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To enheder fra SNMCMG-1 NATO’s stående minerydningsstyrke besøgte Aalborg hen over weekenden 
den 23. til 26. februar 2018. NATO-styrke-repræsentanterne var det hollandske torpedoskoleskib A900 
HNLMS MERCUUR og den britiske minejæger M31 HMS CATTISTOCK. Ved to åbent skib-arrangementer 
lørdag og søndag havde enhederne besøg af godt 700 gæster. På chefsergent Claus Just Gustafsens foto 
ses A900 HNLMS MERCUUR ved Honnørkajen i Aalborg Havn.
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Af Marie Stærke, borgmester i  
Køge Kommune

Den 28. april samles gode søfolk fra hele lan-
det i Køge til det årlige sendemandsmøde. Som 
borgmester i byen vil jeg gerne benytte lejlig-
heden til at ønske jer hjertelig velkommen. Jeg 
er sikker på, at I får nogle dejlige dage i vores 
hyggelige by – rammerne er til det, og jeg ved 
af erfaring, at marineforeningens folk kan finde 
ud af at udnytte dem til fulde.

Den lokale Marineforening i Køge har for mig 
i mange år været en kær og god samarbejds-
partner. Siden midten af nullerne, helt fra min 
tid som kulturudvalgsformand, har jeg nydt 
godt af selskabet, og haft et fantastisk sam-
arbejde med foreningen. Jeg har en teori om, 
at det hierarki, der er så kendetegnende for 
militæret, bliver lagt lidt på hylden blandt sø-
ens folk. Min teori går på, at når man opholder 
sig så længe sammen på så lidt plads, så må 
det uformelle lægges på hylden. Den stil synes 
jeg kendetegner de medlemmer af Køge Mari-
neforening, som jeg har mødt – og det finder 
jeg mig altid rigtig godt tilpas ved. Der er en 
umiddelbarhed og en uformel tone, som er let 
at falde ind i. I er godt selskab.

Når man er gæst i Marineforeningen, får man 
en lille skarp. Glassene står stillet op som et 
anker, når gæsterne kommer – og traditionerne 
bliver holdt i hævd. Man skal ikke undervurdere 
den slags fællesskaber, som Marineforeningen 
skriver sig ind i en stolt tradition af. Fællesska-
ber er afgørende for menneskers trivsel, og 
det gør marineforeningerne i Køge og rundt 
omkring i landet til et vigtigt samlingssted, der 
betyder noget for medlemmernes liv. 

Det er også gennem fællesskaberne, at vores 
fælles historie bliver fortalt og husket. Marine-
foreningen i Køge lægger hvert år den 1. juli 
en krans ved monumentet over Slaget i Køge 
Bugt. Monumentet blev rejst i 1906 til minde 
om de historiske søslag i Køge Bugt i 1677 og 
1710 og de tilhørende søhelte admiral Niels 
Juel og admiral Ivar Huitfeldt. Det er søslag, der 

er en stor del af Køges historie, som foreningen 
husker, og som bliver husket gennem dem.

I en tid, hvor udviklingen buldrer derudaf – ikke 
mindst i Køge – er jeg stolt over og glad for, at 
der findes fællesskaber, som husker at mindes 
vores fælles historie. 

Når søfolk fra nær og fjern besøger Køge den 
28. april, kommer I til en by, hvor havnen be-
tyder rigtig meget, historisk som i dag. Havnen 
er mere end 600 år gammel, og altså lige så 
gammel som købstaden Køge. Den har altid 
været en levevej for byen og for kommunen. 

Det er tankevækkende at vores vikingeringborg 
er placeret et sted, som også fragtmæssigt 
hænger sammen med den historiske havn. Det 
understreger, at for 1000 år siden, var kyst- 
adgangen til og fra Køge også vigtig. I 2018, 
hvor Danmark har skrevet sig ind på en sjet-
teplads på listen over verdens største søfarts-
nationer, kan vi godt være stolte over den 
historie, der ligger bag os, og spændte på den 
fremtid, der ligger foran os.

Jeg kan godt lide, at Søværnet har et oprigtigt 
ønske om at komme ud til folket, og at folket 
lærer dem at kende. Det sker fx gennem den 
gamle, fine tradition, hvor kommuner adopte-
rer Søværnets skibe. I Køge er vi så heldige for 
øjeblikket at have adoptionsretten over Fregat-
ten Niels Juel, som har Kronprinsesse Mary til 
gudmor. Jeg var selv med til dens dåb, ligesom 
jeg besøgte fregatten, da den var på besøg i 
2014. Det er en fantastisk mulighed at se den 
her store maskine, og forud for besøget i Køge 
var der faktisk tvivl om, hvorvidt den kunne 
komme ind i havnen – hvilket lykkedes takket 
være en dygtig kaptajn. 

For os, der er opvokset i Køge, er havnen og 
havet en vigtig del af byens ramme. Mens res-
ten af Sjælland fortsætter på den anden side af 
kommunegrænsen, så er det havnen og havet, 
der giver os kant. Her går grænsen – hertil, og 
ikke længere. Det er med til at skabe ens iden-
titet, når man vokser op i nærheden af vand. 

Når Køge Marineforening og Køge by byder vel-
kommen til Sendemandsmødet 2018, vil mari-
neforeningsmedlemmer fra hele landet komme 
til en by med historie og hygge. I vil opleve den 
fantastiske placering ved havnepladsen, som 
Køge Marineforening nyder godt af. Jeg synes, 
at havnekajen på den ene og anden side er 
helt fantastisk. ”Køges Nyhavn”, med de man-
ge restauranter i de fine, gamle huse, har en 
helt fantastisk stemning. Jeg håber, at vejret vil 
være til, at I kan nyde en kold øl udendørs på 
Havnepladsen. I kan gå en tur op på Køges hi-
storiske torv, hvor der om lørdagen er torvedag 
med masser af handlende. Og kigge ind i de 
mange specialbutikker og opleve, hvorfor Køge 
er valgt som Årets Handelsby 2016 og 2017.

I kan også tage et smut forbi Køges museer. På 
kunstmuseet KØS kan I se skitserne til Bjørn 
Nørgårds vævede gobeliner, en gave til dron-
ningens 50 års fødselsdag. Og på Køge Mu-
seum er temaudstillingen netop søslaget, hvor 
Iver Huitfeldts skib Dannebrog sprang i luften. 
Bliver I tørstige af at vandre rundt i byen, så 
ligger bryggeriet Braunstein på havnen, her 
brygger de deres verdensberømte whisky og 
mange gode øl. Kigger I lidt mod syd på hav-
nefronten, langs vandet, vil I se, at fremtidens 
havn tegner sig. Her er planlagt byggerier og 
havneudvidelse, og her er nogle af Køge Kom-
munes mange nye borgere i fuld gang med at 
flytte ind, andre er på vej. 

Så velkommen til Køge. Jeg håber I får nogle 
fantastiske dage her. Jeg får desværre ikke 
selv glæden af at modtage jer, det bliver en 
fornøjelse, jeg må give videre til min viceborg-
mester. Derfor er jeg ekstra glad for at få mu-
ligheden for at sende en hilsen her i bladet. Hav 
et mindeværdigt Sendemandsmøde 2018.

KOMMENTAR

De gode fællesskaber lever i  
landets Marineforeninger
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Landsbestyrelsen i Danmarks Marineforening 
har besluttet at øge indsatsen omkring pro-
movering og medlemshvervning. Til det formål 
har Kommunikationsudvalget fået mandat og 
budget til fornyelse og indkøb af relevant ud-
stillingsmateriale og udstyr.
Med Kommunikationsudvalget som task force 
har alle 75 lokalafdelinger nu mulighed for at 
låne materiale og mandskab, når der i lokal-
området afholdes messer og udstillinger, hvor 
Marineforeningen kan markere sig.
Det er udvalgets håb, at mange lokalafdelinger 
vil benytte de utallige muligheder, der hen over 
året er for at komme i direkte kontakt med stør-
re grupper af personer, der måtte have interesse 
i at blive medlem i Danmarks Marineforening.

På landsplan er der igangsat to udstillinger i 
2018, hvor der forventes et tusindtalligt pub-
likum.
Fra den 10. februar og frem til december bliver 
Marineforeningen promoveret på bedste vis un-
der den store specialudstilling ”Modeller på po-
dier” i Prins Henriks Hal ved fregatten JYLLAND 
i Ebeltoft. Det forventede besøgstal her er små 
100.000 hen over året.
Den 10. juni får de godt 100.000 besøgende til 
det stort anlagte Air Show 2018 på Flyvestation 
Aalborg mulighed for at få en informations- og 
medlemssnak med mandskab fra Danmarks 
Marineforening. Sammen med Marinestaben, 
Springeren Maritim Oplevelsescenter Aalborg, 
museumsskibene fregatten JYLLAND og fre-

gatten PEDER SKRAM samt Sea War Museum 
Jutland i Thyborøn arrangerer Danmarks Mari-
neforening en flot maritimt-orienteret udstilling i 
telt, der er specialindrettet til begivenheden. 
Fra denne plads skal der lyde en stor opfordring 
til, at så mange lokalafdelinger som muligt groft 
udnytter Kommunikationsudvalget som hjælper 
og tovholder til så mange messe- og udstillings-
events som muligt. Kontakt landskontoret eller 
redaktionen på mail eller telefon, så vi i fælles-
skab bedst muligt kan udnytte det store med-
lemspotentiale, Danmarks Marineforening har 
over det ganske land

 Morten

Danmarks Marineforening

Lokalt og landsdækkende pres  
på messe- og udstillingsfronten

LEDER

Danmarks Marineforenings rolle er blandt andet med udgangspunkt i foreningens tre hovedopgaver forsvarspolitisk lobbyisme, maritim formidling 
og kammeratskab at løfte opgaven som samlende faglig og social forsvarspositiv organisation, der skal fastholde og udbygge danskernes interesse 
og forståelse for Søværnets og Søfartens nationale og internationale virke.

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag samt at vedligeholde forbindelsen 
og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende i Søværnet.
Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.

Marineforeningen
Trondhjemsgade 5, kld.
2100 København Ø
Tlf. 3315 2886
Postgirokonto: 2 00 16 08
Mail til
Landskontoret og ”Slopkisten”
landskontoret@marineforeningen.dk
www.marineforeningen.dk

Kontortid
Mandag og fredag kl. 10-14
Lukket hele juli måned

Landsformand
Kommandørkaptajn
Jens Ole Løje Jensen
Stenvænget 5, 2640 Hedehusene

Landsnæstformand
Seniorsergent
Søren Konradsen
Torvegade 21, 2.th
1400 København K

Landkasserer
Statsaut.rev.
Flemming Heden Knudsen
Skovlundevej 2, 5750 Ringe

Landssekretær
Ejendomsmester
Birger Tykskov
Rosenvængel 16, 2.tv,
3600 Fredrikssund
ls@marineforeningen.dk

Skytteudvalgsformand
Pierre Jensen
Humlehaven 24,
2500 Valby
Tlf. 5159 3372
Mail: pmmj@email.dk

Under Dannebrog
ISSN: 0902-8307
Udkommer februar, april, juni,
august, oktober, december.
Redaktør Ansvarshavende
Leif Mortensen
MKM - Viborg og Fårup
Tlf. 2192 3055
Mail: lm@mkmedier.dk

Samtlige tekster uden
byline er skrevet af redaktør
Leif Mortensen

Marineforeningen Tidsskriftet ”Under
Dannebrog” ´s læsergruppe er forhenværende
og nuværende personel ved Søværnet og
Marinehjemmeværnet samt søfartsrelaterede
brancher og interessegrupper.

Herudover modtager alle medlemmer af
Folketingets Forsvarsudvalg, borgmestre, 
militærattachéer på danske ambassader samt
dagblads- og TV redaktioner magasinet.

MTUD udkommer seks gange årligt i et
printoplag pr. udgave på 10.600 ex. samt
som e-magasin på sitet: marineforeningen.dk
- Anslået 50.000 læsere/brugere pr. udgave.
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Fra den 29. januar 2018 at regne er marine-
specialist Ilhan Mergen, oversergent John Tage 
Olsen, marinespecialist Karsten Steen Kling-
berg, chefsergent Kim Lindgren, oversergent 
Kim Valkær, seniorsergent Michael Arne Olesen 
og marinespecialist Per Hansen tildelt fortjenst-
medaljen i sølv

Fra den 2. februar 2018 at regne er overlæge 
i Forsvarets Lægekorps Claus O. Hansen tildelt 
ridderkorset af Dannebrogordenen. 

PERSONALIA

Forlaget People ´s Press udgav primo november 2017 Piratjæger – 
bagom den danske piratindsats. Bogen er skrevet af journalist Søren 
Baastrup, der på bedste vis gengiver kaptajnløjtnant Henrik Monggaard 
Christensens beretning om sin karriere i Søværnet med hovedvægt på 
sin tid som taktisk koordinator under de danske missioner mod soma-
liske sørøvere ud for Somalia. 

Henrik Monggaard Christensen giver i bogen sin beretning om den dan-
ske piratindsats oplevet fra forsædet i en Lynx-helikopter. Her kommer 
han rundt om missionerne med Søværnets frømænd og om tilfangeta-
gelse af pirater samt autentiske fortællinger om flere af de gidseldrama-
er, der pågik i perioden.

Piratjæger – bagom den danske piratindsats indeholder også en række 
flotte fotosider, der underbygger fortællerens spændende beretning. 
En god bog der kan anbefales.

PIRATJÆGER 
Fortalt af kaptajnløjtnant Henrik Monggaard Christensen 
til journalist Søren Baastrup.Udgivet op forlaget Peoples Press
272 sider med mange foto. Hardcoveromslag.
Vejledende pris kr. 249,95. ISBN: 978-87-7180-212-2

BØGER OG PUBLIKATIONER

Piratjæger

www.marineforeningen.dk

Jubilarstævne 2018
Til minde om indkaldelsen til Søværnet.

Danmarks Marineforening afholder årets jubilarstævne  

søndag den 26. august 2018
Årets stævne er for indkaldelsesårgange med endetal 3 og 8. 

