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Undertegnede ønsker at blive medlem i
ROSKILDE MARINEFORENING
Har Du gjort tjeneste i Søværnet? ___________
Hvis JA – oplys indkaldelses år? __________
Eller: Har sejlet i Handelsflåden? _________
Eller: Har interesse for Søværnet og/eller Handelsflåden? _________
NAVN: _________________________________________________
Adresse: ________________________________________________
Fødselsdato: _____________________________________________
Telefon: ________________________________________________
E-mail: _________________________________________________
Denne anmodning om indmeldelse afleveres til:
ROSKILDE MARINEFORENING
ELISAGÅRDSVEJ 10
4000 ROSKILDE
PS: Marinestuen på Elisagårdsvej 10 i 4000 Roskilde er åben
lørdage fra klokken 11.00 til klokken 15.00.
Klip sedlen ud og aflever den i Marinestuen.
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Optagelsesparagraf
Som medlem af foreninger kan, efter bestyrelsen godkendelse, optages myndige Danske mænd og kvinder:
Der er eller har været tjenestegørende i Søværnet eller
marinehjemmeværnet, eller
Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet
eller som
Nærer interesse for orlogs, eller handelsflåden og beslægtede erhverv
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Tjeneste år
Poul Kiærulf
Jan Benny Jensen
Allan Hansen Dreyer
Poul Erik E Johansen
Jørgen Søgaard
Ebbe B Jensen
Steen Lundsgaard Larsen
Ole Jørgensen
Ebbe Bødker
Per Nielsen

35 år.
45 år
55 år
55 år
55 år
55 år
55 år
60 år
65 år
65 år

Jubilæum i Roskilde Marine Forening
Carl H. Hagemann 60 år. Den 12/01-23.
Carit A Volfing

50 år. Den 12/01-23

Stort tillykke
.
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Runde fødseldage
75 år

Jogvan Møller Olesen

den 4 marts

Jørgen B. Søgaard

den 3 maj

Steen Lundsgaard Larsen den 19 maj
Ebbe B. Jensen

den 29 maj

Karl Henrik K. Hansen den 15 juni
80 år
BendtWeinreich

den 09 januar

Peter Skjold Rasmussen den 27 februar

Jim Leo Larsen

den 14 oktober

Knud Larsen

den 30 oktober
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Formanden har ordet

I skrivende stund her op til
julen samt nytåret, er det tid
til at tænke på året der er
svundet hen, og et nyt år
toner frem på nethinden, for
hvad vil det nye år bringe os ?
Hvis vi lige ser på året 22, fik
vi lidt gang i foreningslivet i
gen, efter Covid-19 skyggen
lettede, men vi måtte dog
begrænse vore aktiviteter, i
og med vi måtte lukke ned
midlertidigt for marinestuen
om Onsdagen, og hvornår vi
genåbner, står hen i det
uvisse, for ingen gider passe
baren, når der kun toner 23 mennesker frem.
Jeg kunne godt ønske mig, at
der blev støttet noget mere
op omkring foreningens
aktiviteter, for ellers må jeg
sige, at foreningen stille og
roligt forsvinder.
Det er svært at få nogen med
i arbejdet, når så få støtter op
om de arrangementer vi
laver.
Vi har forsøgt med anden
leverandør til vore
skaffeaftener, og her må vi

sige vi ramte plet, i og med vi
fik utrolig god kvalitet, til en
langt billigere pris, og derfor
er det trist at kun se 13-14
deltagere, det fremmer ikke
lysten til at arrangere noget
som helst, så støt op om vore
arrangementer, det fortjener
foreningen og kammeraterne.
Ved den kommende
generalforsamling har i
mulighed for at hjælpe med
både arbejde og gode ideer ,
så kom op fra sofaen og mød
op. Stor tak til dem som gav
deres arbejde til foreningens
drift, og som er medvirkende
til fortsat virke i foreningen,
men vi mangler stadig nye
medlemmer og hænder.
Jeg ønsker alle en god jul,
samt et godt nytår, og håber
vi vil få mange gode timer
sammen i 2023.
Formanden
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Skytteforeningen
Formand:
Keld Christensen
Vissenbjergvej 29
4000 Roskilde
Tlf. 20 74 27 86

