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KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for 
SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN 

Adresse: Fuglebækvej 2C, 1. sal, 2770 Kastrup 
Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk 

 

Følg med på hjemmesiden www.dfbkbh.dk og deltag i arrangementerne. 

HUSK!   Indbetaling af kontingent inden generalforsamlingen. 
 

Pga. den stigende udgift til porto, anbefaler vi at alle medlemmer får bladet pr. mail eller læser 
det på vores hjemmeside: www.dfbkbh.dk  

 

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder: 

• Formanden informerer omkring selskabet og skytterne 

• Kegleklubben informerer 

• Kommende aktiviteter 

• Runde fødselsdage i 2015 

• Jubilarer i 2015 
                                 

 
Vedlagt:  Indkaldelse til generalforsamling d. 27.5.2015 i hovedselskabet og skytteforeningen. 

Selskabet inviterer igen i år deltagerne i generalforsamlingen til spisning kl. 18, på adressen Fuglebækvej 
2 C, 1. sal, 2770 Kastrup. 
 
Bindende tilmelding pr. tlf. 4656 2574 (aften) eller via mail Poulsens@mail.dk eller mail@dfbkbh.dk 
senest søndag d. 18.5.2015 
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Formanden informerer 

Vi er endelig kommet i orden i vores nye lokaler, vi m
Bestyrelsen synes efterhånden, at det er blevet et rimel
søg onsdag mellem 18-20. Vi håber på, at de nye lokaler fremover vil være et samlingssted for medlemmer

Det skal indrømmes herfra, at informationen har været dårlig, ligesom vores medlemsblad ikke er kommet med 
mange nyheder – til det må siges, at det er svært at blive ved med at skrive ud om, at der ikke er sket noget siden 
sidst. Det kræver noget engagement og en aktiv indsats for at få et levende medlemsblad
at hverken kasseren eller jeg har tid til i hverdagen. Hvis en af jer medlemmer sidder med en lyst til at prøve kræ
ter med redaktørposten og stå for indsaml
ud af busken – måske kan flere deles om posten ?  Hvis ing

Skånska Dragonarnes Kammeratskabsforening har indbudt selskabet til kammeratligt samvær og kapskydning d. 
16. maj 2015. Udtagne skytter vil høre nærmere ligesom øvrige deltagere vil få en indbydelse direkt

Vi hylder Danmarks udsendte soldater d. 5. september ved
følgende march med fanerne til æresstenen i 

 

 

 

  

Skytterne 

Vi er stadig aktive udenfor huset dels ved træning på skydebane Vest og v
m i Pjedsted ved Fredericia. Vi stillede med 4 skytter og de 3 lavede så gode resultater at de var med i finalesky
ningen. Vi vil også samle et hold og stille op

Vi har desværre været nødt til at inddrage et medlems våbenpåtegning efter gentagne gange at have kontaktet 
medlemmet forgæves. 

Lad det stå helt klart. Alle der har private våben skal overholde de regler der er for at opretholde våbenpåtegning

Kegleklubben informerer 

Den 25. februar afholdt kegleklubben sin årlige generalforsamling. 
16 brødre deltog i mødet og den efterfølgende spisning, det blev en 
styrelsen så den består fortsat af: 
Formand  Allan C Jensen
Kasserer   Frank Rønne
Næstformand  Allan Pedersen
Bestyr.  Medlem Knud Jensen
Bestyr. Medlem Michael Jørgensen.
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Vi er endelig kommet i orden i vores nye lokaler, vi mangler dog at tage stilling til de ting
at det er blevet et rimeligt resultat. Vi ser gerne alle medlemmer aflægge os et b

20. Vi håber på, at de nye lokaler fremover vil være et samlingssted for medlemmer

Det skal indrømmes herfra, at informationen har været dårlig, ligesom vores medlemsblad ikke er kommet med 
til det må siges, at det er svært at blive ved med at skrive ud om, at der ikke er sket noget siden 

sidst. Det kræver noget engagement og en aktiv indsats for at få et levende medlemsblad
tid til i hverdagen. Hvis en af jer medlemmer sidder med en lyst til at prøve kræ

posten og stå for indsamling af informationer, skrivning, trykning og 
måske kan flere deles om posten ?  Hvis ingen melder sig, så bliver det bare ikke anderledes.