(25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-, 75- og 80-års jubilarer)

Deltagelse er ikke betinget af medlemskab af Danmarks Marineforening

Vel mødt
Danmarks Marineforening

Gert A. Larsen
Stævneansvarlig

Telefon: 20438796
Mail: gert-allan@larsen.dk

Grundig information  

i juni udgaven af  

Marineforeningen Tidsskriftet  

”Under Dannebrog”  

eller gennem Danmarks  

Marineforenings  

lokalafdelinger.
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Vokseværk på havnefronten i Kalundborg

Barnier giver tryghed til fiskerne

DEN 330.000 KVADRATMETER STORE 
UDVIDELSE AF KALUNDBORG HAVN, NY 
VESTHAVN, BEGYNDER SÅ SMÅT AT GØRE 
VÆSEN AF SIG I KALUNDBORG FJORD.

Som en række øvrige danske havne er Kalund-
borg Havn med i det store ræs omkring havne-
udvidelser og tilpasning til fremtidige søværts 
udfordringer. Havneledelsen fortæller blandt 
andet, at der siden oktober 2017 er pågået et 
stort pumpearbejde af sand ind til det område 
i fjorden, hvor Ny Vesthavn efter planen erstat-
ter vandet næste forår. 

Uddybningsentreprenøren Wasa Dredging er 
nu i gang med uddybningsarbejdet på søsiden. 

– Hele idéen med at etablere Ny Vesthavn er at 
investere i fremtiden ved at skabe den nødven-
dige plads til de store nye skibe og visionære 
havnebrugende virksomheder. På den måde 
sikrer vi, at Kalundborg Havn med havneud-

videlsen kan bidrage endnu mere effektivt til 
den positive vækst- og beskæftigelsesudvik-
ling i Vestsjælland, siger bestyrelsesformand i 
Kalundborg Havn, Martin Schwartzbach i en 
pressemeddelelse. (Kilde: Kalundborg Havn)

Tekst og foto: René Dandanell, Fiskeri Tidende.

Akkurat som de britiske modstandere af EU tog 
en tur med en fiskerbåd op ad Themsen, så tog 
EU’s chefforhandler for Brexit, Michel Barnier, 
en tur med et fiskefartøj, da han var på besøg 
i Thyborøn. Ikke op ad Themsen, men gennem 
Thyborøn Kanal. Ikke med bannere imod EU og 
heller ikke med bannere for EU. Tværtimod var 
han om bord for at lytte og lære fra fiskerne, 
som er dem, han i den kommende tid skal for-
handle en god aftale på plads for. 

Fiskeskipper Andi Knak på L 673 ”Meilsø” hav-
de således en interesseret og spørgende chef-
forhandler med om bord på turen ud af havne-
bassinet og en lille sviptur ud i kanalen. Og det 
var også indtrykket af ham efterfølgende:
– Jeg synes, at vi har fået nogle indikationer 
på, at de virkelig er obs på det her fiskeri. 
Det beroliger mig lidt, lød det således fra Kurt 
Madsen, formand for Thyborøn Havns Fiskeri-
forening. 

Også Lemvigs Kommunes borgmester Erik 
Flyvholm, der var vært, har efterfølgende en tro 
på, at fiskeriet er med til forhandlingerne.
– Fiskeriet her må ikke blive et vedhæng, der 
forsvinder i en eller anden handel en sen aften-
time. For vi må anerkende, at der er andre em-
ner end fiskeri - også for den danske regering, 
lyder det fra Erik Flyvholm. 
Den frygt var dog manet godt og grundigt til 
jorden efter besøget.
– Vi er på forhandlingskortet, og det har væ-
ret hele formålet med den kampagne, vi har 
arbejdet på. Det bliver blåstemplet ved besø-
get. Nu er vi nået ind til chefforhandleren, der 
heldigvis også har en fortid i fiskeriet og også 
interesser sig for fiskeri og fødevarer. At han 
kommer herop og vil snakke og se erhvervet, 
er et godt signal, konstaterer Erik Flyvholm og 
fortsætter: – Det bedste er, at man sidder tilba-
ge med følelse af, at det her ved han godt. At 
han godt ved, at fiskeriet betyder rigtigt meget 
for kommunerne, og at vi er sårbare. Man kan 
ikke bare lige finde noget andet og sætte i ste-

det. Besøget underbygger, at vi ikke er glemt. 
Men jeg ved godt, at der også er 27 andre lan-
de, fastslår Erik Flyvholm. 

Søentreprenørenheder fra finske Wasa Dredging 
Group Oy Ltd. på uddybningsarbejde i Kalundborg 
Fjord i forbindelse med etablering af Ny Vesthavn. 

 Formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-
Erik Andersen hjælper EU’s chefforhandler for 
Brexit, Michel Barnier, fra borde.
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DET SKER

Februar til december 2018:
Fregatten JYLLAND præsenterer i samarbejde med Danmarks Marine-
forening særudstillingen Modeller på Podier. Tjek åbningstider på sitet: 
fregattenjylland.dk

Torsdag den 26. april 2018:
Maritime foredrag Svendborg. Besøg på Svendborg Søfartsskole. 
Arrangementet starter kl. 1800.

Lørdag den 28. april 2018:
Danmarks Marineforening ´s ordinære Sendemandsmøde 2018 afhol-
des i Køge. 

Lørdag den 5. maj 2018:
Ebeltoft Marineforening lægger kl. 1000 blomst og holder en højtide-
lighed ved Mindestenen på Ebeltoft Havn i anledningen af 73-åradagen 
for befrielsen i 1945.

Onsdag den 9. maj 2018: 
"Søværnets Dag" i Ebeltoft. Kl. 11.00. starter Søværnets Tamburkorps 
march gennem Ebeltofts gader og giver en kort koncert ved Det Gamle 

Rådhus kl. 11.30. Derefter marcheres med flag-/faneborg efter Tam-
burkorpset til Fregatten JYLLAND, hvor Tamburkorpset opfører tattoo, 
efterfulgt af taler og afsluttende med kanonsalut "Dansk Løsen" fra 
Bastionen.

Lørdag den 2. juni morgen til torsdag den 7. juni aften 2018:
Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” arrangerer læserrejse 
nummer 30. Jubilæumsrejsens hovedmål er Ålandsøerne og den sven-
ske hovedstad Stokholm. 

Lørdag den 25. august 2018:
kl. 11.00-12.30: Koncert på Torvet i Ebeltoft med Prinsens Musikkorps. 
Arrangeres af Ebeltoft Marineforening i samarbejde med Vaabenbrødre-
foreningen og Handelsstandsforeningen.

Søndag den 26. august 2018:
Danmarks Marineforening afholder på vegne af Søværnet Jubilarstævne 
på Nyholm fra kl. 1000 – 1600

TJEK ARRANGEMENTERNE I DE LOKALE MEDIER 
SAMT HJEMMESIDER.

APROPOS

 …Direktør Mads Sølver Pedersen fra Springeren Mari-
timt Oplevelsescenter i Aalborg, ar af den formening, at 
centrets nye bassin hvor man kan sejle med fjernstyre-
de skibe, er en af årsagerne til at børnefamilier nu i et 
stort antal lægger weekendoplevelsen i hænderne på 
det maritime oplevelsescenter… 

…EURO-TEMA Specialrejser ´s fotograf Birthe Sejhten 
Nedergaard fik den 20. januar 2018 dette havnefoto 
af ex. VIBEN i fotokassen under et besøg i Funchal, 
Madeira. Skibet er nu under portugisisk orlogsflag og 
lyder navnet TEJO P-590…
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 Hans Kongelige Højhed Prins Henrik skridter her sammen med landsformand Jens Ole Løje Jensen flagparaden af ved Danmarks Marineforenings 100 års- 
jubilæumsgudstjeneste i Holmens Kirke lørdag den 27. april 2013.  (Foto: Leif Ernst)

LANDSLEDELSEN

Nekrolog:

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik - vores ag-
tede æresformand fra 1976 til 2008 og æres-
medlem fra 2008 til 2018 - gik fra borde den 
13. februar 2018.

HKH Prins Henrik var i sin lange periode som 
æresformand meget vellidt og afholdt i Dan-
marks Marineforening. På sine togter rundt i 
Danmark med Kongeskibet Dannebrog aflag-
de Prinsen ofte besøg i den lokale marinefor-
eningsafdeling, hvor han nød at være sammen 
med de tidligere gaster og at beundre den lo-
kale marinestue. Det var et kærkomment af-
bræk i det ellers stramme program, der er for 
et officielt besøg med Kongeskibet. Han har 
ligeledes deltaget i middagen efter det årlige 
landsbestyrelsesmøde i København. 

Selv efter at Prinsen havde overdraget æres-
formandshvervet til HKH Kronprins Frederik, 
viste han Marineforeningen den ære og glæde 
at deltage i festgudstjenesten i Holmens Kirke i 

anledning af Marineforeningens 100 års-jubi- 
læum i 2013. 

Jo, Prinsen var en god ven af Danmarks Mari-
neforening, og Prinsen vil blive savnet.

ÆRET VÆRE PRINS HENRIKS MINDE

Jens Ole Løje Jensen
Landsformand

 Danmarks Marineforening stillede med 10 flag til flag- og faneborgen ved prinsens bisættelse fra 
 Christiansborgs Slotskirke den 20. februar 2018. (Foto: Søren Konradsen)
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LANDSLEDELSEN

Flot åbningsseance for ”Modeller på podier”
UDSTILLINGSSAMARBEJDET MELLEM 
FREGATTEN JYLLAND OG DANMARKS  
MARINEFORENING FIK EN OPTIMAL START.

Efter åbningstaler af direktør Lars H. Olsen, 
borgmester for Syddjurs Kommune, Ole Bol-
lesen, og landsformand for Danmarks Mari-
neforening, kommandørkaptajn Jens Ole Løje 
Jensen, kunne chefen for Forsvarsakademiet, 
kontreadmiral Nils Christian Wang, lørdag den 
10. februar 2018 kl. 11.45 officielt åbne ud-
stillingen ”Modeller på podier - modelbygger-
nes forunderlige verden”.
Udstillingen er arrangeret som et samarbejds-
projekt mellem DSI fregatten JYLLAND og 
Danmarks Marineforening. Ud over de mange 
modeller fra Danmarks Marineforenings lo-
kalafdelinger udstilles der også modeller fra 
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-
relse, Orlogsmuseets Modelbyggerlaug samt 
Køge Maritime Modelbyggerlaug.

Under og efter åbningsreceptionen for små 
200 indbudte gæster var der musisk under-
holdning af Korsør Marineforenings Sangkor 
og Slupkoret fra Ebeltoft Marineforening. Det 
kulinariske indslag bød på skibsøl, der efter 
nogle år i glemmebogen er blevet genopfund- 
et af bryggeriet Refsvinge på Fyn.

Udstillingen ”Modeller på podier” løber frem til 
den 2. december 2018. Som opfølgning på ud-
stillingstemaet bliver der hen over udstillings-
perioden lavet en række ad hoc-events med 
omdrejningspunkt omkring skibsmodeller. 

ET HAV AF SKIBE OG FORTÆLLINGER
I udstillingen får publikum mulighed for at tage 
på en rejse ud i modelbyggeriets håndværk og 
i et hav af fortællinger om skibe og søfart. De 
udstillede modeller er eksempler på alle tæn-
kelige konstruktioner. Her er alt fra bittesmå 
fartøjer til store imponerende skibe. Her er et 
utal af snilde teknikker og et hav af materialer fra 
plast og krydsfiner til papir og ædle træsorter. 

FAKTA OM SKIBSMODELLER
Udstillingsleder Helle Sigh fortæller, at skibs-
modellen gennem tiderne har været et elsket 
fænomen hos alle søfarende folk. 

– Vi kan se skibsmodeller blandt fundene fra 
det gamle Egypten, og vi kan beundre dem 
som kirkeskibe. Skibsmodellen, den lille skala-
byggede afbildning af det virkelige skib, er i en 
mere alvorlig sammenhæng blevet brugt de 
sidste 400 år som grundlag for planlægning af 
det virkelige skibsbyggeri. Modellen blev ud-
formet så eksakt, at man ud fra denne kunne 
diskutere skrogets form og styrke, udsmyknin-
gens udseende og omfang eller riggens kon-
struktion. I senere tid har man med modellen 
som baggrund kunnet afprøve skibets frem- 

drivnings- og styreegenskaber samt indteg-
ne klædningspladernes indbyrdes placering 
og form. Derudover har bygning af skibsmodel-
ler alle dage været en yndet fritidsbeskæfti-
gelse, som i vore dage dyrkes på alle niveauer, 
hvor også rigtige konstruktionstegninger og 
andet historisk baggrundsmateriale tages i an-
vendelse, forklarer Helle Sigh.

 Afhentning af tæt på 100 modeller var noget af en logistikoperation. Flere afdelinger og distrikter hånd-
terede selv transporten til Ebeltoft. Herudover brugte Danmarks Marineforenings transportteam godt 
tre fulde døgn på den krævende operation. Her afhentes modellen af fregatten FIDES hos Køge Maritime 
Modelbyggerlaug. FIDES var en del af den danske flåde fra 1613 til 1644, hvor den blev erobret af svenske 
flådestyrker under slaget i Femern Bælt den 13. oktober. 