Knast@christensen.mail.dk
Kasserer:
Brian Svendsen
Bh.svendsen@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem:
Mogens Andersen
millesnedker@gmail.com
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Skaffeaftner i September– 2022
Der var 18 til første skaffeaften i efteråret, det var også et
nyt koncept som vi prøvede, der var først et stykke med
sild med dertilhørende snaps, så kom der skipperlabskovs
med alt tilbehør, til slut var der kaffe med en whisky til,
så alt var det en god menu. Efter dette blev der vist filmen
Marta og den var som sædvanlig god og sjov.
Så alt i alt var det en vellykket aften

Den så vi efter
skafningen
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Skaffeaften den 27 oktober 2022
Der var tilmeldt 18 personer til skafning der denne gang var gl.dags
oksesteg og citronfromage lavet af Oda og Per Nielsen, det var godt
oksestegen var til at tygge.
Efter skafningen havde vi fået Erik Hansen fra Københavns afd. Til
at fortælle om hans til i ubådene, og det var meget spænde at hører
om, han kom også lidt om hans tid på Grønland og andre ting som
han havde prøvet blandt andet havde han været på Peder Wildemose
sammen med Mogens Andersen.
Der var mange spørgsmål til ham bagefter, så alt i alt var det en god
aften men vi fandt ud af at hans billede ikke kunne vises, da vi ikke
havde noget internet i stuen.
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Historien om Grønnedal
Del II

ydelser og forsyninger kunne forlade sig på det lokale samfund. Driften af Grønnedal krævede derimod
en meget større mandskabsstyrke
for at varetage alle de opgaver, der
er nødvendige for at opretholde et
selvstændigt og isoleret samfund.
Heldigvis var der værnepligtige nok
at tage af, og værnepligten var lang
nok til, at man kunne udstationere
hvert hold i et helt år.

Umiddelbart efter afslutningen af 2.
verdenskrig havde Danmark genoptaget opgaverne med fiskeriinspektion og sø-opmåling i Grønland, og der blev oprettet en ny
kommandomyndighed, - Grønlands
Marinekommando, som fik hovedkvarter i Godthåb - til at varetage
styringen af Forsvarets aktiviteter i
Grønland og forbindelsen til de
amerikanske styrker.

Eksercits
Grønnedal kom til at fungere som
hovedkvarter for de danske militære aktiviteter i Grønland i 61 år, og i
denne periode har mange værnepligtige, befalingsmænd og officerer levet og arbejdet i ”Dalen”.
Eftersom amerikanerne havde betragtet Grønnedal som en midlertidig installation, der kun skulle bruges i et begrænset åremål, var bygninger og udstyr på tidspunktet for
den danske overtagelse i overvejende grad nedslidt. Der var således behov for vedligehold og modernisering. Det viste sig umiddelSømandshjemmet i Nuuk
bart vanskeligt at skaffe de nødtidligere Grønlands Marinekomman- vendige midler til en modernisering,
do
men takket være en ihærdig indsats fra kommandoens første chef,
Grønlands Marinekommando skif- Fritz Kjølsen, som fra januar 1952
tede 1. august 1951 navn til
havde rang af kontreadmiral og fra
"Grønlands Kommando og flyttede 15. august 1952 titel af Islands
samtidig hovedkvarteret fra GodtCommander .
håb til Grønnedal.
I Godthåb kunne Marinekommandoen drives med en meget lille
stab, idet man hvad angik service-
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i NATOs kommandostruktur. Det lykkedes Kjølsen at
skabe forståelse for behovet for investering i Grønnedal og i 1953 kom der endelig gang i den tiltrængte modernisering

.
Halv tolv og mandskabsbarakker
Fra starten prioriterede man
huse til familier højest, idet
man som personalemæssig
fornuftig politik gik ind for at
officerer og befalingsmænd,
der tegnede sig, for 2 år eller mere, kunne få deres
familie med.
Familiebeboelserne kom
ikke til at ligge lige op ad
selve stationen men blev
bygget ca . 1km væk, som
et særligt kvarter, der fik
navnet "Halv Tolv". Dog
blev de to første huse, der
blev bygget i 1953, opført
ca. 300m. fra stationen, og
blev kaldt "Bjørnesognet"
ombygningerne fortsatte
herefter Nybygningerne og
med banjer til de værnepligtige og konstabler samt skole, . fritidsordning, gymnastiksal og en ny kostforplejning,

, og i 1956 blev der åbnet en
vej mellem Grønnedal og
Ivigtut.
Den 1. juni 1961 ændredes
betegnelsen fra Marinestation
Grønnedal til Flådestation
Grønnedal. I tresserne fik
man bygget ny brandstation,
vaskeri, infirmeri med tandlæge og en ny stationsbygning.

