KOMMENDE ARANGEMENTER 2012
I KGS. LYNGBY MARINEFORENING
Lørdag den 24. marts kl. 13.00 generalforsamling i SøværnetsTamburkorps Venner, i
tamburkorpsets lokaler Minørvej 2, 1439 København K. Desværre er tilmelding til
spisning slut.
Lørdag den 14. april kl. 11-14 – ’Åbent hus’, som denne gang er rykket 7 dage på grund
af Påsken. Men tag nu endelig venner og bekendte med. Ingen tilmelding.
Søndag den 29. april kl. 14-16 – Kvindelige Mariners Musikkorps afholder koncert på
Marinestation København (ved Mastekranen) Planbygningen, A. H. Vedels Plads 20.
Kvindelige Marinere holder både forårskoncert og holder 60 års jubilæum. Der er en
overraskelse i vente! Der er gratis adgang og alle er velkomne. I pausen serveres en
forfriskning.
Lørdag den 12. maj kl. 11-14 – ’Åbent hus’, som er forsinket på grund af Bededag. Tag
endelig naboer og venner med.
Lørdag den 12. maj kl. 18.00 – Flottans Män, Halmstad inviterer til Vårfest i Marinstugan.
Sidste tilmelding den 21. april til Niels Hald på telefon 4819 5560, mobil 2880 2197
eller mail: nhald@dk.ibm.com. I er altid velkomne til at komme ca. kl. 16/17.00, hvor der
vil være folk til at tage imod jer.
Tirsdag den 5. juni kl. 10.00 – NAVY DAY på Dragør Fort (Grundlovsdag og Fars Dag).
Tag nu børn og børnebørn med, det er et slaraffenland før børn og barnlige sjæle, der vil
være marinehjemmeværnskibe, rundvisning på Fortet, film og orkestrer. Muligvis kan man
se en redningshelikopter. Ingen tilmelding.
Søndag den 10. juni kl. 08.00 – Sommerfugleskydning på Sorgenfri Slot. Selvom der
er indbetalt på girokort, skal der alligevel fortages bindende tilmelding til Niels Hald
senest tirsdag den 29. maj 2012.
Fredag den 15. juni kl. 19.30 – Valdemarsdag i Holmens Kirke. HKH Prinsesse
Elisabeth uddeler flag og faner. Kvindelige Mariners Musikkorps underholder samme med
Holmens Kirkes kantori. Ingen tilmelding.
Søndag den 17. juni kl. 09.00/09.30 – Forsvarets Dag på Kronborg. Se detaljer i
Medlemsbrev. Tilmelding til Niels Hald senest den 4. juni.
Vi mødes efter sommerferien til pudsedag den 14. august, til Jubilarstævne på Holmen
den 26. august og til sejltur med Baadfarten 28. august.

Jeg ønsker jer alle en god sommer!