 Gæsterne ved åbningsreceptionen på fregatøen i Ebeltoft havde mange rosende bemærkninger til udstil-
lingen ”Modeller på podier”.
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Der indkaldes herved til ordinært sendemandsmøde i 
henhold til vedtægternes § 16

lørdag den 28. april 2018 kl. 11.00
på Hotel Comwell Køge strand, Strandvejen 111, 4600 
Køge med dagsorden i henhold til vedtægternes § 18:

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden (Bilag A)

3. Landsbestyrelsens årsberetning (Bilag B)

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til  
godkendelse og decharge (Bilag C)

5. Landsbestyrelsens forslag: 

6. Indkomne forslag:  
a. Bekræftelse af mødested for 2019 Randers – 2020 
Svendborg MF 
b. Mødested for 2021: invitation fra Skagen MF /  
Ærøskøbing MF

7. Fremlæggelse af budget (Bilag D) samt fastsættelse af 
kontingent og indskud for det kommende kalenderår:  
a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår uændret  
kontingent, kr. 150,-  
b. Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud,  
kr. 75,-

8. Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om 
distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer: 
a. Valg af landsformand: Landsbestyrelsen indstiller til 
genvalg af Jens Ole Løje Jensen, Brøndby. 
b. Valg af landssekretær: Landsbestyrelsen indstiller til 
genvalg af Birger Tykskov, Frederikssund  
c. Meddelelse om valg af distriktsformænd i distrikterne 
II, IV og VII

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 
a. Valg af revisorer: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af 
Kurt Kaysen, Svendborg, og genvalg af Torben Tranberg 
Jensen, Svendborg 
b. Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår 
genvalg af Ida Nørgaard, Odense 

10. Eventuelt 
a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse 
fra afdelingerne  
b. Øvrigt eventuelt

København, den 15. marts 2018

JENS OLE LØJE JENSEN
landsformand

Danmarks Marineforening

 DIN ØL 
 DIN SMAG

BRYGGET MED STOLTHED & ÆRE

Forespørgsel vedr. levering af øl og vand
Kontakt A/S Bryggeriet Vestfyen på 6471 1041 eller

send en mail til Morten Kabel på mk@bvmail.dk

LANDSLEDELSEN
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KABYSSEN

Denne rubriks gastronomiske tovholder har rundet museumsskibet fregatten JYLLAND og fregattens trofaste lokale støtte, medlemmerne i Ebeltoft 
Marineforening. 
Flere gange årligt mønstrer disse om bord som messegaster, når fregatten inviterer til historisk-baserede skafninger. Tidligere afdelingsformand i 
Ebeltoft Marineforening og formand for DSI fregatten JYLLAND’s bestyrelse, Jørgen Brøgger, vil i den forbindelse gøre opmærksom på to populære 
serveringer - beskøjter og Søværnets punch. 

Beskøjten var en klassisk type proviant ombord på sejlskibe. Den kunne 
holde sig næsten uendeligt og spises, som den var, eller indgå i en 
mængde forskellige retter, f.eks. i knust tilstand.

Ingredienser:
• 650 gram rugmel
• 350 gram hvedemel
• 50 gram gær
• 15 gram salt
• Vand

Gæren opløses i vandet, det øvrige blandes i og æltes godt. Om nød-
vendigt tilsættes lidt mere hvedemel for at gøre dejen egnet til udrulning. 
Dejen stilles til hævning ½-1 time, udrulles til plader på ca. 1 centime-
ters tykkelse, skæres i firkanter og sættes på plader med bagepapir. 
Beskøjterne efterhæves og prikkes med en gaffel. Bages ved 250 gra-
der i et kvarter og tørres derefter ved svag varme og åben låge i 1-3 
timer, alt efter om de skal have et blødt indre eller være helt hårde.

Ingredienser:
• ca. 25 stk. hele nelliker
• ca. 25 stk. hel allehånde
• 1 stang hel kanel samt et stykke vaniljestang
• Brun farin, appelsin, rødvin og mørk rom i rigelige mængder

Nelliker, allehånde og vanilje koges ind til ekstrakt. En hel appelsin skæ-
res i skiver og koges med det sidste stykke tid. Krydderierne fiskes op, 
men appelsinskiverne bliver i. En flaske rødvin hældes i og varmes op. 
Smages til med mørk farin (puddersukker). Mørk rom tilsættes efter 
behag. Serveres rygende varm. 

Jørgen Brøgger, æresmedlem af DSI fregatten JYLLAND

Velbekomme

Beskøjter Søværnets punch

Danmarks Marineforening
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Flere grader i sergentgruppen

NATO flådebesøg i Aalborg

Forsvarets øverste chefer har et udtalt ønske 
om at videreudvikle og styrke sergentgrup-
pens rolle i Forsvaret. Chef Marinestaben, 
kontreadmiral Torben Mikkelsen, skriver såle-
des i oktober 2017-udgaven af nyhedsbrevet 
Chef Marinestaben har ordet, at ”sergentgrup-
pen i Søværnet er en værdifuld ressource, der 
rummer meget af vores samlede erfaring og 
er kulturbærere i Søværnet”. Torben Mikkelsen 
ønsker derfor, at der sættes fokus på leder-
skab og udvikling.

ØGET ANSVAR
Et af parametrene for at gøre det mere attrak-
tivt at gøre tjeneste i Forsvarets sergentgruppe 
er at oprette stillinger med større beføjelser. 
Derfor har Forsvaret oprettet følgende:   
   
NYE STILLINGER:
• Hæren har oprettet ”hærchefsergent” i 

december 2014 og ”myndigheds- 
befalingsmand” medio 2015

• Flyvevåbnet har oprettet ”Flyvevåbnets 
chefsergent” medio 2016

• Specialoperationskommandoen har siden 
deres oprettelse haft ”specialoperations-
kommandochefsergenten”  

• ”Hjemmeværnets chefsergent” blev  
oprettet i starten af 2016

• Søværnet udestår 
• Forsvarschefen udestår 

NYE GRADSTEGN:
• Hæren anvender de tre nye gradstegn til 

henholdsvis hærchefsergenten og  
myndighedsbefalingsmand af både chef- 
og seniorsergentgrader. 

•  Hjemmeværnet anvender de nye gradstegn 
for det personel, der har hær-baggrund 

•  Specialoperationskommandoen (SOKOM) 
har valgt at anvende ”hærchefsergent- 
gradstegnet” til ”specialoperations- 

kommandochefsergenten”, der har  
baggrund i Hæren.

•  Flyvevåbnet har indtil nu ikke udviklet 
en særlig afmærkning til ”Flyvevåbnets 
chefsergent” 

MYNDIGHEDSBEFALINGSMÆND 
I HJEMMEVÆRNET
Ud over Hjemmeværnets chefsergent har korp-
set fem myndighedsbefalingsmænd: to ved 
landsdelsregioner samt én ved henholdsvis 
Hjemmeværnskolen, Marinehjemmeværnet og 
Flyverhjemmeværnet. 

 Hærchefsergent  Myndighedsbefalingsmand,  
chefsergent

 Myndighedsbefalingsmand, 
seniorsergent

SNMCMG-1 NATOs stående minerydningsstyrke sendte den sidste 
weekend i februar 2018 de to enheder torpedoskoleskibet A900 HN-
LMS MERCUUR fra Holland og minejægeren M31 HMS CATTISTOCK 
fra Storbritannien på besøg i Aalborg. Besøget var en del af de rutine-
mæssige høflighedsanløb, de sejlende NATO-enheder løbende aflægger 
i organisationens medlemslande. Det oplyser orlogskaptajn Jens Krüth 
fra Flådestation Frederikshavn. 

Under besøget i den store Limfjordshavneby var der indlagt en række 
event for såvel besætningen som besøgende civilister. 

Vagtfri besætning fra de to enheder fik således lejlighed til at besøge 
Springeren Maritim Oplevelsescenter Aalborg og Aalborg Marinefor-
ening. Ved to åbent skib arrangementer besøget små 800 ålborgensere 

de to marinefartøjer. (Kilde: Chefsergent Claus Just Gustafsen OPLOG 
Frederikshavn og sitet Aalborg:nu)

 Minejægeren HMS CATTISTOCK fra Storbritannien ved Honnørkajen i Aalborg. 

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET
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KYSTREDNINGS 
TJENESTEN 

SEJLER UD, NÅR ANDRE SEJLER IND
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Den 26. marts 1852 blev Christopher Berendt Claudis britisk-inspirerede idé om et red-
ningsvæsen vedtaget ved lov i Danmark. I første omgang var Redningsvæsenet underlagt 
Indenrigsministeriet og opdelt i en nørrejysk og en bornholmsk afdeling. I 1896 tog Land-
brugsministeriet over, men allerede 10 år senere kom Redningsvæsenet i 1906 under 
Marineministeriet. I 1926 blev den bornholmske og den nørrejyske afdeling lagt sammen, 
og den organisatoriske ledelse blev flyttet til København. I 1950 overgik organisationen 
til Forsvarsministeriet. I 1973 blev Kystredningstjenesten, som det nu hed, sammenlagt 
med en række andre myndigheder, der tilsammen dannede Farvandsvæsenet. I 2012 
blev Farvandsvæsenet opløst, og Kystredningstjenesten blev overført til Søværnet under 
1. Eskadre i Frederikshavn. I samarbejde med chefen for Kystredningstjenesten, kaptajn-
løjtnant Tim Lillelund, fortæller vi i dette tema om, hvor tjenesten står her medio 2018. 

 MRB type 16 LARS KRUSE fra redningsstation 
Skagen under gang. (Foto:foto-henning.dk)
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Kystredningstjenesten i sin nuværende form
Kystredningstjenesten består af 21 rednings-
stationer placeret rundt omkring i de danske 
farvande. Stationerne drives og støttes af et 
sekretariat placeret i Frederikshavn. Antallet 
af redningsmænd på hver station varierer alt 
efter omfanget af materiel (fartøjer, køretøjer 
og bygninger). Tjenesten består af 200 red-
ningsmænd, hvoraf 75 % er rådighedsansatte 
(frivillige). Derudover er der en reservekapaci-
tet, som kan inddrages under særlige forhold. 
På stationer med meget materiel og særlige 
uddannelseskrav for at kunne føre de store 
altvejrsbåde - i daglig tale kaldet MRB - er der 
fuldtidsansatte redningsmænd. 

BETYDNINGEN FOR 
SIKKERHEDEN TIL SØS
Når redningsmændene indsættes, sker det un-
der ledelse af Joint Rescue Coordination Centre. 
Det tidligere Søværnets Operative Kommando. 
Et uddrag af Kystredningstjenestens Facebook- 

opslag den 11. januar 2018 giver et opsum-
meret billede af den leverede indsats hen over 
året 2017:
Kystredningstjenestens enheder afgik i 2017 til 
261 redningsaktioner. Deres indsats var med 
til at redde 31 liv og 186 nødstedte. I 97 til-
fælde afgik stationerne med hjælp til et fritids-
fartøj. I 26 tilfælde var hjælpen til et fiskefartøj. 
Stationerne er i 28 tilfælde afgået med hjælp til 
surfere og i 12 tilfælde med hjælp til kajakroere 
i nød eller formodet nød.
Der gik i gennemsnit 8,5 minut fra mandskabet 
var alarmeret, og til første enhed var på vandet. 

Derudover var der 300 assistanceopgaver, som  
for eksempel kan være hjælp til fartøjer, der ikke  
kan komme i land ved egen kraft, men som 
ikke befinder sig i en faretruende situation.

Udrykningstiden på under 9 minutter, som er et 
resultat af meget dedikerede lokale rednings-

mænd, gør tjenesten til en afgørende aktør i 
søredningsberedskabet.

FREMTIDEN
Det er netop besluttet internt i Søværnet, at 
Kystredningstjenesten den 1. januar 2019 flyt- 
tes organisatorisk fra 1. Eskadre til den kom-
mende 3. Eskadre. Hvad angår det operative 
virke, så står Kystredningstjenesten over for 
at skulle skifte store dele af flåden inden for 
den nærmeste årrække. Årsagen er ganske 
simpelt, at flere af de nuværende altvejrsbå-
de har nået en alder, hvor de er ved at være 
pensionsmodne. 
– Uanset hvad fremtiden byder, ved jeg, at 
hele organisationen vil arbejde på at sikre de 
bedst mulige rammer, så vi kan fortsætte med 
at hjælpe dem, der er i nød til søs - lige fra 
badegæster til store erhvervsfartøjer i hård sø, 
siger chefen for Kystredningstjenesten, kap-
tajnløjtnant Tim Lillelund. 

VIL DU HAVE NYE KOMPETENCER, ET GODT KAMMERATSKAB OG 
EN MULIGHED FOR AT GØRE EN FORSKEL TIL SØS?

Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet
Marinehjemmeværnet er en del af det maritime beredskab i Danmark. 
For den enkelte er det samtidig et fritidstilbud ud over det sædvanlige. 

Find os på hjv.dk 

ER DU VORES NYE GAST?
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Tilfredshed blandt såvel professionelle som amatører
Kystredningstjenestens tilstedeværelse og ind-
sats giver ro i maven for såvel søfarende som 
amatørsejlere. 
– Danske fiskere er meget bevidste om og 
tilfredse med tilstedeværelsen af Kystrednings- 
tjenesten, siger formanden for Danmarks Fisk- 
eriforening, Svend-Erik Andersen. – Det gæl-
der for besætningerne i de store trawlere, og 
det gælder for fiskere i kyst- og fjordfiskeriet. 
De store enheder anløber ofte havne under 
dårlige vejrforhold. Så er det godt at vide, at 
Kystredningstjenesten altid er klar til en hurtig 
indsats, hvis der opstår problemer. Fiskeriet og 
Kystredningstjenesten hænger også uløseligt 
sammen al den stund, at langt hovedparten af 
de frivillige kommer fra og har fået deres ha-
verfaring fra fiskeriet.
Som hos de professionelle søfarende er der 
også tilfredshed at spore hos de mange danske 
fritidssejlere. Blandt andet vurderer formanden 
for Dansk Sejlunion, Line Markert, at Kystred-

ningstjenesten er et væsentligt element i sik-
kerheden til søs. 
– Sammen med de øvrige statslige enheder, 
frivillige redningstjenester og andre på havet er 
de med til at skabe stor sikkerhed for fritidssej-
lere i danske farvande, siger hun og uddyber. 
– Kystredningstjenesten er med sin korte re-
sponstid og hurtige både ofte den første hjælp, 

som en nødstedt fritidssejler møder. Netop den 
hurtige hjælp har stor betydning, når man er 
kommet i vanskeligheder. Det er beundrings-
værdigt, at kystredningstjenesten i meget høj 
grad drives af dedikerede frivillige, som kaster 
alt fra sig, når der er behov for assistance til 
søs, lyder det fra Dansk Sejlunions formand, 
Line Markert. 

 Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend- 
Erik Andersen, er meget tilfreds med Kystrednings- 
tjenestens daglige beredskab. 

