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Ordföranden har ordet

Så har åter ett mycket händelserikt år börjat nalka sig slutet och de 2 största
evenemangen i december, har varit 4.sjöstridsflj julavslutning på Berga 2008-12-01
och vårt 70-årsjubileum 2008-12-09.
Även i år representerades föreningen, vid flottiljavslutningen, av ordf. H. Martinelle
och v.ordf. B. Schagerberg och i år deltog även FM Haninge. Bägge föreningarna
utdelade, till varsin ”välförtjänt sjöman”, en bokpremie, en penninggåva och FM:s
Hederstecken.
Avslutningen hölls i exercishallen där MMK Karlskrona spelade under samlingen,
varefter Marininspektören, Amiral Anders Grenstad höll ett anförande. Därefter
följde en humoristisk presentation över ”Övnings – och insatsåret 2008” vid
4.sjöstridsflottiljen.
Efter ett kort musikframförande av MMK Karlskrona, började så den stora premie-
och medalj utdelningen där Flottans Män fick inleda  ceremonin följda av Kgl.
Örlogsmannasällskapet och flottiljens egen premie- och medaljutdelning.
Avslutningsmiddag avnjöts i Valhall.

Vårt 70-årsjubileum refereras på annan plats i tidningen, så jag avslutar med att

önska Er alla en God JulGod JulGod JulGod JulGod Jul och ett riktigt Gott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt År
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Soppkvällen som inte blev soppa.

I novembermörkret  den 27 hade 24 förväntansfulla samlats för att ånyo få
möjligheten att njuta av en god fisksoppa. Men ack vad vi bedrog oss, soppan

hade i ställets förvandlats
till en god laxmiddag. Inget
dåligt byte även om
smaklökarna hade ställt in
sig på soppan. Bland
gästerna kunde vi  se förre
ordföranden i riks-
föreningen Gunnar Bengts-
son, denna gång för
ovanlighetens skull utan sin
hustru Herty och  Bo
Asplund,  från FM Haninge.
Efter sedvanlig mingling var
det så dags för ordföran-

den att be jubilarerna
Knut Krantz (85) Hans Segertoft (70)
och junioren Per Wikström (50) att
träda fram. Efter det att de jubilerande
medlemmarna fått sina gåvor och blivt
vederbörligen uppmärksammade med

hurrarop och jubelsång bjöds det till bords.
När alla bukar var fyllda med mat dukades
kaffet fram. Till kaffet var det meningen att
vi skulle få höra lite om vad som hänt med
minläget i Östersjön under det gångna
året. Gunnar Möller, som tidigare varit hos

Knut Krantz uppvaktas

Hans Segertoft uppvaktas

Mingling
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oss och talat om hur det ser ut på botten
hade tyvärr fått förhinder och kunde därför
inte komma. Klubbmästaren hade lyckats
skaffa en ersättare, Donald ”Dolle” Hög-
berg, som kom och berättade om sig själv,
sin verksamhet och gamla tiders
Nynäshamn. När ”Dolle” lämnade oss
fortsatte samtalen kring borden ytterligare
ett tag. Kjell som under kvällen skött baren
sålde under tiden vin och andra varor till
reapris. Vi tyckte alla att det hade varit en
trevlig kväll i kamratlig samvaro.

Per Wikström uppvaktas

Rapport från möte med Haningeföreningen.

Nynäshamnsföreningen har tillsammans med Haninge tagit på sig
arrangemanget av riksårsmötet 2011. Som ett första möte för att undersöka
vilka möjligheter vi har och hur vi skall tackla detta bestämdes att vi skall ta ett
första samtal med Haninge den 18 nov. Naturligtvis kommer vi också att prata
om andra för våra föreningar aktuella frågor.
Ordförandena i respektive förening med stöd av Lars E och Jan-Erik B från
Haninge och Bosse S från Nynäs deltog som stödfunktionärer! På dagordningen
som Christer W presenterade tog vi upp frågor om vi skall åka färja eller hålla
till på fastlandet och vi enades om att vi skjuter detta till våren och efter våra
respektive årsmöten. Vi diskuterade våra hemsidor och enades om att dessa är
viktiga och att de skall hållas uppdaterade (f.n. lider Haninges sida av vissa
brister medan vår är ok.) Båda sidorna går att komma åt via
www.flottansman.se. Vi enades om att båda föreningarna delar ut var sitt
stipendium till förtjänt sjöman inom 4:e sjöstridsflottiljen. Vi enades också om
att vi skall ensa våra program och helst försöka undvika kollisioner i tid och
datum. Vi vill många gånger delta i föredrag och ärtkvällar men om dessa läggs
vid samma tidpunkt fungerar det inte bra. Vi diskuterade även en gemensam
resa till Skredsvik med övernattning dvs vi besöker fjärdes röjdykardivision på
västkusten. Vi hoppas vi kan återkomma till ett sådant besök. Enligt C4 är vi
mycket välkomna.
Vi återkommer på våren med mer information.Ha en trevlig jul.
Bosse S
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Årets Adventshögtid.

