede og der faldt samtidig 
to indmeldelsesansøgninger af 
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Lidt indtryk fra medlemsmødet i oktober 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

          752 Georg Marum, 20 års jub.                847 Johnny Gadebirk, 10 års jub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anton Pihl, Greve Museum 
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Lørdagsåben d. 15. oktober markeredes marineforeningens 77 års fødselsdag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Æresmedlemmerne deltog også i frokosten 
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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. 

 
 

Priser på mad i Marineforeningen: 
 
 Medlemsmøde:  140,00 
 Lørdagsåbent:  150,00 
 Påskefrokost:  200,00 
 Julefrokost:  200,00 
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Forårsforedrag torsdag d. 23. marts 2023 
 

Vores forårsforedrag bliver et øl-foredrag med tidligere Oldermand i 
Danske Ølentusiaster, ølguru, byhistoriker og byvandrer samt tidligere 
medlem  af Københavns Borgerrepræsentation Allan Mylius Thomsen. 
 
Der vil være smagsprøver på min. 7 forskellige øltyper samt en udsøgt 
3-retters menu. 
 
Alt dette for kun kr. 375,- 
 
Alle kan deltage og tilmelding bedes foretaget som sædvanlig via mail: 
tilmelding@marineforening.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

Efterlysning 
 

Mangler deltagere/
kammerater til vores åbne 

 arrangementer. 
 

Savner lidt hygge hen over 
bordene 
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Vi har mistet en af vore kammerater. 

 
Vi har desværre modtaget den sørgelige besked, at skibsnummer 731 
Mogens Jørgensen er gået fra borde efter længere tids sygdom. 
Han nåede at være medlem i 22 år og fyldte i juni måned 77 år. 
Mogens har været fraværende længe men støttede troligt foreningen samt 
skyttelavet 
  

Hvil i fred. . 

Æret være hans minde. 

 
 

 
 
 
 
 

Vi har mistet en af vore kammerater. 
 

Det er med stor sorg at vi har modtaget underretning om at skibsnummer 
928 Thorleif Arneberg er afgået ved døden d. 9. oktober efter kort tids 
sygdom. 
Han nåede desværre kun at være medlem i 3 år og blev i maj 70 år. 
Thorleif blev begravet d. 18. oktober fra Brøndbyøster Kirke og ligger ved 
siden af hans gamle ven og vores tidligere medlem 401 Per Matthiesen 
  

Hvil i fred. . 

Æret være hans minde. 
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10 spil + 4 ekstra spil  

Pris: kr. 50,- inkl. 3 plader 
Ekstra plader kr. 10,- 

 
Mange gevinster,  bl.a. hele ænder på fuld plade 

 Chokolade som sidegevinster 
               

 
Til- eller framelding skal ske på:  
 
tilmelding@marineforening.dk  
senest søndag kl. 18:00 før foredraget 
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Arbejdsholdet i aktion 
 

Brøndby Marineforening har et helt unikt hold af medlemmer, der helt af 
egen fri vilje stiller deres arbejdskraft og ekspertise til rådighed hver onsdag 
på marinegården. 
 
Her bliver der rengjort, vedligeholdt og smårepareret på huset, både udven-
digt og indvendigt. 
 
Arbejdsholdet sørger også for bordopdækning til vores medlemsmøder og 
lørdagsåbent samt evt. foredragsarrangementer. 
 
 

 
 
Ved morgenmødet bliver der uddelt 
arbejdsopgaver af den meget ivrige 
banjermester GAL (Gert Allan  Larsen). 
 
Det bliver gerne skyllet ned med en 
lille morgenbitter. 
 
 

 
 
 
Det hænder at arbejdsholdet er så 
heldige, at der nogle gange også er 
frokost til dem. 
 
Dette bliver nydt med stor taknemme-
lighed. 



20  

 

13  

 

 

Lørdagsåbent  den 19. november  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). 
 

Pris: 150,00 
  

Bordbestilling skal sendes på mail til : tilmelding@marineforening.dk. 
Senest tirsdagen før kl. 18:00 

Det er selvfølgelig også muligt at melde til ved medlemsmøderne. 
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Afventer foredragsholder 
  Måske nogle guddommelige tanker…   

 
 

Dagens menu: 
                 

Gule ærter m/ flæsk og bacon, sylte og tubeflæsk 
m/ sennep og surt 

Pandekager m/ solbærsyltetøj og 
sukker 

 
Kaffe/the ad libitum 

 
Til- eller framelding skal ske på:  
tilmelding@marineforening.dk  

senest søndag kl. 18:00 før medlemsmøde. 
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Julefrokost  den 10. december  2022  
kl. 13:00 

 
Der kan tilmeldes max. 2 personer pr. medlem frem til 16. november 

Bordbestilling skal sendes på mail til : tilmelding@marineforening.dk 

 
Fra d. 16. november kl. 12:00 kan der så bestilles yderligere pladser,  

hvis der er ledige pladser efter ”først til mølle” princippet. 
Bordbestilling skal sendes på mail til : tilmelding@marineforening.dk 

 
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). 
 

Pris: 200,00 
  

Bordbestilling skal sendes på mail til : tilmelding@marineforening.dk. 
Senest tirsdagen før kl. 18:00 

Hvis ikke man har mail, kan man bede en fra bakken om at sende en mail 
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Halløj marinekammerater 

 
Det Grønlandske julemærke 2022 

 
Jeg har igen i år det grønlandske julemærke til salg. 
Det koster i år kr. 75,00 og findes i to takninger. 
 
Årets mærke er tegnet af Miki Jacobsen, født 1965 i Paamiut og op-
vokset i Sisimiut. 
Miki er uddannet på kunstskolen i Nuuk. 
 
Jeg vil have mærkerne med på følgende datoer: 
 
 Medlemsmøde   3. november 
 Lørdagsåben 19. november 
 Medlemsmøde   1. december 
 Julefrokost  10. december 
 
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 907 Kim 
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Skyttelavets aktiviteter november-december  2022 

 
November måneds aktiviteter: 
Ma. 07 18:30-21:00 Serie- & Pokalskydning, Hjemmebaneskydning 
Ma. 14 18:30-21:00 Serie- & Pokalskydning, damer deltager 
  VÅBENKONTROL 
Ma. 21 18:30-21:00 Serie- & Pokalskydning 
Ma. 28 18:30-21:00 Serie- & Pokalskydning, damer deltager 
 

December måneds aktiviteter: 
Ma. 05 18:30-21:00 Serie- & Pokalskydning, Hjemmebaneskydning 
  VÅBENKONTROL 
Ma. 12 18:00-21:00 Juleafslutning på Marinegården 
    Alle kan deltage 
 
 
 
Gennemført skydning: 
Skyttelavsmedlemmer 15 (serie-, garder-, hjemmebaneskydning) 
Ledsagere: 5 (serie- og garderskydning)   

 
Alle skydninger foregår i 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 
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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 ifm lån af Marinegården, også at leje vores fadølsanlæg. 

  
Henvendelse til Carsten Sørensen 

 Til medlemsmøderne eller  
primært på e-mail: barudvalg@marineforening.dk 

Marineforeningens Skyttelav 

For Glostrup, Brøndby og Omegn 

 

Ved Skyttelavets vinskydning i Glostruphallen d. 10. oktober, hyggede 
deltagerne sig med medbragt lækkert hjemmebag fra Jens Haugaard 
Nielsen mens der blev uddelt præmier til nr. 1, 2 og 3 
 
   
   
  1. Henning Aadorf 
  2. Jens Jørgen Kjeldsen 
  3. Johann Jacobsen 
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