 Line Markert, formand for Dansk Sejlunion, er på 
linje med fiskernes positive holdning til Kystred-
ningstjenesten. 

 Kystredningstjenestens  
redningsstationers  
geografiske placering
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 MRB type 16 MADS STAGE fra red-
ningsstation Østerby under øvelse er 
her fotograferet fra en af Forsvarets 
redningshelikoptere. 

 (Foto: foto-henning.dk)

 FRB 20 fra Redningsstation Klint-
holm i aktion ved Kajak Racet Møn 
Rundt 2017. (Foto: John Poulsen)

Data:
Chefen for Kystredningstjenesten, kaptajnløjtnant 

Tim Lillelund:
• Opvokset i Nykøbing Mors. Nu bosiddende med familie i Sæby.
• 1996: Værnepligtig, sejlende tjeneste i Søværnet.
• 2000: Uddannet skibsfører i Søværnet.
• 2002: Udnævnt til premierløjtnant.
• 2009: Udnævnt til kaptajnløjtnant.
• 2013: Udnævnt til chef for Kystredningstjenesten.

Tim Lillelund har siden udnævnelsen til premierløjtnant i 2002 
forrettet tjeneste både til søs og på land. 

Fokus har altid været på Søværnets civilrelaterede opgaver, især 
inden for områderne søredning, farvandsovervågning og havmiljø. 
Er tidligere medlem i Danmarks Marineforenings afdeling Morsø. 
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DEBAT

Værnepligten bør genindføres
Af Ove Pygh Wilche. 
Medlem af Stevns Marineforening

Med vedtagelsen af forsvarsforliget er der til-
delt flere midler til Forsvaret. Samtidig skal 
der lægges større vægt på forsvaret af vort 
land, og i den anledning vil man forhøje antal-
let af værnepligtige. Det er en god nyhed, idet 
vi i de senere år har lagt vægt på deltagelse 
i udlandsoperationer fremfor forsvaret af det 
hjemlige. Alt i alt burde jeg være tilfreds, men 
med erfaringerne fra den kolde krig mener jeg 
dog, at den generelle værnepligt, ikke blot for 
mænd men også for kvinder, bør genindføres. 
Dog ikke 14 måneder som det var dengang, 
da en 6 måneders grunduddannelse inddelt i 
6 elementer er tilstrækkelig.

Det første, der bør undervises i, er socialt sam- 
vær. De unge mennesker skal indkvarteres i 
6-mands stuer, som vi var i sin tid, og alt elek- 
tronisk udstyr skal inddrages i dagtimerne. På 
den måde tvinges de unge til at omgås hin-
anden, hvilket er vigtigt i en tid, hvor venner i 
mange tilfælde blot er kontakter på de sociale 
medier.

Fysisk uddannelse og træning bør være en del 
af træningen. I en tid, hvor mange unge er over- 
vægtige og i dårlig kondition, er det kun rime-
ligt, at de kommer ud at røre sig. Denne del af 
uddannelsen kan kombineres med oplæring i 
sunde kostvaner.

Førstehjælp inklusive brug af hjertestarter bør 
også indgå i uddannelsen. Her er forsvaret godt 
rustet, idet man har trænede instruktører, og 
fra min tid i Søværnet ved jeg, at det er muligt 
at lære de unge de mest basale ting.
Der bør også undervises i brandslukning. Sker 
det med fokus på de situationer, der kan op-
stå i dagligdagen, vil de unge mennesker få en 
ballast for livet.

Forsvaret er helt klart en militær institution, 
hvorfor man bør undervise i omgang med vå-
ben. Ganske vist er en 6 måneders uddannelse 
ikke er nok til, at de unge bliver professionelle 
soldater, men de har dog en grundlæggende 
viden om våbenbrug.

I gamle dage var civilundervisning et tilbud. Her 
er det sådan, at man bør tilbyde undervisning 
i udfærdigelse af ansøgning og CV, sådan at 
de unge mennesker får en hjælpende hånd på 
deres videre vej gennem livet. 

Gennemføres uddannelsen som skitseret, op-
når man tre ting. De unge mennesker vil ge-

nerelt blive bedre samfundsborgere. Danmark 
kan i givet fald hurtigt opstille en passende 
styrke til forsvar af vort land. Endelig vil uddan-
nelsen være et springbræt til gode jobs i Be-
redskabet, Falck, Politiet og Forsvaret. Derfor 
mener jeg, at generel værnepligt er til fordel 
både for samfundet og den enkelte.

	  

Ålandsøerne og Stockholm
Siden 1987 har først Søfart og siden 2003 Danmarks Marineforening´s 
Tidsskrift ”Under Dannebrog” arrangeret maritimhistoriske rejser rundt i 
Europa. Her i 2018 sætter vi fokus på Sveriges hovedstad Stockholm og 
den finske selvstyrende øgruppe Ålandsøerne.  

På Ålandsøerne besøger vi blandt andet Ålands Sjøfartsmuseum i Marie-
hamm og efter specialaftale den firmastede bark ”Pommer”, der er under 
restaurering. 

Dagene i Stockholm bliver spækket med gode oplevelser. Vi skal selvføl-
gelig omkring den museale perle regalskibet VASA. Herudover kommer vi 
godt rundt i den smukke svenske hovedstad, hvor der under vort besøg 
er svensk nationaldag med mange aktiviteter omkring Kungliga Slottet på 
Gamla Stan.

Rejsen bliver med komfortabel dansk turistbus. Undervejs er der indlagt 
udflugter og små overraskende svinkeærinder. 

Pris pr. person i dobbeltværelse 6 dage/5 nætter fra kr. 7.250,- 
Der er mulighed for specifikke tilkøb.

Yderligere information:

EURO-TEMA Specialrejser
Aahavevej 37, 8600 Silkeborg · Telefon 86804260 
Mail: euro-tema2@post.tele.dk · Rejsegarantifond 583

Som varslet 
arrangerer 
Marineforeningen 
Tidsskriftet 
”Under Dannebrog” 
læserrejse i dagene 
2. til 7. juni 2018
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Det får du hos GF

Det er nemt at skifte til GF
Du skal ikke selv gøre noget, når du vil skifte til GF. Vi klarer nemlig 
det hele og opsiger også dine nuværende forsikringer. Vil du høre 
mere om fordelene ved at være forsikret i GF?  
Så kontakt os på tlf.: 49 17 01 94 og få et uforpligtende tilbud. 

Del i overskuddet på alle dine forsikringer.  
Hvert år gør vi regnskabet op, og kunderne deler overskuddet.  
Vi trækker din andel fra i din pris for det kommende år. 

Personlig og nærværende rådgivning.  
Som kundeejet selskab har vi en særlig forpligtelse til at yde god 
service. Derfor går vi ekstra langt for at give god sagsbehandling, 
når skaden sker.

Et lokalt kontor tæt på dig.  
Vi har kontorer i hele landet, så du er aldrig langt fra din lokale 
GF-afdeling. 

Rabat, når du samler flere forsikringer hos os.  
Hos GF belønner vi dig, hvis du samler flere forsikringer hos os. 

Stærk autohjælp.  
Har du din bilforsikring i GF, kan du for 350 kr. om året udvide 
forsikringen med vores fordelagtige autohjælp.

1

2

3

4

5

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 
Strandvejen 59 · 2100 København Ø · Tlf. 49 17 01 94 · www.gf-of f icerer.dk

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s,  
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
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 Distrikt 7/Fyn skulle ved distriktsmødet i Faaborg den 18. februar have ny distriktsformand. Efter 9 år på 
posten ønskede Ole Julsrud at blive afløst. Det blev han så af den tidligere suppleant Erik Bodal afdelings-
formand i Svendborg Marineforening. Ny distriktssuppleant blev Jørn Klinck afdelingsformand i Odense 
Marineforening. Inden valghandlingen orienterede Ole Julsrud om den nye medlemsdatabase og den nye 
persondatalov. To punkter der efterfølgende gav en del debat. Her er de 30 deltagere, repræsenterende 9 af 
distriktets 11 afdelinger, foreviget foran marinehuset på havnen i Faaborg.  

Viborg Marineforenings afdelingsformand Knud Erik 
Kvist fik tjansen som dirigent da afdelingen den 18. 
februar var vært for distriktsmødet i distrikt 10/
Midtjylland. 23 medlemmer fra seks af distriktets 
otte afdelinger deltog i mødet, hvor distriktsformand 
Lars Gjættermann gav en retvisende information om 
sit arbejde som distriktsformand og dermed medlem 
af Landsbestyrelsen. De efterfølgende indlæg fra 
afdelinger viser, at der også i distrikt Midtjylland er 
godt gang i såvel de sociale som faglige aktiviteter, 
og at afdelingsøkonomien er god. Sonja Kirk har her 
fanget deltagerne i en kort pause mellem mødet og 
den efterfølgende skafning. 

 Efter 9 år som distriktsformand lod Ole Julsrud  
(im) sig pensionerer under distriktsmødet i Faa- 
borg. Tv. distriktets nye suppleant Jørn Klinck. Th. 
Erik Bodal der fremover sidder på posten som di-
striktsformand i distrikt 7/Fyn. 

 (Foto: Kurt Hardy)

 35 medlemmer fra de otte afdelinger i distrikt 11/
Nordvestjylland mødte medio februar op i Thybo-
røn Marineforenings nye domicil for at afvikle årets 
distriktsmøde. Distriktsformand Per Toftum Larsen 
gennemgik det løbende arbejde i landsbestyrelsen, 
og fik blandt andet mandat til at godkende lands-
bestyrelsens tilrettede oplæg omkring tildeling af 
Fremdriftsskruen. Gennemgangen af afdelingsrap-
porterne viser, at alle afdelingerne er i god gænge 
med mange faglige og sociale aktivciter hen over 
året. En god økonomi og svagt stigende medlems-
tal kendetegner også Danmarks Marineforenings 
afdelinger i Nordvestjylland. Her er deltagere for-
eviget foran Thyborøn Marineforenings seneste 
nyskabelse, en ekstrem hyggelig hverdagsmesse i 
anneksbygningen til Marinehuset. 

FOTOKLUMME

Det får du hos GF

Det er nemt at skifte til GF
Du skal ikke selv gøre noget, når du vil skifte til GF. Vi klarer nemlig 
det hele og opsiger også dine nuværende forsikringer. Vil du høre 
mere om fordelene ved at være forsikret i GF?  
Så kontakt os på tlf.: 49 17 01 94 og få et uforpligtende tilbud. 

Del i overskuddet på alle dine forsikringer.  
Hvert år gør vi regnskabet op, og kunderne deler overskuddet.  
Vi trækker din andel fra i din pris for det kommende år. 
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som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
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KØBENHAVN
Forsvarsforliget - ”aftale om forsvarets ordning 
fra og med 2018 til og med 2023” blev ind-
gået 23 dage inde i forligsperioden, og endnu 
ved deadline for denne artikel var der ikke nyt 
om fremtidig lokalisering af bl.a. Københavns 
Marineforening, som har haft en god base på 
Takkeladsvej på Nyholm gennem mange, man-
ge år. 

Men det står klart, at naboerne, officerssko-
len, dykkeskolen, teknikskole, militærpoliti, far- 
vandsopmålingen, militærpoliti skal væk og der 
skal sælges arealer og bygninger på Nyholm 
for 100 mio. kroner. Disse penge rækker til 
10 års vedligeholdelse af Frederiksberg Slot, 
hvor Hærens Officersskole fortsat skal være. 
Af militære kapaciteter vil hær- og marinehjem-
meværn, tamburkorpset og marinekasernen 
have uafklaret status - sammen med muse-
umsskibene. Måske. Georg Stage har signa-
leret afsejling, hvis lejen sættes væsentligt op. 

Københavns afdeling venter spændt på imple-
mentering af politikernes forlig. Måske er der 
en plan klar 1. juni. 

Uanset fremtidig placering har bestyrelsen be- 
sluttet at investere i wi-fi og et ”madonnaan-
læg” - en anordning til forstærkning af fore-
dragsholdernes indlæg. Dem er der mange 
gode af.  Kaptajn Kurt Jensen har fortalt om 
sine 46 års tjenestetid på Flyvestation Værløse 
og kaptajnløjtnant Per Herholdt Jensen talte 
om tilblivelsen af sin flotte og meget interes-
sante bog ”Klart Skib – orlogsflåden ved Dansk 
Vestindien” som følger efter syv bøger om 
Grønlands Kommando og Søværnets tilstede-
værelse i Nordatlanten. Endelig var der besøg 
af tidligere jægersoldat og oversergent Preben 
Jørgensen. Det var om ikke ”blod, sved og tå-
rer”, så i hvert fald sved og hårdt arbejde i de 
år, det stod på, berettede han med stor respekt 
for sin og de andre jægeres tjenestes vigtighed 
både foran og bag fjendens linjer.

BRØNDBY
Fra afdelingsnæstformand Kim von Wowern er 
der stakkevis af roser til de trofaste og dygtige 
mast byggere. – De har trodset vejr og vind, og 
de har holdt kursen. Vi i Brøndby synes natur-
ligvis, at det bliver den flotteste mast i konge-
riget, og vi håber på, at vi på et tidspunkt kan 
fremvises det færdige resultat her i Marinefor-
eningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog”, lyder 
det fra Kim von Wowern, der samtidig opfordre 
medlemskollegaerne i det østsjællandske til at 
slå vejen forbi Marinegården for ved selvsyn at 
set det flotte projekt, der nu næsten er færdig. 

SKYTTELAVET:
Admiralforsamlingen i Marineforeningens Skyt- 
telav afd. for Glostrup, Brøndby og omegn den 
22. februar forløb ifølge referatet i god ro og 
orden. Med Kim von Wowern som dirigent fik 
alle punkter en faglig og retvisende behandling. 
Valghandlingen gav en bestyrelsespost til Mor-
ten Aadorf som afløser for Ole Bro. 

Fastelavnsskydningen havde 8 damer og 12 
herre på banen. Ifølge Carsten Sørensen måtte 
de mandlige skytter lide den tort, at de 8 damer 
igen skød tønden ned før herrerne. – Damerne 
brugte kun 141 skud, medens herrerne skulle 
bruge hele 161 skud uddyber informanten. 