Adventsgudstjänsten var i år flyttad till Djurgårdskyrkan ute på Djurgården.
Avsikten och bakgrunden till denna andakt är att hedra bortgångna sjömän och
att skänka en tanke till de sjömän som är ute på havet och inte kan vara
tillsammans med sina anhöriga. Som vi brukar deltog Nynäshamnsföreningen
med flaggvakt vilket innebär att vi med höjda flaggor går fram till altarrunden
och ställer upp oss, den svenska flaggan till vänster och vår klubbflagga till
höger. Flaggvakterna skall ha en avbytare med sig som placerar sig på lämplig
plats vid sidan om.
Årets flaggvakter var Eron Wersén, Lars-Åke Svenheden och Bo Schagerberg.
Flaggvakten är ett vackert inslag och ger en fin inramning till andakten.
En gammal sed och tradition från den tid det var mer oroligt och riskfyllt att
färdas på haven än vad det är idag trots hot från pirater och annat.
Djurgårdskyrkan ligger mitt mot ingången till Skansen, framför Gröna Lund, och
är en liten men ändock kyrka. Man ser det tydligt på det kors som är uppsatt
på kyrkans fasad ut mot
Djurgårdsvägen. Att man valt denna
kyrka som Sjömanskyrka beror på
närheten till flottans gamla an-
läggningar och att Sjömanskyrkan
fått lämna sina samlingslokaler på
Katarinavägen mot nya i Frihamnen.
Efter andakten med krigsmanna-
bönen bussades besökarna till
adventskaffe i Frihamnen.
Följ gärna med nästa år till kyrkan
och hedra våra sjömän, det är dom
värda!
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År.
Bosse S

E Wérsen och L-Å Svenheden

Flottans Mäns Halland-dag på Sjöhistoriska Museet
25/1 2009 med början kl 1200
Lunch på ”Café i lä” för 95 kronor inträdet är gratis för alla FM med-
lemmar.
Ur programmet:
Mingling runt modellen av Hnd. Utbyte av erfarenheter och kun-
nande. I filmsalen kommer L Biärsö att redogöra för fartygets data o
bestyckning. Ming E Holmgren som under flera år tjänstgjort ombord
berättar om livet ombord: rutiner, traditioner, glädjeämnen och roliga
episoder.
Anmälan genom att sätta in 95:- på plusgiro 358022-2 före
12/1 -09 Glöm inte att ange avsändare
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Under stort gemyt inleddes 70-års jubileet
med mingling i FH övre hall
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Gästerna anlände i god ordning till Folkets hus. Festligheterna inleddes med
mycket hälsande på gamla och en del nya bekanta. Det var en fröjd att se alla
förväntansfulla, glada och festklädda flottans män med damer.
När det var dags att gå till
bords inledde klubb-
mästaren med en del
stränga förhållningsorder.
Ve den av oss små vanliga
indianer som försökte
placera sig vid långbordet
vid väggen, honnörs-
bordet. Man kunde på hans
min se vilka följder detta
skulle få, även om de inte
uttalades, kunde man ana
att tjära och fjädrar skulle
vid en sådan fadäs vara ett
relativt lindrigt straff.
Efter detta förmaningstal
bjöds gästerna till bords. På
dagens meny stod att vi
som förrätt skulle få
silltallrik ”Mysingen”, huvudrätten Fläskfilé med Gorgonzolasås och Rostad