Det nye hovedkvarter
Der blev I 1964 bygget en helt
ny administrationsbygning,
med alt hvad dertil hører, bl.a.
flåderadio og Grønlands Kommando. I underetagen til dette
byggeri blev der plads til posthus, butik og televærk-sted.
Mens passagerbefordringen
til og fra Grønland indtil Hans
Hedtofts forlis i januar 1959
stort set alene foregik med
skib, overgik man herefter til
det nye hovedkvarter
.
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overgik man herefter til
regelmæssig flyvning til og fra
grøndal

Catalina på flyrampen

Med udfasningen af Catalina en
og introduktionen af helikopterflyvning som den nye hjørnesten i den grønlandske trafikstruktur, blev der i 1971 etableret heliport, så også Grønnedal
blev inkluderet i Grønlands-flys
ruteplan.
Heliporten

Det sidste større byggeri i
Grønnedal blev gennemført i
1988-89 i form af en stor hal til
opbevaring af Søopmålingens
fartøjer i vinterperioden

Søopmålingens blå bådhal
Indtil 1975 nød beboerne i
Grønnedal, som sammen med
Ivigtut udgjorde en selvstændig
kommune, godt af den totale
skattefrihed, som var gældende
i Grønland. Men fra den 1. januar 1975 var det slut
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da almindelig kommuneskat blev indført. Men da
der jo her var tale om en
kommune uden nævneværdige udgifter, så kom
der hurtigt mange penge
i kassen, som kunne bruges til byggeri af blandt
andet en ny skole og
kommunal administrationsbygning samt en
bowlingbane, sports- og
svømmehal til gavn for
beboerne. I Grønnedal
nød man herudover godt
af, at Forsvaret afholdt
udgifterne til transport
af alle varer, som kunne
købes afgiftsfrit i butikken. Det betød, at man
levede godt i Grønnedal i
denne periode.
Fra 1979 blev der med
oprettelsen af det grønlandske Hjemmestyre
indført almindelig indkomstskat, og med kommunalreformen fra 2008
blev kommunen nedlagt
for at indgå i den store
Sydlige kommune –
Kommune Kujalleq.

Selvom ”Dalfolket” således
mistede nogle af de goder,
man hidtil havde nydt godt
af, var det dog for mange
stadig attraktivt at gøre tjeneste i Grønnedal:
Den helt enestående natur,
der indbød til vandre- og
klatre-ture eller sejlads og
fiskeri på fjorden og udflugter til de mange hytter, der
hørte under kommandoen.

Feriehytter
Tanken om at nedlægge
Grønnedal og flytte Kommandoen tilbage til Godthåb havde spøgt i mange
år, uden at der var kommet
noget konkret ud af det,
men med forsvarsforliget
fra 2009 blev det alvor, da
man besluttede, at Grønands og Færøernes Kommando pr. 31. oktober 2012
skulle lægges sammen under navnet Arktisk Kommando og have hovedkvarter i Nuuk.
Forligspartierne havde
næppe gjort sig mange tan-

ands og Færøernes Kommando pr. 31. oktober 2012
skulle lægges sammen under navnet Arktisk Kommando og have hovedkvarter i
Nuuk.
Forligspartierne havde næppe gjort sig mange tanker
om, hvad der så efterfølgende skulle ske med Grønnedal, når nu hele staben flyttede væk. En lille by, der
kunne overtages indflytningsklar, kaldte naturligvis
på mange mere eller mindre
fantasifulde projektforslag,
som dog på nær to manglede finansiering.
De grønlandske myndigheder var ikke interesserede i
at overtage, selvom man
kunne købe det hele for en
krone. I stedet endte man
med at forlange at alt blev
ryddet og ført tilbage til naturen.