Kattedronning blev Connie Jørgensen, medens 
Carsten Sørensen fik skudt sig ind som Kat-
tekonge. 

ROSKILDE
Hen over årsskiftet var der først julestue med 
gløgg og æbleskiver i december inden årets ar-
rangementer startede i januar med nytårsmøn-
string. Ultimo januar var der foredrag med Roh-
land Larsen der fortalte om sit liv i Søværnet.

De 20 deltagere i generalforsamlingen den 
3. februar valgte at genvælge alle, der var på 
valg. Så bestyrelsen i Roskilde Marineforening 
er stadig afdelingsformand Keld Christesen, 
næstformand Flemming Fokdal, kasserer Bo 
Åbenhus Christensen, sekretær Per Flørning, 
bestyrelsesmedlemmerne Poul Pedersen, Mo-
gens Andersen, Søren Nielsen medens supple-
antgruppen udgøres af Kristian Marius Peder-
sen, Jann Persson og Alex Møller.  

KONGENS LYNGBY
Under generalforsamlingen i Kongens Lyngby 
Marineforening modtog Mogens Bøeg-Jen-
sen, Jens Olsen og Ole Thestrup Danmarks 
Marineforenings Hæderstegn i Sølv tildelt af 
lokalafdelingen. Det fortæller afdelingsformand 
Niels Hald. – Tildelingen er på baggrund af de-
res store indsats om henholdsvis afdelingsfor-
mand, afdelingsnæstformand og banjermester 
samt forvalter af Slopkisten 
med mere. 

Medlemmerne har haft mulighed for at høre 
et foredrag om Blekingebanden, medens der 
fremadrettet bliver afholdt foredrag om det at 
være blind. – Vi skal også på en forhåbentlig 
hyggelig tur op til toppen af Sjælland, hvor vi 
blandt andet skal besøge kollegaerne i Gilleleje 
Marineforening for at se deres nye marinehus, 
oplyser Niels Hald. 

AFDELINGERNE
Deadline afdelingsrapporter er altid den 15. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

 Kaptajnløjtnant (p) Per Herholdt Jensen. 
 (Foto: Erik Staffeldt.)

DISTRIKT I

STORKØBENHAVN

Kørelærer Gert Allan Larsen
Maglemosevej 33, Marbjerg, 
2640 Hedehusene
Tlf.: 20 43 87 96  
E-mail: gert-allan@larsen.dk  
Roskilde, Kongens Lyngby, Amager, Kø-
benhavn, Brøndby, Gentofte,  
Frederiksberg, Ishøj
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AFDELINGERNE

DISTRIKT II

NORDSJÆLLAND

Palle Pedersen
Rypevænget 109, 2980 Kokkedal
Tlf.: 49 14 38 00, Mobil: 20 10 50 53
E-mail: jytpal@gmail.com 
Helsingør, Hørsholm/Rungsted, Gilleleje, 
Hundested, Frederikssund, Frederiksværk

GILLELEJE
Hen over årsskiftet har en række sociale til-
tag præget marinehuset i Gilleleje. Julebanko 
og nytårskur samt torskegilde var vanen tro 
tilløbsstykker med mange medlemmet og led-
sagere. 
Under nytårskuren nød deltagerne godt af Else 
Bays hjemmelavede kransekage. Torskespis-
ningen blev styret af Niels Fauerby og Tom 
Hedegaard med fruer. Fisken blev leveret af 
Poul-Erik Hansen.

Medio januar var der foredrag af marinear-
kæolog Hans Dahl, der gav et spændende og 
informativt indlæg over emnet ”Krigssejlerne”. 

Under generalforsamlingen i februar var der 
stor ros fra afdelingsformand Steen Bülow 
Møller til de mange frivillige, der året igen-
nem altid er klar til at give en hånd med, når 
der er brug for det. – Uden jer var det aldrig 
gået, sagde han under bestyrelsesberetnin-
gen. Med Erik Clausen som dirigent blev såvel 

bestyrelsesberetningen som regnskabet god-
kendt med applaus. 

Ny i bestyrelsen blev Poul-Erik Hansen, der af-
løste Per Dreisig, der efterfølgende fik tak fra 
Steen Bülow Møller for 14 års godt bestyrel-
sesarbejde. Ny suppleant blev Steen Dreisig. 
John Kanstrup og Steen Dreisig modtog 25 års 
medlemsemblem. 

Afdelingens aktive travaljeroer har startet et 
samarbejde med Gilleleje Skole. Samarbejdet 
har allerede haft over 100 elever ind over en 
god læring omkring det at ro og i øvrigt færdes 
sikker til søs. 

FREDERIKSSUND
Afdelingsformand Kurt Terkelsen oplyser, at 
han sammen med flagbærer Hans Ulrich Chris- 
tensen deltog med flag i den opstillede flag- 
og faneborg ved HKH Prins Henriks bisættelse 
fra Christiansborg Slotskirke den 20. februar 
2018.

Frederikssund Marineforening har tidligere delta-
get i parader for Prinsen. I juni 2009 i forbindelse 
med Prins Henriks 75 års fødselsdag der blev 
holdt på Fredensborg Slot og i september sam-
me år, da regentparret besøgte Frederikssund i 
anledningen af byens 200 års byjubilæum.

FREDERIKSVÆRK
-Endnu engang har landssekretær Birger Tyk-
skov dirigeret Frederiksværk Marineforenings 
generalforsamling i sikker havn, indleder Leif 
Heby sin beretning fra Frederiksværk.

Bestyrelsesberetning, regnskab og budget blev 
godkendt. Efter afdelingsformand Bent Peder-
sens pludselig død blev Karsten Nielsen konsti-
tueret som formand frem til generalforsamlin-
gen 2018. En enig generalforsamling genvalgte 
Karsten Nielsen. Ny i bestyrelsen blev Jørgen 
Thomsen. Bjarne Sams fik genvalg som sup-
pleanter. Der var også genvalg til de to revisorer 
O.A.K. Nielsen og Ib Jensen.

 Flagbærer Hans Ulrich Christensen (forrest) og 
afdelingsformand Kurt Terkelsen ved flagparaden 
uden for Christiansborg Slotskirke den 20. februar 
2018. 

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND

Auktionsleder Søren Brusgaard
Fjordparken 4, 4300 Holbæk
Tlf.: 21 42 30 14  
E-mail: ksbrusgaard@gmail.com 
Kalundborg, Nykøbing Sjælland, Slagelse, 
Holbæk, Korsør, Skælskør

KALUNDBORG
Der var genvalg over hele linjen ved general-
forsamlingen den 24. februar. Under eventu-
elt kunne Ole Flemming Nielsen overbringe 
hilsen og våbenskjold til Kalundborg Marine-

forening fra kollegaerne i Bornholm Marine-
forening. - Våbenskjoldet modtog jeg og Ivan 
Lovbo under et besøg i afdelingen i Rønne i 
forbindelse med en ferie på Bornholm, oplyser 
Ole Flemming Nielsen.

Bestyrelsen i Kalundborg Marinefor-
ening er her foreviget efter årets ge-
neralforsamling. Stående fv. Hans Iver-
sen, Jørgen Bysted, Jens Wachsmuth, 
Ole Flemming Nielsen, Mathias Bos-
bæk og Peter Sørensen. Siddende er 
det afdelingsformand Egon Iversen tv. 
sammen med distriktsformand Søren 
Brusgaard, der deltog i generalforsam-
lingen.
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SKYTTELAVET:
Jørgen Bysted afløste ved generalforsamlin-
gen i skyttelavet Ole Flemming Nielsen som 
skyttelavsformand. Ny i bestyrelsen blev Ove 
Johansen. Den afgående formand fortsætter 
som suppleant. 

SKÆLSKØR
Som det fremgår på såvel forsiden som på 
tekstsiderne, har Skælskør Marineforening 
rundet de 100 år. Jubilæet blev fejret ved en 
velbesøgt reception søndag den 10. februar. 

KORSØR
Theis Rosschou fortæller, at der er god gænge 
i Korsør Marineforening. Eksempelvis deltog 
92 ud af afdelingens 440 stemmeberettige-
de medlemmer i generalforsamlingen den 24. 
februar. Her blev Carsten Jørgensen på bag-
grund af hans store hjælpsomhed og entusias-
me udnævnt til Årets Mariner. Udover den vel-
fortjente titel blev han også valgt til bestyrelsen. 
Et andet medlem af bestyrelsen, banjermester 
Klaus F. Jensen blev ligeså fortjent udnævnt til 
Æresmedlem i Korsør Marineforening.

Afdelingens populære sangkor var booket til en 
særoptræden ved åbningsreceptionen den 10. 
februar 2018 af udstillingen Modeller på Podier 
på fregatten JYLLAND. – Det er i øvrigt en su-
per udstilling som kan anbefales. Vi har planer 
om at vores sommerudflugt skal gå derop den 
11. august, siger Theiss Rosschou. 

Ellers har den omkring årsskiftet stået på jule-
frokost, juleafslutning, juleåbning i marinehuset 

1. og 2. juledag samt nytårsaftensdag. 2018 
startede med nytårsmønstring og mousseren-
de vine til de godt 70 deltagere inden 30 kilo 
torsk blev sat indenbords under torskegildet 
den 26. januar.  

Lige om hjørnet er der billardafslutning den 27. 
april og fregatskydning den 26. maj. Læs mere 
info på sitet: korsoermarineforening.dk samt 
Facebook. 

AFDELINGERNE

DISTRIKT IV

SYDSJÆLLAND
OG ØERNE

Skibsfører Henrik Marrill Christiansen
Grønsundvej 17, 4780 Stege
Mobil: 51 23 50 70
E-mail: hmc.stege@mail.dk 
Næstved, Møen, Køge, Vordingborg, 
Stevns, Haslev, Nakskov, Nykøbing Falster

NAKSKOV
Under kammeratskabsaftenen i december 
modtog Jørn Christensen sit 40 års ancienni-
tetsmedlemsemblem. Samtidig blev Inge Mi-
chaelsen budt velkommen i Danmarks Marine-
forening, og fik tildelt sit nye medlemsemblem. 
Det oplyser Mogens Andreasen.

Han fortæller også, at der den 16. december 
var julekomsammen med gløgg og æbleskiver, 
og at der den 6. januar 2018 var nytårsmøn-
string for 20 fremmødte medlemmer. 

Nytårsarrangementet byder normalt på en 
menu bestående af kogt saltet torsk. Proble-
mer med anskaffelse af torsk fik bestyrelsen 
til at ændre menuen til flæskesteg. Dette faldt 
ikke i god jord. Så i 2019 står den igen på kogt 
saltet torsk under nytårsmønstringen i Nakskov 
Marineforening.

KØGE
Køge Marineforening har som 25 andre afde- 
linger i Danmarks Marineforening udlånt en 
række modelskibe til den store udstilling ”Mo-
deller på Podier”, der hen over 2018 pågår i 
den store udstillingshal ved fregatten JYL-
LAND. – Vi har så i den periode, hvor vi skal 
undvære vore modeller fået besøg af kirkeski-
bene fra Strøby Kirke, fortæller Edle Sørensen. 
– Strøby Kirke skal restaureres og derfor er 
skibene nu hos os. Kirkeskibene skal ligeledes 
sættes fint i stand, inden de igen skal tilbage 
på deres vante plads.

Januar og februar har budt på sociale med-
lemsarrangementer. Januar startede med en 
godt besøgt nytårsfrokost, og sluttede med 
medhjælperfest for alle der har været til stor 

hjælp med lørdagsfrokoster, arrangementer, 
vedligeholdelse af huset mm. 

Fredag den 2. februar var der i forbindelse med 
Kyndelmisse et arrangement startende med 
kanonsalut. Orlogskaptajn Finn Linnemann gav 
derefter et causeri over Tordenskjolds meritter 
og amouretter. Baren bød på kaffe garneret 
med varme maritime drikke, inden aftenen 
sluttede med kanonsalut og Tapto.  

NYKØBING FALSTER
Jack Moblak fortæller, at der slut efterår og 
gennem hele vinteren har være mange gode 
sociale sammenkomster i Nykøbing Falster 
Marineforening. Eksempelvis afdelingens 104 
års fødselsdag der den 17. november bød på 
middag, bankospil og lotteri i en stopfuld mari-
nestue. December bød på julegløgg op til jul og 
nytårsparole nytårsaftensdag.

33 medlemmer deltog i generalforsamlingen 
den 25. februar. Såvel bestyrelsesberetnin-
gen som regnskabet blev godkendt med ap-
plaus. Det var også her afdelingskasserer Helle 
Karlsen og afdelingsformand Karsten Lauge-

 Afdelingsformand Lindy B. Olsen (tv) overrækker 
diplom og medalje til Årets Mariner 2018 i Korsø 
Marineforening Carsten Sørensen.

 Banjermester Klaus F. Jensen (th) er nu Æres-
medlem i Korsør Marineforening. Tv. afdelings-
formand Lindy B. Olsen. 
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sen kunne tildele 50 års medlemsemblem til 
Vagn Handberg. Med nogen forsinkelse mod-
tog Jan Brauer sit 25 års medlemsemblem.

STEVNS
Ove Pygh Wilche blev på generalforsamlingen 
i februar valgt ind i bestyrelsen i Stevns Mari-
neforening som afløser for Hans Henning Grav-
lund Christiansen, der desværre døde den 13. 
februar 2018. Det oplyser afdelingsformand 
Gert Pedersen. 

28 deltog i generalforsamlingen, der blev af-
sluttet med en overdådig forplejning.

Det gastronomiske var også på plads, da afde-
lingen søndag den 25. februar afholdt 90 års 
jubilæum i marinestuen.  Danmarks Marine-
forenings landsformand Jens Ole Løje Jensen 
og distriktsformand Henrik Marrill Christiansen 
gav i deres taler et retvisende billede af afdelin-
gens historie og nuværende status.

Borgmester Anette Mortensen gav i sin tale 
udtryk for, at hun håbede på et godt samarbej-
de mellem Stevns Kommune og Stevns Mari-
neforening fremover.