Skånska Dragonarnes Kammeratskabsforening har indbudt selskabet til kammeratligt samvær og kapskydning d. 
16. maj 2015. Udtagne skytter vil høre nærmere ligesom øvrige deltagere vil få en indbydelse direkt

Vi hylder Danmarks udsendte soldater d. 5. september ved bl.a. at deltage i en andagt i
æresstenen i Magdas Park. Alle er velkomne til at deltage.

 

 

Taastrup Nykirke:

Taastrup Hovedgade 34, 
2630 Taastrup
 

Æresstenens p

Magdas Park
af Taastrup Hovedgade og Skolevej

 

Vi er stadig aktive udenfor huset dels ved træning på skydebane Vest og vi har igen i år været til landsstævne på 15 
. Vi stillede med 4 skytter og de 3 lavede så gode resultater at de var med i finalesky

stille op, når der indbydes til landsstævne på 200 m til efteråret.

Vi har desværre været nødt til at inddrage et medlems våbenpåtegning efter gentagne gange at have kontaktet 

. Alle der har private våben skal overholde de regler der er for at opretholde våbenpåtegning

februar afholdt kegleklubben sin årlige generalforsamling.  
16 brødre deltog i mødet og den efterfølgende spisning, det blev en rigtig god aften, der var ingen ændringer i b

Allan C Jensen 
Frank Rønne 
Allan Pedersen 
Knud Jensen 
Michael Jørgensen. 
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de ting, som vi ikke har plads til. 
medlemmer aflægge os et be-

20. Vi håber på, at de nye lokaler fremover vil være et samlingssted for medlemmerne. 

Det skal indrømmes herfra, at informationen har været dårlig, ligesom vores medlemsblad ikke er kommet med 
til det må siges, at det er svært at blive ved med at skrive ud om, at der ikke er sket noget siden 

sidst. Det kræver noget engagement og en aktiv indsats for at få et levende medlemsblad, og det må jeg indrømme 
tid til i hverdagen. Hvis en af jer medlemmer sidder med en lyst til at prøve kræf-

trykning og udsendelse af bladet, så kom 
så bliver det bare ikke anderledes. 

Skånska Dragonarnes Kammeratskabsforening har indbudt selskabet til kammeratligt samvær og kapskydning d. 
16. maj 2015. Udtagne skytter vil høre nærmere ligesom øvrige deltagere vil få en indbydelse direkte fra Sverige. 
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Alle er velkomne til at deltage. 

Taastrup Nykirke: 

Taastrup Hovedgade 34,  
2630 Taastrup. 
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Magdas Park, der ligger på hjørnet 
af Taastrup Hovedgade og Skolevej. 
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. Alle der har private våben skal overholde de regler der er for at opretholde våbenpåtegning. 
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Kommende aktiviteter: 

• Vores Hawaii fest løber af stablen lørdag d. 13. juni kl. 13.00. 
Festen koster 200,00 kr. som skal betales ved tilmelding. 
Tilmelding og betaling skal ske til br. Susanne Frantzen 

 

• Der er blevet aftalt en bakke tur en lørdag i juni eller juli som kun er for keglebrødrene. Info om tid og sted 
for denne tur vil blive skrevet på vores opslagstavle. Så brødre kom forbi engang imellem for at få lidt hyg-
ge og info om turen. 

 

• Lørdag d. 12. september vil vi arrangere en femkamp, så brødre sæt allerede nu datoen af til dette arran-
gement. Jeg garanterer at dagen vil blive både spændende og hyggelig. 

 
Til sidst vil jeg gerne opfordre brødrene til at komme om onsdagen, jo flere vi er jo hyggeligere er det. 
 