Der er lukket
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Det medførte, at Grønnedal
fra den 1. november 2012
overgik til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der fik til opgave at
afhænde eller afvikle Grønnedal. Området indbefattede
mindst 78 bygninger hvoraf
de 23 var boliger. Herudover
var der tale om tankanlæg,
depoter, helikopter-terminal,
værksteder, bunkers, varmecentral, frysehus, antenneanlæg, skilift m.v. og meningen
var altså, at hvis ingen ville
overtage ansvaret, så skulle
det hele jævnes med jorden.
Forsvarskommandoen forventede i første omgang, at
forsvaret kunne være helt
ude af Grønnedal ultimo
2014, men sådan gik det ikke.
Et forslag om at bruge Grønnedal som flygtningecenter
var naturligvis på forhånd
dødsdømt, da man jo ikke
kunne byde flygtninge så ringe forhold. Der var flere andre mere eller mindre gode
forslag til, hvad ”byen” kunne
bruges til, men med en enkelt

undtagelse var der ingen finansiering med.
Undtagelsen var et tilbud fra
Kina om at købe det hele, og
politisk kunne det naturligvis
ikke komme på tale.
Projektet for nedrivning og
oprydning blev herefter udbudt i licitation, men da der
ikke indkom nogen tilbudmåtte man endnu en gang
revurdere situationen. Resultatet af de danske overvejelser blev, herefter, at
Grønnedal fra 1. september
2017 atter blev militært område og bemandet som logistisk støttepunkt med en besætning på 3 mand. Reelt
var det dog tilfældet allerede
fra december 2016.

Logistisk støttepunkt
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Ålegilde den 19 nov. 2022
Der var 23 tilmeldte til det årlige ålegilde i
RMF. Og der nvar masser af ål det var Keld og
Aleks som der stod for at få det bedst ud af ålenedet lykkedes de blev gode, efter ålene var der lavet æblekage af den gode som Kristian havde lavet.
Derblev spist og drukket godt til maden og efter blev der
snakket meget så det var hyggeligt.
Så alle gik glade og tilfredse hjem, med fyldte maver og
godt humør.
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Generalforsamlingen

Der indkaldes hermed til Roskildes Marineforenings ordinære generalforsamling,
Der afholdes i Marinestuen lørdag den 4. februar 2023 klokken
10.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleanter
7. Valg af sendemænd
8. Valg af flagbærer og suppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlinen
Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder Skytteforeningen
generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Beretningen ligger til gennemlæsning i Marinestuen
fra lørdag den 1 feb.

Husk at der vil være morgenkaffe med rundstykker fra
klokken 9.00.
Bestyrelsen håber på god deltagelse.
- 18 -

RO’S TORV
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Julefrokost den 10 december 2022

Der var tilmeldt 23 til julefrokosten, men der var kun 18 der mødte
frem.
Men de fik en god dag, med god mad og der blev hygget der var en
god stemning, for der kom en del snaps ned og det plejer at give
stemning. Maden var god og der var meget af den, da der manglede
nogle stykker. Men de sidste gik klokke 18.30. efter en hyggelig
dag sammen med de gode folk.
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Gløgg og æbleskiver
Det var en dejlig dag, der begyndte klokke 11.10
der var gløggen blevet varm og de første æbleskiver var varme. Så gik det ellers fint folk kom og fik
gløgg og tilbehør, og gik, efter hånden var vi kommet op på 25 personer som fik sig en god dag , der
en hyggelig snak.
Vi sluttede klokke 15.15.
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Her ser I afprøvningen af den ny indkøbte grill

Husk at vi har skaffe aften den 26 januar 2023

Der vil blivet serveret lækre gule ærter med det
rigtige kød som der hører sig til.
Efter maden vil orlogspræst Michael Hemmingsen
Holde foredrag om sin tid på fregatten Esben Snare
da den var udstationeret ved Afrika, det er meget
spændene at høre om, så mød talstærkt op,
Vi glæder os til at se jer
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Stødt altid vores annoncører,
da de støtter os
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