Blandt de godt 60 gæster var også repræsen-
tanter fra Hjemmeværnet og Soldaterforenin-
gerne i kommunen samt medlemmer fra såvel 

den jubilerende afdeling som øvrige marinefor-
eningsafdelinger i distriktet. 

MØEN
På generalforsamlingen den 3. marts takkede 
afdelingsformand Renny Leth Madsen af efter 
10 år som formand for Møens Marineforening 
og med såvel bestyrelsens som generalfor-
samlingens fulde opbakning blev bestyrelses-
medlem gennem 8 år, Peder Nimgård, valgt 
med akklamation. 

Bestyrelsens indstillinger til øvrige valg blev 
ligeledes vedtaget af generalforsamlingen, så-

ledes at Johnny Meyer Olsen og Jan Gottrup 
blev nyvalgt til bestyrelsen, og Jes Gottrup til 
suppleant.

På generalforsamlingen blev der informeret om 
de mange aktiviteter i 2018, hvor Møens Mari-
neforening bliver engageret i praktiske opgaver 
i forbindelse med Steges 750 års købstads- 
jubilæum. Herunder også om JUSTITIA-dagen 
der afholdes tirsdag den 26. juni 2018, med 
det traditions rige optog gennem Stege by til 
kirken, hvor den nu 300 år gamle model af Lin-
jeskibet JUSTITIA genophænges i kirken efter 
dets rutinemæssige 10-årige ”dok-eftersyn”. 
Der er deltagelse af Vordingborg Kommunes 
adoptionsskib MARIE MILJØ, hvor besætnin-
gen iflg. traditionen er bærere af JUSTITIA 
under processionen gennem byen. Om aftenen 
holdes en 300 års JUSTITIA gallamiddag. 

- Som min sidste opgave inden valghandlingen, 
fik jeg generalforsamlingens fulde opbakning til 
at udnævne vores mangeårige bestyrelses-
medlem og kasserer Villy Jensen til æresmed-
lem af Møens Marineforening. En tydelig berørt 
Villy blev hyldet med akklamation af generalfor-
samlingen og budt velkommen i den eksklusive 
kreds af vores to andre æresmedlemmer, Tom 
Sørensen og Henrik M. Christiansen, fortæller 
Renny Leth Madsen.

AFDELINGERNE

 Afdelingsformand Karsten Laugesen (tv) tildelte sammen med afdelingskasserer Helle Karlsen 25 års 
medlemsemblem til Jan Brauer (nr. 2 fv) og 50 års medlemsemblem til Vagn Handberg. Yderst til venstre 
ses tidligere afdelings- og distriktsformand Ejvind Ubbesen.  (Foto: Flemming Keith Karlsen)
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DISTRIKT VII

FYN

Maskinmester Erik Jørgen Bodal  
Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg  
Tlf.: 40453011  
E-mail: erik@bodalenergi.dk 
Odense, Bogense, Svendborg, Nyborg, 
Assens, Kerteminde, Marstal, Ærøskøbing, 
Faaborg, Langeland, Middelfart

SVENDBORG
John Pedersen blev under nytårsmønstringen 
i januar udnævnt til Årets Mariner i Svendborg 
Marineforening. Udnævnelsen skete på bag-
grund af en stor løbende indsats til gavn for 
afdelingen. 

Ellers kunne afdelingsformand Erik Bodal i sin 
nytårstale blandt andet fortælle, at afdelingen 
er i god gænge. Med ti nye medlemmer på vej 
har Svendborg Marineforening primo året 355 
medlemmer. 

Ultimo januar fortalte chef Marinestaben kon-
treadmiral Torben Mikkelsen om sin tid som 
chef for Søværnets missioner ud for Syrien 
og Libyen. Foredraget var ledsaget af mange 
billeder, og blev fremført på en spændende og 
informativ facon. 

Under generalforsamlingen den 10. februar 
blev Bjarne Jensen udnævnt til Æresmedlem i 
Svendborg Marineforening. Udnævnelsen sker 
på baggrund af Bjarne Jensens store indsats 

for foreningen. Han har blandt andet været med 
i bestyrelsen i 25 år, og har været afdelings-
næstformand siden 2006.

Eneste rokade i bestyrelsen gav valg til Jim Lin-
degaard som afløser for Walter Storm, der ikke 
ønskede genvalg. 

MIDDELFART
Efter nytårsmønstringen på årets anden dag 
stod den medio februar på generalforsamling 
i Middelfart Marineforening. Med en veloplagt 
Ole Julsrud som dirigent kunne afdelingsfor-
mand Flemming Worsøe aflægge en fyldest-
gørende bestyrelsesberetning, inden afdelings-
kasserer Jan Højte Nielsen fremlagde et efter 
det oplyste fint regnskab. Såvel beretning som 
regnskab blev godkendt med akklamation.

Men genvalg over hele linjen skete der ingen 
ændringer i den siddende bestyrelse. – Som 
sit sidste hverv som distriktsformand optog 
Ole Julsrud sammen med Flemming Worsøe, 
Ole Frost som nyt medlem i Middelfart Marine-
forening. Da det nok var sidste gang vi så Ole 
Julsrud som dirigent, overvakte bestyrelsen 
ham en vingave som tak for hans store indsats 
for Middelfart Marineforening, lyder det fra Carl 
Vittrup.

Afdelingen stillede med tre mand til distrikts-
mødet i Faaborg den 18. februar.

FAABORG
Marinehuset og marinestuen i Faaborg lagde 
den 18. februar rum til distriktsmødet i distrikt 
7/Fyn. Som omtalt på tekstsiderne afgik Ole 
Julsrud efter 9 år på posten som distrikts-
formand og overlod posten til Erik Bodal af-
delingsformand i Svendborg Marineforening. 
Bestyrelsen fra Nyborg Marineforening havde 
i dages anledning medbragt en gedigen gave-
kurv til den afgående distriktsformand, medlem 
af Landsbestyrelsen og forretningsudvalget Ole 
Julsrud. 

NYBORG
Efter landsbestyrelsesmødet lørdag den 3. 
marts 2018 i Nyborg, lagde Nyborg Marinefor-
ening hus og rum til det sociale aftenarrange-
ment. Afdelingsformand Kurt Verner benyttede 
lejligheden til at give deltagerne et retvisende 
vue over de mange nagelfaste og planlagte 
promoverings- og styringstiltag, der på nuvæ-
rende pågår i den østfynske afdeling. De fag-
lige aktiviteter bliver håndteret og styret af en 
række specifikke projektgrupper, der med fast 
hånd gennemfører de aktiviteter og ansvars-
områder, de enkelte grupper er udpeget til. 

En af de i særklasse store begivenheder hen 
over kalenderåret 2018 er det markante pro-
jekt der omfatter afsløring af en skulptur til 
minde om byens omkomne søfolk under krigen 
1939 – 1945 på Nyborg bys historiske kajom-
råde Kongens Skibsbro. 

Det omfattende projekt er under implemente-
ring, så det kan stå klar til en større folkevent 
på årsdagen for D-dagen i Normandiet 6. juni 
2018. 

 Chef Marinestaben kontreadmiral Torben Mikkel-
sen fortæller under sit besøg i Svendborg Marine-
forening om ét af Søværnets tidligere operationer 
i Middelhavet. 

 Nu afgående distriktsformand Ole Julsrud (th.) 
overrækker medlemsemblem og medlemsved-
tægter til Ole Frost. I midten afdelingsformand 
Middelfart Marineforening Flemming Worsøe.

 Ole Julsrud (th.) takker Kurt Verner for afskeds-
gaven, der blev overrakt under distriktsmøde i 
Faaborg. 
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SØNDERBORG
Som det fremgår på såvel for- som bagsiden af 
nærværende tidsskrift, har Sønderborg Kom-
mune i december 2017 adopteret Dykkerud-
dannelsesplatformen Y 311 SØLØVEN.

I Sønderborg Kommune, som i landets øvri-
ge kommuner der har adoptionsaftale med 
Søværnet, har den lokale Marineforening en 
fremtrædende rolle, når enhederne besøger 
adoptionskommunerne.
Derfor var det også afdelingsformand Jan 
Marcussen, der ved ankomsten til Sønderborg 
Havn bød skibets besætning velkommen.̈

Flag- og faneparaden havde flaggasterne Jør-
gen W. Kiølseth og John Schmidt fra Sønder-
borg Marineforening på højre fløj, og de del-
tog sammen med de øvrige paradedeltager i 
den efterfølgende velkomstevent om bord på 
SØLØVEN.

Fredag aften stod den på solæg og gule ærter  
i marinestuen. Her deltog vagtfri besætning 
sammen med chefen for Søværnet Skole, Cen-
ter for Dykning på Nyholm orlogskaptajn H. 
Stilling. Under kyndig vejledning af Jørgen W. 

Kiølseth lærte gæsterne, hvordan man skulle 
indtage den sønderjyske specialitet solæg.

Inden SØLØVEN søndag forlod Als var med-
lemmerne fra Sønderborg Marineforening på 
genvisit, og fik har et godt fagligt indblik i spe-
cialskibets mange faciliteter. – Vi ser allerede 
frem til SØLØVEN ´s næste besøg, og her vil 
vi præsentere endnu en sønderjysk specialitet, 
lyder det fra afdelingssekretær Leif Larsen.

Sønderborg Marineforening gennemførte i for-
bindelse med HKH Prins Henriks død flaghejs-
ning over seks dage på lige fod med flagningen 
fra statens bygninger.

Generalforsamlingen ultimo februar havde 30 
medlemmer på deltagerlisten. Ifølge Leif Lar-
sen blev det et dagsarrangement fra kl. 1000 
til kl. 2200. En række medlemmer modtog 
henholdsvis jubilartegn og anciennitetsmed-
lemsemblemer. Jørgen Carlsen modtog 70 års 
jubilartegn. Carl Alfred Langer 65 års, Marcus 
Andersen, Asmus Thaisen Hende og Jørn Pe-
ter Andersen 60 års medens der var et 25 års 
tegn til Christian Forum Møller. Knud Clausen 
og Iver Fåborg fik 50 års medlemsemblemer.  

AFDELINGERNE

 SØLØVEN foreviget af Leif Larsen i Sønderborg 
Havn med lys over top.

KERTEMINDE
Afdelingsformand Jan Cederholm kunne i be-
styrelsesberetningen under generalforsamlin-
gen den 26. februar slå fast, at 75 års jubi-
læumsåret 2017 havde været et godt år for 
Kerteminde Marineforening. Ud over et godt 
samarbejde med kollegaerne i Nyborg og 
Odense lykkedes det endeligt at få Kerteminde 
Kommune til at være med på arrangementet 
omkring Den Nationale Flagdag den 5. sep-
tember. 

Regnskabet blev godkendt. Det samme blev 
bestyrelsens forslag om at reducerer besty-
relsen fra 7 til 5 medlemmer. De fem er Jan 
Cederholm, Hardy Holm, Mogens Jensen, Poul 
Erik Pedersen og Preben Ernst.

SKYTTELAVET:
Kerteminde Marineforenings skyttelav var den 
4. marts vært for distriktsskydningen. De fire 
skyttelav fra værtsbyen, Nyborg, Svendborg og 
Faaborg stillede med i alt 24 skytter. – Resul-

tatet blev, at Nyborg vandt igen-igen med 764 
point foran Kerteminde med 759, Faaborg 744 
og sluttelig Svendborg med 741 point oplyser 
Preben Ernst.

DISTRIKT IX

SYD- OG
SØNDERJYLLAND

Per Dichmann Hansen, 
Mågen 9, 6270 Tønder
Tlf.: 74 72 40 43, Mobil: 22 48 88 43
E-mail: dmfdistriktsosjylland@gmail.com 
Esbjerg, Fanø, Tønder, Ribe, Padborg/
Gråsten, Sønderborg, Fredericia, Kolding, 
Haderslev, Aabenraa, Vejle.

 J. W. Kiølseth sætter tirsdag den 20. februar 2018 
flag ved marinehuset i Sønderborg til ære for HKH 
Prins Henrik.

 30 medlemmer deltog ultimo februar i generalforsamlingen i Sønderborg Marineforening. Her er de sam-
let ved marinehuset Verdens Ende 16.
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ESBJERG 
Esbjerg Marineforening har fået ny afdelings- 
formand. Det er afdelingssekretær John Koudal,  
der afløser Henning Svinth. Henning Svinth 
har været afdelingsformand i to perioder. Før-
ste gang fra 1997 til 2006 og nu senest siden 
2013. Formandsskiftet gav i øvrig anledning 
til en retvisende artikel om Esbjerg Marinefor-
ening i dagbladet Jyske-Vestkysten, der er en 
del af Jysk-Fynske Medier. Ny mand på sekre-
tærposten blev Nils Brandt Petersen. Henning 

Svinth slipper ikke bestyrelsesarbejdet helt, da 
han fik tjansen som suppleant.
Under generalforsamlingen fik 10 medlemmer 
tildelt 25 års medlemsemblemer. 

Afdelingens hjemmeside er ifølge Nils Brandt 
Petersen midt i en forvandlingsproces, der 
forhåbentligt gør sitet mere attraktiv og infor-
mativt. 

SKYTTELAVET:
Det blev skytterne fra Esbjerg, der løb med sej-
ren, da skyttelavet den 9. januar mødte skyt-
ter fra Fanø Marineforening til fællesskydning. 
Hans Novrup oplyser, at alle medlemmer i de to 
marineforeningsafdelinger gerne må deltage. – 
Man behøver ikke at kunne skyde eller være 
medlem af skyttelavet for at være med. Alle 
er velkommen, bare man kommer med godt 
humør, og kan lide at hygge sig, lyder det fra 
Hans Novrup.

Efter generalforsamlingen i skyttelavet den 17. 
februar består bestyrelsen af følgende: Skytte-
lavsformand Lars Raunsbæk, næstformand og 
sekretær Hans Novrup, kasserer Preben John-
ny Madsen samt bestyrelsesmedlemmerne 
Bent Holst Sørensen, Svend Aage Sørensen, 
Johan Stæhr og Arne Frederiksen.

FANØ
Hans Novrup mener det er for sløjt, at der kun 
mødte 27 medlemmer frem til generalforsam-
lingen den 3. februar. – Dette selv om vores 
medlemstal har ligget stabilt i mange år.

