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KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for 

SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN 

Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene 

Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk 

Kontoret i Gothersgade er fraflyttet evt. henv. til bestyrelsen 

HUSK: adresseændring meddeles til kontoret eller bestyrelsen  

Der er også mulighed for at modtage bladet via e-mail. 

 

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: 

• Andespil november 2013 

• Stiftelsesfest lørdag d. 1. februar 2014 

• Formanden informerer 

• Skytterne informerer – HUSK våbeneftersyn 

• Kegleklubben informerer 

• Ældre Brødre’s skovtur 

• Opfordring fra medlem 

 

Andespil november 2013 

Traditionen tro afholder vi bankospil første søndag i november (3.11.) kl. 14.00 – det foregår igen i år 
på  Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup.  
Der er indgang fra Nordmarksvej og masser af parkeringspladser i skolegården. 
Der vil være mulighed for at købe øl, vand, kaffe/the, kager og sandwich til moderate priser. 
Medlemmer, pårørende og gæster er alle meget velkomne – mød op og få nogle hyggelige 
eftermiddagstimer. 
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Stiftelsesfest  lørdag d. 1. februar 2014 

I 2014 kan vi fejre vores 135 års stiftelsesdag. Festen bliver afholdt lørdag d. 1. februar 2014 kl. 18 stedet 
følger senere, når vi kender deltagerantallet. 
Af hensyn til reservation og planlægning beder vi om en bindende tilmelding og betaling. Prisen er som 
altid meget rimelig, dvs. at : 

• Prisen for medlemmer og en ledsager pr. medlem er pr. person 495,- kr. 

• For øvrige deltagere 995,- kr. pr. person. 
Vi håber på stor tilslutning. 

TILMELDING: Hurtigst muligt og senest d. 20.11.2013 

BETALING:  Senest d. 2.12.2013 på girokonto 900 4890 via Danske Bank reg.nr. 1551, konto 
0009004890 eller kontant til kasseren. 

 

Formanden informerer 

Soldatens Flagdag 5/9:  

Igen i år var vi repræsenteret med fanen på Soldatens Flagdag og hele 3 steder. 
1. I Tåstrup Nykirke hvor provst Steffen Ringgaard Andresen, der selv er tidligere udsendt 

holdt gudstjenesten. 
2. På Kastellet i København i forbindelse med kransenedlæggelsen ved monumentet for Dan-

marks Internationale indsats. 
3. På Frederiksberg Rådhusplads, med mange arrangementer, hvor de forskellige værn, Veteran-

hjemmet og Samvirksomheden var repræsenteret. Bestemt et besøg værd. 
 

Delegeretmøde 14/9: 

Formanden og kasseren var til De samvirkende Danske Forsvarsbroderselskabers delegeretmøde i Fre-
dericia, det sidste af sin art, da det fremover hedder Landsmøde. 
Vedtægterne er blevet revideret, så der var mange ændringer der skulle vedtages, ikke noget revolutio-
nerende men en tiltrængt modernisering. 
Der blev på mødet bl.a. orienteret om at: 

• Ærespræsidenten fylder 80 år d. 11.6.2014 men arrangementet i anledning af dagen kendes pt. 
ikke. 

• 2014 er 150 året for slaget ved Dybbøl. Året vil blive markeret med forskellige aktiviteter, bl.a. vil 
der på årsdagen d. 18. april 2014 blive et stort arrangement ved Dybbøl med deltagelse af H.M. 
Dronning Margrethe 2., statsministeren og flere officielle gæster fra ind- og udland. Deltagerne på 
delegeretmøde gav en positiv tilkendegivelse for at DFB deltager med faner. Følg aktiviteterne og 
programmet på hjemmesiden www.dybboel2014.dk. 

• Kontingentet til Samvirksomheden stiger med 0,50 kr. pr. medlem til i alt 32,- kr. 
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Skytterne informerer 
Vintersæsonen er i gang og 50 og 200 m skydningen på Skydebane Vest i Hedehusene er slut for i år. Vi er 

blevet tilbudt adgang til indendørs skydebaner flere steder bl.a. Frihavnen, Rødovre, Kastrup og Hedehusene. 

For de af jer der skyder med foreningsvåben skal skydestedet koordineres – giv besked til Arne Seitzberg el-

ler Gert Poulsen, så det kan tilrettelægges. 

 

Politiet har pålagt alle skytteforeninger at afholde våbeneftersyn for alle der har private våben i hjemmet. Vå-

benet kan fremvises på onsdage i lige uger hos Knud i Løgstørgade 18, kld. mellem 18-19 eller hos formanden 

på privatadressen efter nærmere aftale. 

Hvis du ikke møder op til våbeneftersyn eller du ikke har et gyldigt medlemskab, er vi forpligtet til at sende 

dig et forvarslingsbrev efterfulgt af en SKV5 blanket (tilbagekaldelse af våbenpåtegning) med kopi til politiet. 

 

Kegleklubben informerer: 
Keglerne mødes fortsat onsdag i lige uger hos Knud i Løgstørgade 18, kælderen. Vi hygger, spiller billard og kl. 