potatis och till dessert Vit
Chokladmousse och kaffe.
Det blev ett litet, uppehåll i
verksamheten eftersom
serveringspersonalen inte
riktigt hann med att få fram
de drycker som skulle
inmundigas till silltallriken.
Men när väl dessa kommit
fram började det så smått
att komma lite ljud ur
struparna. Men några ute på
kanten tyckte att AO hade
för låg salvtakt och körde
ett eget race med både
”Fjärden” och lite senare
även ”Röda havet”.
Klubbmästaren reste sig
och försökte med irriterad
min dämpa ner detta glada
gäng, men insåg snabbt att
det inte skulle gå.
När varmrätten serverades
visade det sig att den var
precis så delikat som menyn
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givit en förhoppning om.
Vi, några stycken som gått
2:a plattvakten och
väntade på avlösning, fick
då höra skeppsklockan slå
åtta glas. Det var Christer
Widgren som dristade sig
till detta och ställde sig
upp, berättade om den
replik av linjeskeppet Göta
Lejon 1754, skeppsklocka
han just slagit i. Att tvärt
emot vad klubbmästaren
sagt om hur och när gåvor
och presenter skulle över-
lämnas till vår förening
detta hindrade inte Christer
från att framföra sitt bud-
skap.

Gåvoregnet fortsatte med
att ordföranden i
riksföreningen Johan
Forslund talade väl om att
det starka band som
förenar oss i flottans män,
är kärleken till havet. Han
överlämnade som gåva
från riksföreningen boken
”Båtar på vägg”.
Stockholm representant
kanslichef Ingvar Svensson
överlämnade ett flask-
skepp, fullriggaren Taifun,
inte helt okänd genom
Evert Taubes visa. Ingvar
hade även med sig en gåva
från VD på DvÖH, U Edman
en jubileumsskrift ”Drottning
Victorias Örlogshem”

Sommargotlänningen och medlemmen i FM Gotland, Thomas Worms
representerade enbart sig själv som bekant och god vän med vår ordförande,
även han sommargot-länning. Han talade om hur han redan i tidiga år fått
kontakt med flottan samt att han som torped-hantverkare sedermera
tjänstgjort i den densamma. Han överlämnade en gåva från sig själv och
hustrun. Medlemmen och Lt Per Wikström representerade för dagen
C4.sjöstridsflj, som tyvärr inte kunnat komma, och överlämnade ett inramat
fotografi på förbandets fartyg.
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Under det att vi avnjöt desserten underhöll L Å Starck med sin gitarr visor som i
många festliga sammanhang framförts ute på ÖrlBO Muskö, där texten skrivits
av Kk L Sandberg. Lars Åke framförde även ett par visor av E Taube ”Briggen
Blue Bird” och avslutade med den vackra visan ”Inbjudan till Bohuslän”.

När man samlat ihop
tankarna efter dessa
vackra visor var de så
dags för lite dans.
Höglinds trio som hjälpt
oss med den musikaliska
underhållningen ett antal
gånger tidigare spelade
upp till dans. Någon timma
senare vid pass 2300
hade det stora flertalet av
gästerna festat klart och
börjat troppa av. Musiken
tystnade och 70-års
festen fick anses avslutad.
Det samlade intrycket är
att alla arrangemang
fungerade mycket bra och att maten smakade gott och alla föreföll nöjda med
kvällen.

En Påminnelse
Glöm inte bort att meddela oss om ni om ni byter adress, telefonnummer eller
e-post adress.
Ni gör detta enklast genom att kontakta någon av styrelsemedlemmarna.
Uppgifter om var ni hittar deras adresser har ni på sidan 2 i denna publikation.
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KLUBBSTUGAN

Vi har precis burit tillbaks allt, dvs kanonen våra standar och flaggor
mm som vi lånade ner till Folkets Hus till vårt 70-årsjubileum.
Vi bar också med oss alla gåvor som överlämnades till oss från
gästande kamratföreningar. Det betyder att Eron får en hel del att
bita i när alla saker skall placeras ut på lämpliga platser. Det är snart
så att stugan börjar kännas lite trång men återigen får vi vara glada
för att vi har en egen vrå där vi kan ställa upp våra saker och kunna
visa upp dom för våra medlemmar.
Stugan i övrigt har genom Eron och Britts idoga arbete julpyntats
med ljus och kransar som gör att man känner av att nu går vi mot
jul. Det är en hektisk period vi nu har framför oss men Berit och jag
tänker åka ut till stugan den 3 januari vid tvåtiden för att dricka en
kopp kaffe och äta en bit fruktkaka som Berit tänker grädda. Det är
ju så att i en sådan kaka sopar man ner de rester som blivit över
från julens gottebord. Alla är välkomna så får vi se hur långt kakan
räcker. Vi kanske blir ensamma men det spelar ingen roll desto mer
blir det över till oss.

FLOTTANS  MÄNS LOKALFÖRENING 11
I NYNÄSHAMN

Välkomna
att besöka stugan
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Vi  tackar våra sponsorer
för deras stöd