Bestyrelsesberetning og regnskab blev god-
kendt, og alle på valg blev genvalgt. Så be-
styrelsen består stadig af afdelingsformand 
Jens Martin Christiansen, næstformand Mads 
Larsson, kasserer Bjarne Kirkegaard, sekretær 
Hans Novrup, materielforvalter Hartmann Kun-
ze samt bestyrelsesmedlemmerne Kel Søren-
sen og Lars Bo Møller. Bestyrelsessuppleanter 
er Jens Stricker og Klaus Wittusen. 

AFDELINGERNE

 Efter sammenlagt 14 år om afdelingsformand har 
Henning Svinth (tv.) ønsket at drosle ned på be-
styrelsesarbejdet i Esbjerg Marineforening. Ved 
generalforsamlingen i februar blev han afløst af 
afdelingens daværende sekretær John Koudal 
(th.)

 Afdelingsformand Jens Martin Christiansen gen-
nemgår bestyrelsesberetningen under general-
forsamlingen i Fanø Marineforening. Dick Schulz 
(tv.) Bjarne Kirkegaard, Mads Larsson og Jens 
Stricker lytter.  

DISTRIKT X

MIDTJYLLAND

Lars Gjættermann
Karetmagervej 51, 8920 Randers NV
Mobil: 29 63 21 13  
Mail: gjaet@post.tele.dk 
Aarhus, Randers, Grenaa, Ebeltoft, Viborg, 
Horsens, Samsø, Skanderborg

RANDERS
Et af de faste faglige arrangementer i Randers 
Marineforening er højtideligheden op til jul ved 
mindeankret på Randers Havn. Her lægges der 
kranse fra Randers Marineforening, Marine-
hjemmeværnet, Randers Skipperlaug og Ran-
ders Havn. I år var der tale ved pastor emeritus 
Christen Væver. Højtideligheden afrundes med 
et lille arrangement i Marinestuen.

Årets sidste sociale arrangement var julefroko-
sten.

2018 startede med nytårsappel i januar, hvor 
55 medlemmer blandt andet nød godt af ka-
byssens perfekte Forloren Skildpadde. I febru-
ar stod den på filmaften og forplejning. – Ellers 
arbejder bestyrelsen med det praktiske i for-
bindelse med det forventede nye tag på ma-
rinehuset i foråret, således at huset er klar til 

Sendemandsmødet i Randers i 2019, fortæller 
afdelingsformand Lars Gjættermann. 

SKYTTELAVET:
Med Torben Bruzen som dirigent fik såvel skyt-
telavsformand Gunnar Kristensen som skytte-
lavskasserer John Pedersen bestyrelsesberet-
ning og regnskab for Randers Marineforenings 
Skyttelav godkendt. 

 Kirsten Gjættermann nyder julefrokosten i Ran-
ders Marineforening sammen med Flemming Leth 
(im.) og skyttelavsformand Gunnar Kristensen.

 Efter mindehøjtideligheden på Randers Havn i 
december mødtes deltagerne til en forfriskning 
i marinestuen. Her får Magda Væver sig en snak 
med medlem af Randers Marineforening Niels Fis- 
ker. Tv. Pastor emeritus Christen Væver.
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Valghandlingen gav genvalg til Gunnar Kristen-
sen, Ole Poulsen og Flemming Nielsen. Allan 
Hansen blev valgt som ny bestyrelsessuppleant 
som afløser for Jens Degn. Lars Gjættermann 
fik genvalg som bilagskontrollant. Her afløste 
Erik Bjerregård Willy Thirstrup. 

Under eventuelt takkede afdelingsformand 
Lars Gjættermann for det gode samarbejde de 
to bestyrelser imellem. Thage W. Nielsen po-
kalen blev overrakt til Allan Ho medens der var 
erindringsbæger til Esben Nielsen.

VIBORG
Afdelingen var i februar værter for 23 medlem-
skollegaer fra seks af distriktets otte afdelinger 
ved distriktsmødet i distrikt 10/Midtjylland. 
Som det fremgår på tekstsiderne var det et 
godt møde med en god og konstruktiv debat 
om forskellige forhold i Danmarks Marinefor-
ening.

HKH Prins Henrik blev mindet ved en stor og 
smuk mindehøjtidelighed i Viborg Domkirke. 
Dette blandt andet fordi prinsen var general a´ 
la suite med tilknytning til det tidligere Prinsens 
Livregiment i Viborg. Viborg Marineforening 
deltog i flag- og faneborgen.

Lars Teibøl fortæller at generalforsamlingen 
blev overstået på rekordtid. Der var genvalg til 
den samlede bestyrelse, tildeling af 25 og 40 
års medlemsemblemer til 3 medlemmer samt 
optagelse af 3 nye medlemmer. 

GRENAA
Årets sabelgast i Grenaa Marineforening blev 
Sonja Kirk. Ærestitlen tildeles på baggrund af 
hendes særlige indsats gennem hele 2017. 
Med titlen følger den ansvarsfulde opgave at 
slå hatten af den til dagen medbragte flaske 
Champagne. Ifølge det oplyste udviste Sonja 
Kirk gode evner udi dette speciale. 

Det er en stor tak fra bestyrelsen til Gert Det-
lefsen, der sponserede fisken til den populære 
event torskespisning, der blev afviklet ultimo 
januar i en total stoppet marinestue.

Afdelingens nye medlem marinekonstabel 
Maria Møller Hermansen blev den 6. februar 
tildelt ”Sofus Mindelegat”. Legatet består af di-
plom og 5.000 kr. På dagen var Maria Møller 
Hermansen tjenestegørende om bord på in-

spektionsskibet HVIDBJØRNEN, der var under 
togt ved Grønland. Derfor blev arrangementet 
gennemført på en delvis vellykket skypeforbin-
delse mellem marinehuset og HVIDBJØRNEN. 
I legatmodtagerens fravær blev det forældrene 
der modtog, og takkede for hæderen. Legatet 
er opkaldt efter og doneret af skibsfører Niels 
”Sofus” Ejvind Sørensen, der efter sin pensio-
nering fik sin faste gang i Grenaa Marinefor-
ening. 

SKYTTELAVET:
Ifølge Søren Holck er der stigende interesse for 
at være med i Grenaa Marineforenings Skytte-
lav. I skrivende stund ultimo februar er skytter-
ne ved at forberede sig til Landsskyttestævnet 
i marts.

AARHUS
42 medlemmer deltog den anden lørdag i fe-
bruar i generalforsamlingen. Evald Ø. Frederik-
sen blev valgt som dirigent, og startede ifølge 
Anders Godtfred-Rasmussen med at nedsætte 
et valgudvalg, hvis der senere skulle opstå et 
kampvalg. – Eller at det næsten utænkelige 
skulle ske, at der skulle være en skriftlig af-
stemning.

I bestyrelsesberetningen fremgik det, at der i 
2017 har været en fremgang i medlemstallet i 
Aarhus Marineforening. - Vi havde fået 12 nye 
medlemmer og en enkelt overflytning, og så har 
vi udnævnt et nyt Æresmedlem – dirigenten i 
dag - Evald Ø. Frederiksen, sagde afdelingsfor-
mand Kai W. O. Berg blandt andet. Herudover 
gennemgik han afdelingens omfattende aktivi-
tetsniveau i 2017 og sluttede med at fortælle at 
sommerudflugten i 2018 går til Sea War Muse-
um Jutland og Thyborøn Marineforening. 

Regnskabet viste en mindre underskud. – Men 
kassebeholdningen er stadig yderst velvoksen, 
så det skete ikke noget ved, at der blev tæret 
lidt på formuen i 2017, lyder det fra Anders 
Godtfred-Rasmussen.

Et forslag om rygeforbud indendørs blev ned-
stemt med et markant flertal. 

Valghandlingen gav genvalg, til de der var på 
valg.

EBELTOFT
Ebeltoft Marineforening er blandt de 26 lokalaf-
delinger der stiller modeller til rådighed for DSI 
fregatten JYLLAND ´store særudstilling Model-
ler på Podier. Så året 2018 startede med, at en 
flok medlemmer pakkede og leverede modeller 
og effekter til udstillingen.

Kammeratskabsaftenen i januar bød på fore-
drag af Roland Pedersen om Trankebar Kolo-
nien i Indien. – Et meget aktuelt foredrag da 
det i 2018 er 400 år siden den første danske 
ekspedition sejlede fra Danmark mod Indien, 
siger Peter Brøgger. 
Bestyrelsen og udpegede medlemmer deltog 
den 10. februar i åbningsreceptionen for udstil-
lingen Modeller på Podier.

Fastelavnsmandag sejlede Ebeltoft Marine-
forenings slup igen gennem Ebeltoft by for at 
samle penge til et maritime emne. I år blev 
det veteranskibet ”Skødshoved”, der modtog 
donationen. En mandskabsmangel på 5 flag-
bærer tvinger ifølge Peter Brøgger bestyrelsen 
til at overveje såkaldt viet presgæng i bedste 

 Sonja Kirk, årets sabelgast anno 2017 i Grenaa 
Marineforening, viser, at hun kan leve op til titlen.  Der er til besætningsmedlemmernes åbenlyse 

tilfredshed kommanderet pause under det yderst 
strabadserende fastelavnstogt søsat af Ebeltoft 
Marineforening en kold mandag i februar 2018. 
(Foto: Mogens Lair)
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1800tals stil for at shanghaje gaster til den fa-
refulde rejsen anno 2019.

SKYTTELAVET:
Januar og februar makkerskydningerne fik 
Steen Zacho og Svend Rasmussen som vin-
der i januar medens makkerholdet der vandt 
i februar, bestod af Gert Agger og igen Steen 

Zacho. En teknisk procedure i forbindelse med 
et ulige deltagerantal gjorde endda, at Steen 
Zacho i februar blev dobbeltvinder. 

I skrivende stund, ultimo februar, er Ebeltoft-
skytterne i højeste træningstilstand for at få et 
godt resultat til landsskyttestævnet i Nyborg, 
der blev afviklet den 17. og 18. marts.

DISTRIKT XI

NORDVESTJYLLAND

Per Toftum Larsen
Søndervænget 14, Jebjerg, 7870 Roslev
Tlf. (privat): 97 57 46 16 
Mobil (job): 40 15 58 93
E-mail: pertoftum@live.dk 
Skive, Lemvig, Ringkøbing/Hvide Sande, 
Hanstholm/Thisted, Glyngøre, Morsø, 
Thyborøn, Struer.

HANSTHOLM/THISTED
Med Jens Thomsen som ansvarlig for kabys-
sen og Kasper Lund for det musikalske var alt 
i trygge hænder da Hanstholm/Thisted Ma-
rineforening den 5. januar bød til nytårskur. 
Afdelingens retvisende og gode informant Orla 
Mølholt oplyser, at det blev en god af den vare-
de til ud på de små timer. 

Med en velfungerende forening og en god 
økonomi skulle der kun 30 minutter af afvikle 
generalforsamlingen i februar. Bestyrelsesbe-

retningen regnskabet blev godkendt med ap-
plaus. Alle på valg fik, og modtog genvalg,

MORSØ
Året startede den 6. januar med nytårskur for 
33 medlemmer efterfulgt af medhjælperfest 
den 17. januar. Begge arrangementer bød på 
overdådig forplejning med lokale råvarer.

Rundt 30 medlemmer deltog den 7. februar i 
generalforsamlingen i Morsø Marineforening. 

Bestyrelsesberetningen og et i særdeleshed 
godt regnskab fik ros med på vejen. En nedsat 
arbejdsgruppe gennemgik, og fik ved afstem-
ning godkendt et revideret tillæg til afdelingens 
hjælpekasse.

Til Henrik Rothaus Larsen og Knud M. Skovsa-
ger var der 50 års til Jørgen Thorsted 40 års 
jubilartegn for indkaldelse til Søværnet.  Med 
distriktsformand Per Toftum Larsen som kom-
petent dirigent gav alle valg genvalg. 

Morsø Marineforening har leveret flere model-
ler til den stor udstilling Modeller på Podie på 
fregatten JYLLAND. – Vi var tre medlemmer 
her fra Nykøbing Mors, der deltog i åbnings-
receptionen den 10. februar. Jeg kan varmt 
anbefale et besøg, hvis man skulle komme den 
vej forbi, siger afdelingsformand Lejf Petersen. 

THYBORØN
Thyborøn Marineforenings marinestue og an-
neksbygningen Skipperskolen lagde i februar 
rum og kabys til årets distriktsmøde i Distrikt 
11/Nordvestjylland. Som normen er på de kan-
ter, var forplejningen aldeles i top til stor glæde 
for de godt 30 medlemmer der deltog i mødet. 

 Kasper Lund underholder med smukke sømands-
musiktoner under nytårskuren i marinestuen i 
Hanstholm. 

DISTRIKT XII

NORDJYLLAND

Seniormekaniker Charley F. Pedersen
Ringdrosselvej 14, 9310 Vodskov
Tlf.: 98 28 61 21 
Frederikshavn, Aalborg, Nibe, Skagen, 
Hals, Hjørring, Hadsund, Hirtshals, Hobro

HJØRRING
Afdelingsformand Henning Pedersen gav på 
generalforsamlingen i januar en retvisende 
gennemgang af 2017 aktiviteterne i Hjør-
ring Marineforening. Afdelingskasserer Leif 
Strickertsson fremlagde det reviderede regn- 
skab. Såvel bestyrelsesberetningen som regn-
skabet blev godkendt med applaus. Det oply-
ser afdelingssekretær Ole Mønsted. 

Under forsamlingen, der blev ledet af distrikts-
formand Charley Frank Pedersen, fik Ole 
Steensen tildelt 40 års anciennitetsmedlem-

Årets mariner i Hjørring Marineforening, Erik Dybbro (tv.) er her fotograferet med afdelingsformand Henning 
Pedersen, distriktsformand Charley Frank Pedersen og afdelingssekretær Ole Mønsted i nævnte rækkeføl-
ge på sin venstre side. 
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semblemet, medens Erik Dybbro blev udnævnt 
til årets mariner 2017 i Hjørring Marinefor-
ening. En titel der udløser såvel diplom som en 
”Ankerorden”. 
 