18.00 spiser vi mad, som vi køber og henter hos nærliggende kinesisk restaurant (meget rimelige priser).  

Mød op !!! Jo flere, jo sjovere. 

 

Skovturen august 2013: 
Tirsdag d. 27. august kl. 9.15 mødtes en halv snes af de ældre brødre ved Mindeankeret i Nyhavn, for at 

deltage i den traditionsrige, årlige skovtur for ældre brødre. 

     Vi havde god tid, så Allan kunne byde på en forfriskning på et af de utallige udskænkningssteder. Vi 

snakkede om den forandring, der var sket med Nyhavn, fra et berygtet kvarter med alfonser og letlevende 

damer til et af de mest mondæne steder i byen. Kun en boheme som Sigfred Pedersen med sin ” Katinka, 

Katinka, luk vinduet op ” har kunne se det romantiske i Nyhavn. 

     Vi gik ombord på ” Langø ”, færgen, der skulle sejle os til ” Flakfortet ”. Båden lagde fra kaj, og i det mest 

vidunderlige vejr sejlede vi ud af havnen, forbi Mastekranen og fregatten ” PEDER SKRAM ”, et af de 

smukkeste skibe i Søværnets historie. 

Vel ude af Lynetteløbet, kunne vi se de utallige vindmøller. De fleste stod stille, for det var næsten havblik. 

Forude har vi målet for turen: ” FLAKFORTET ”, om bagbord ” MIDDELGRUNDSFORTET”, og om styrbord de 

store hangarer og bygninger i lufthavnen. 

     Vi anløber forthavnen efter ca. 3 kvarters sejlads, og uden problemer går vi ombord på fortet, hvor en 

historiestuderende byder os velkomne.  

Guiden holder et udmærket foredrag om fortets formål og historie. – Hverken for kort eller for langt. Derefter 

fører han os rundt på fortet og ind i de mange gange, banjer og depoter. Vi så fundamenter til de store 20 cm. 

kanoner. Vi var inde i banjerne, hvor ” Kystbasserne ” sov, stuvet tæt sammen i hængekøjer, og i andre 

belægningsstuer med smalle jernkøjer i 3 etager. Når fortet var fuldt bemandet, har hørmen været så tyk, at 

man kunne skære i den. Basserne kom kun i bad en gang om ugen. Om sommeren har de, der kunne svømme, 

nok taget en dukkert i forthavnen. 

    Efter en spændende rundtur, kom vi ud i det fri og begav os hen til en nyopført restaurant, hvor der var 

dækket op med en udmærket buffet. Allan tilbød os 3 genstande, efter eget valg, resten var for egen regning. 

Og det gik, som det skulle, der var ingen, der blev fulde.  

    Efter en god frokost kunne vi gå rundt på fortet, men de fleste sad og nød det pragtfulde solskinsvejr og den 

friske havluft. Ved tretiden afgik ” Langø ” mod Nyhavn, hvor vi sagde farvel og tak for turen. 

    En god tradition og en dejlig dag.              / Arne Seitzberg, Kommandersergent 
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Opfordring fra medlem 

Vores blad er ikke det mest sindsoprivende blad at se på skærmen eller at få i postkassen. 

Forsvarsbrødrene er en soldaterforening. Tidligere kammerater mindes soldatertiden, når de møder 
hinanden. 

                                                               KAN DU HUSKE DENGANG … 

Så vælter minderne frem, og den ene kan ikke overgå den anden. 

Kære brødre ! 

I har sikkert episoder, som er værd at høre på for os andre. Fat blyant, kuglepen eller find skrive – 
programmet på computeren, og fortæl om muntre, triste eller dramatiske oplevelser fra tiden i forsvaret, 
civilberedskabet eller hjemmeværnet. Bare skriv løs, vær ikke genert eller tilbageholdende. Redaktøren 
skal nok rette stavefejl eller uheldigt sprogbrug. 

Arne 

 
 
 
 
 

 
 

Øvrige bestyrelse: 

Peter Callesen, Platanvej 26, 2. tv., 1810 Frederiksberg C. 

Tlf. 3322 9216 

Allan Jensen, Bødkerporten 55, 1., 2650 Hvidovre 

Tlf. 26833776 

Michael Jørgensen, Vejlands Allé 144, 2300 København S. 

Tlf. 3258 4016 

Allan Pedersen, Almegårds Allé 24, 1. th., 2770 Kastrup 
Tlf. 2266 8490  

Susanne Poulsen, Georg Hansens Ager 7, Hedehusene 

Tlf. 4656 2574 
Susanne Frantzen, Tinggårdsvænget 24B, 4000 Roskilde 
Tlf. 2744 1164 

Selskabets bestyrelse 

Formand: 

Gert Poulsen, Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene 

Tlf. 4656 2574 

Ansvarshavende redaktør: 
Tina Ploug, Tårnby Torv 30, 2.th, 2770 Kastrup 

Tlf. 2367 3387 