MBH. Allan C. Jensen 

 

Runde fødselsdage i 2015 

95 år:  22-04  Eggert Frandsen, Østerbakken 5, 2820 Gentofte 
 
90 år:  14-08  Bent Rishede-Hansen, Kålundsvej 54, 3520 Farum 

27-08  Vagn Mellerup, Vandtårnsvej 1, st -24, 3460 Birkerød 
 
85 år:  26-04  Imre F. Bancsi, Rødovre Parkvej 301 st. -7, 2610 Rødovre 

05-05  Jørgen Lykke, Classensgade 64, 3.tv., 2100 København Ø 
29-05  Axel Andersson, Helsingborggade 16 B, 106, 1, 2100 København Ø 
 

80 år:  28-02  Rudy Mathiesen, Bøgevej 14, 4281 Gørlev Sj. 
05-03  Erik W. Pedersen, Engelsborgvej 27, 2.th., 2800 Kg. Lyngby 
 

75 år:  14-02  Bente Køldal Madsen, Amager Landevej 274, 2770 Kastrup 
16-02  Jørgen E. Petersen, Helge rodes Alle 12, 1.tv, 2000 Frederiksberg 
23-04  Erika Tidemand, Starup Alle 12, 2770 Kastrup 
19-05  Paul T. Groesmeyer, Digeager 1, 2640 Hedehusene 
17-10  Vagn A. Schønnemann, Georg Hansens Ager 6, 2640 Hedehusene 
21-12  Jørgen Villestoft, Stakkesund 8, st.tv., 2100 København Ø. 

 
70 år:  30-04  Aage Kristensen, Lindehegnet 3, 2670 Greve Str. 

07-06  Jytte Vad Dam, Kastrupkrogen 12, st.th., 2770 Kastrup 
07-08  Jan Kjeldgaard, Guldborgvej 35, 1.tv., 2000 Frederiksberg 
24-09  Bjarke Buus Nielsen, Bregentved Ale 19B, 2820 Gentofte 
08-10  Bent-Ole Petersen, Lykkebovej 26, 2500 Valby 
 

60 år:  27-07  Per Reichgrüber, Amager Landevej 42, 2. lejl.6, 2770 Kastrup 
14-09  Jan Gulløv, Møllebakken 8, 2700 Brønshøj 
 

40 år:  21-04  Thomas Maxwell, Brøndbyøster Torv 28, 7.tv., 2605 Brøndby 
04-07  Peter M. Bager, Erdalsvej 4, 2600 Glostrup.  

 
Selskabet ønsker TILLYKKE med de runde fødselsdage og alt godt fremover. 
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Jubilarer i 2015 

50 års jubilæum: 
Nick Bonnichsen, Gothersgade 137, 2.th, 1123 København K. 
Povl Anker Jensen, Enighedsvej 9, 2800 Lyngby 
Arne Lago von Kappelgaard, Bjergbyvej 25, 2730 Herlev 
Aage Kristensen, Lindehegnet 3, 2670 Greve Strand 
Jørgen Villestoft, Stakkesund 8,st.tv, 2100 København Ø 
 

40 års jubilæum: 
Eigil Bisgaard, Lundegårdshegnet 2, 4030 Tune 
Jan Eibye, Lystoftsvej 7A, st.tv., 2800 Lyngby 
C.C. Harhoff, Herringevej 3, 5750 Ringe 
Sven Hunderup-Jensen, Hjortekørsvej 158A, 2800 Lyngby 
John Morsø-Christensen, Ørnegårdsvej 55, 2820 Gentofte 
Torben K. Tipsmark, Floesskovvej 8, 8960 Randers. 
 

25 års jubilæum: 
Jens S. Mikkelsen, Jerismosevej 17, 2670 Greve 
Knud Allan Vest, Jens Frobergsvej 3, 2670 Greve 
 

Selskabet ønsker tillykke med jubilæet og vil senere på året indkalde til jubilarmiddag, hvor ærestegn vil blive overrakt. 
 

Følgende medlemmer har 10 års jubilæum og derfor ret til at købe og bære 10 års tegn, hvis der indbetales 
kontingent: 
 Peter Hvidberg, Valløvej 13, 2665 Vallensbæk 

Michael Jørgensen, vejlands Allé 144, 2300 København S. 
 

 

Øvrige bestyrelse: 
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 
Frank Rønne, Tranehusvej 4, 2770 Kastrup 
Tlf. 2171 6623 

Selskabets bestyrelse 
Formand: 
Gert Poulsen, Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene 
Tlf. 4656 2574 

Ansvarshavende redaktør: 
Vakant 