SKAGEN
Karl Damgaard og Preben Sørensen blev ved 
generalforsamlingen i januar valgt til besty-
relsen i Skagen Marineforening. Det fortæller 
Frede Svendsen. Samtidig afløste Rune Thom-
sen, Villy Nielsen på den tekniske post som 
flagbærer.

Knud Bredgaard, Johnny Vogelius, Karsten 
Steffensen, Peter Ole Holm, Michael Lynge  
Nielsen, Peter Schou, Steen Østergaard, Bjarne  
Søndergaard, Arne Richard Paulsen og Bjørn 
Andersen fik tildelt 25 års anciennitetsmed-
lemsemblemet. 

Jens Klausen blev udnævnt til årets mariner, 
medens Christian Jensen modtog diplom og 
Danmarks Marineforenings skjold for 40 års 
arbejde i Skagen Marineforenings bestyrelse.

NIBE
Godt 30 af afdelingens 87 medlemmer deltog 
den 17. februar i generalforsamlingen. Niels 
Pedersen blev valgt som dirigent. Afdelingsfor-
mand Hans Jørgen Christensen kom i bestyrel-
sesberetningen godt omkring årets gang i Nibe 
Marineforening, og erklærede blandt andet, at 
det som vanligt kører rimeligt godt.

Afdelingskasserer Kenneth Kajberg oplyste i 
forbindelse med aflæggelsen af regnskabet, 
at bestyrelsens hovedfokus er et få gælden i 
marinehuset nedbragt. – Og det er lykkedes. 
Foreningen er nu helt ude af gæld, lyder det fra 
Kenneth Kajberg. 

Afdelingens hovmester Hans Chr. Hansen 
ønskede ikke genvalg og blev afløst af Hans 
Jørgen Andersen. Bestyrelsessuppleanter blev 
Lars Brøndum og Troels Hollesen. Afdelings-
revisor Torben Hermansen ønskede heller ikke 
genvalg og blev afløst af Bjarne Christensen og 
Anders Andersen.

Som tak for en stor indsats for Nibe Marine-
forenings trivsel og virke modtog afgående 
hovmester Hans Chr. Hansen en flot gavekurv. 
Lars Hansen fik tildelt sit 25 års anciennitets-
medlemsemblem. 

Forberedelserne til fejringen af afdelingens 75 
års jubilæum den 28. maj 2018 er påbegyndt.

AALBORG
- Den 11. januar deltog vi med flag i Hjemme-
værnets nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke i 
Aalborg. Den 16. januar havde vi klipfiskespis-
ning for Aalborg Kommunes konsuler, ledende 
embedsmænd og de militære chefer der har 
med kommunens flådebesøg at gøre, fortæller 
afdelingsformand Charley Frank Pedersen. 

Hovedopgaven på generalforsamlingen i febru- 
ar var at få fyldt hullerne ud i den siden som- 
meren 2017 noget minimerede afdelingsbesty-

relse. Efter en del besvær lykkedes opgaven, 
således at bestyrelsen i Aalborg Marinefor-
ening nu ser således ud. Afdelingsformand 
Charley Frank Pedersen, næstformand Lasse 
Uttrup, kasserer Bjarne Kjær Jensen, sekretær 
Michael Brandi og bestyrelsesmedlemmerne 
Jens Chr. Pedersen, Mogens Møller Jensen og  
Steen Petersen. Suppleant er Steen Leo Jes-
persen.

Der blev uddelt 50 års medlemsemblem til 
Fønss Hansen og 25 års medlemsemblem til 
Finn Jørgensen og Poul Sørensen.
 
Årets skovtur er fastsat til lørdag den 16. juni.

FREDERIKSHAVN
Afdelingsformand Hans Jørgen Westermann 
kunne i bestyrelsesberetningen under general-
forsamlingen den 24. februar opremse en lang 
række gode og velbesøgte afdelingsarrange-
menter gennem 2017. Det fortæller afdelings-
sekretær Kasper Guldhammer Frederiksen.

Arrangementerne udløste en række titler. 
Blandt andet blev Poul Thygesen under julefro-
kosten i december udnævnt til Årets Mariner 
2017 i Frederikshavn Marineforening. 

AFDELINGERNE

 Jens Klausen blev under generalforsamlingen i 
februar udnævnt til Årets Mariner i Skagen Mari-
neforening.

 For 40 års arbejde i Skagens Marineforenings 
bestyrelse modtog Christian Jensen Diplom og 
Danmarks Marineforenings skjold. 

 Afdelingsnæstformand Torben Madsen (tv) kun-
ne ved julefrokosten udnævne Poul Thygesen til 
Årets Mariner i Frederikshavn Marineforening. 

 Snakken går livligt ved langbordet efter gene-
ralforsamlingen i Nibe Marineforening. 

 Afdelingsformand Charley Frank Pedersen har 
netop overrakt 50 års medlemsemblemet til 
Fønss Hansen. 
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Skælskør Marineforening  
er nu med på 100 års-listen

SKÆLSKØR MARINEFORENING VAR MED I DEN FØRSTE BØLGE AF 
AFDELINGER I DANMARKS MARINEFORENING.

Året var 1918, og dagen var mandag den 11. februar. I den sydvestsjæl-
landske havneby Skælskør stiftede en gruppe på 15 af byens indbyggere 
afdeling nummer 20 i Danmarks Marineforening. Stiftelsesmødet foregik 
på Hotel Postgaarden.
Her 100 år efter markerede bestyrelsen begivenheden med en velbesøgt 
reception i Marinestuen. Steen W. Buchart fra Slagelse Marineforening 
og distriktsformand Søren Brusgaard fra distrikt III/Vestsjælland deltog i 

receptionen og overrakte en af de populære fregatlamper fra fregatten 
JYLLAND som gave fra Danmarks Marineforening. 

Ifølge Vestsjællandske Distriktsblade Online blev de mange gæster behø-
rigt beværtet med lækker spise og godt lokalt fadøl.
Vestsjællandske Distriktsblade Online skriver også, at de mange historier 
og anekdoter om udflugter, fester, fregatskydninger og højtidelige stolte 
traditioner omkring Skælskør Marineforening vil blive bragt i et skønsomt 
udvalg i Årbogen Jul i Skælskør 2018 

 Fire af Skælskør Marineforenings fem mand store bestyrelse i jubilæumsåret er fv. afdelingsformand Jens Bjarne Jensen, Peter Jørgensen, banjermester Freddy 
Plambeck og Bent Larsen. Fraværende Anders Larsen. (Foto: Steen Andersen, Forlaget Årbogen Jul i Skælskør)
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VELKOMMEN I DANMARKS MARINEFORENING

Marineforeningen
Medlemstallet pr. 14. marts 2018: 8.806

Bogense
Brian Bjerg Hansen
Flemming Madsen
Flemming Mogensen
Henning Ebdrup Nielsen
Poul Erik Pedersen
Erik Alexis Petersen

Bornholm
Herluf Jensen
John Nybro Nielsen

Brøndby
Steen Bagge
Jørgen Lund-Ertel
Kurt Pedersen
Bent Petersen
Carol Ann Thrane

Ebeltoft
Ole Bisp
Carl Dyrnesli
Eric Frank
Jørgen Madsen

Esbjerg
Claus Peder Buch
John Christensen
Helge Kirkegaard
Poul Arne Larsen
Frimann Poulsen

Fanø
Knud Erik Bendixen
Gunnar Berg
Tommy Filipsen
Karen Marie Silkjær Matras

Fredericia
Kim Verner Christiansen
Rune Lillie Jessen
Leif Herold Kock
Ulla Schmidt Kristensen
Morten Leth Mortensen
Jørgen Wulffeld

Frederikshavn
Fritz Nordahl Christensen
Annalise Jørgensen
Ove Norlyk

Frederikssund
Lise Hansen
Bo Simonsen

Gilleleje
Ib F. Hornemann
Jens Jørgen Linde
Jess Waaben Toft

Glyngøre
Per Larsen

Godthåb
Donald Mortensen

Grenaa
Maria Møller Hermansen
Jess Kildegaard Oredsen
Viktor Pedersen
Poul Erik Rasmussen

Haderslev
Benjamin Sørensen

Hals
Jørgen Hansen
Flemming Jacobsen
Eigil Jensen
Hans Mørk
Karsten Olsen

Hanstholm
Hans Jørgen Andersen
Hans Henrik Boe Andreasen
Jette Granli
Jens Hougesen
Niels Peter Jensen
Anders Kjær
Niels Kollerup
Morten Konge
Tage Kristensen
Benny Rasmussen
Erik Vendelbo

Hirtshals
Frank Lykke Hansen
John Richard Ræstad

Hobro
Niels Møller

Horsens
Britt Andersen
Niels Godiksen
Ejner Damgaard Paulsen

Hundested
Lars Frederiksen

Ishøj
Karl Wied

Kalundborg
Poul Christiansen

Kolding
Per Jørgensen
Finn Poulsen
Karin Poulsen
København
Gert J. Juster

Køge
Natascha Ahlen
Jette Dangkel
Berit Solveig Dreyer
Flemming H. Frederiksen

Lemvig
Rene Lynge Christiansen
Kim S. Munksgaard
Carsten Toelberg

Marstal
Finn E. Christiansen
Andy Hansen

Middelfart
Knud-Erik Chr. Andersen

Morsø
Henrik Brink
Mogens N. Laursen
Jan Meilfart
Peter Preben Pedersen
Kim Vogelius

Møen
Benny Vagn Nielsen

Nyborg
Knud Harboe
Jørgen Jensen
Claus Johanson
Knud Sørensen

Nykøbing Sjælland
Steen Ove Madsen
Palle John Petersen

Padborg-Gråsten
Steen Petersen

Randers
Torben Hansen

Ribe
Bøje Merlev Jakobsen
Per Sleimann Petersen

Ringkøbing/Hv.Sande
John Karsten Andersen
Mogens Lyngvig
Anders Mærsk
Henning Steffensen
Benny Steffesen
Hugo Thuesen

Roskilde
Poul Kiærulf

Skagen
Peter Andreasen
Ole Flyvholm
Bjørn Kjær Hyllested
Svenn Lundholm
Peter Godfred Muhlig
Freddy Aksø Nielsen

Slagelse
Poul Kargaard Thomsen

Stevns
Poul Erik Hansen

Struer
Jens Støttrup Christensen
Jens Falsig Lauerberg
Johannes Byskov Madsen
lilian Højbjerg Marcussen
Henning Thye

Svendborg
Thomas Damgaard Jensen
Per Ingemann Nielsen
Troels Kristian F. Nielsen
Aage Walther Otto
Torben Oxving
Jytte Kirk Poulsen
Lene Reslow
Søren Bjørn Søgaard
Lars Udengaard

Vejle
Gitte Elvira Hansen
Henrik Jacques Hansen
Anita Holm
Margit Østergaard Nielsen
Jonna Steensgaard

Viborg
Svend Aage Larsen
Orla Daugaard Rasmussen
Peter Rønning-Bæk
Tom Schou

Vordingborg
Arne Pedersen
Tommy Skovdal
Hans Spenner

Aarhus
Jan L. Christensen
Bent Holm-Laursen
Viggo Friis Poulsen



Sønderborg Kommune adopterer dykkerskibet SØLØVEN

Siden oplægningen af kabelminelæggeren LOSSEN i 2004 har Sønder-
borg Kommune været uden adoptionsskib. I 2007 overtog kommunen 
dog frem til 2010 relationen til patruljefartøjet SØLØVEN. I februar 2017 
henvendte den daværende chef for Marinestaben, kontreadmiral Frank 
Trojahn, sig direkte til Sønderborg Kommune og tilbød, at SØLØVEN, 
der i mellemtiden var blevet ombygget til dykkeruddannelsesplatform, 
kunne blive kommunens adoptionsskib. Et tilbud, som erhvervsudval-
get med glæde accepterede i april 2017.

Så fredag den 8. december 2017 stod Kontaktudvalget for de Militære 
Traditioner i Sønderborgområdet klar med flag og faner for at modta-
ge Y311 SØLØVEN, da den anduvede Sønderborg Havn. Som i andre 
adoptionskommuner er det også i Sønderborg den lokale marinefor-
enings afdeling, der er praktisk tovholder under adoptionsenhedernes 
besøg. Derfor var det afdelingsformand i Sønderborg Marineforening, 
Jan Marcussen, der bød skibschef, kaptajnløjtnant C. Rønholt og be-
sætning velkommen. 

Ved den efterfølgende kommunale velkomst på rådhuset kunne kom-
munaldirektør Tim Hansen byde skibets besætning velkommen, mens 
borgmester Erik Lauritzen sad i en trafikprop.

FLERE SOCIALE OG FAGLIGE MARITIME ARRANGEMENTER
Hen over weekenden stod den så på en række events i marinestuen 
og ombord på SØLØVEN samt opvisninger i og ved Sønderborg Havn.

 Med flaget fra Sønderborg Marineforening på højre fløj stod Kontaktudvalget for de Militære Traditioner i Søndernorg-området den 8. december 2017 klar til at modtage 
Sønderborg Kommunes nye/gamle adoptionsskib SØLØVEN. (Kilder: Søværnet, Søværnets Skole, Sønderborg Kommune, Marinestaben og L. Larsen. Foto: L. Larsen)

Fakta:
Søværnets Skole, Center for Dykning er et militært uddannelses- 
og kompetencecenter, der uddanner militære dykkere til Forsvarets 
operative enheder og dykkere til det øvrige beredskab, herunder de 
kommunale pionertjenester. Andre opgaver er at støtte Forsvaret i 
særlige dykkeropgaver samt at yde dykkerassistance og dykker-
faglig ekspertise til myndigheder såsom politi, Søfartsstyrelsen 
m.fl. Søværnets Skole, Center for Dykning er medlem af ”Internati-
onal Diving School Association” (IDSA) og underviser efter IDSA’s 
standarder og fagplaner. Efter endt uddannelse kan dykkerne få 
udstedt Søfartsstyrelsens erhvervsdykkerbevis. Beviset er interna-
tionalt anerkendt gennem IDSA.


