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ÅBNINGSTIDER
I
MARINESTUEN
TIRSDAG KL. 15-18
TORSDAG KL.15-18
LØRDAG KL. 11-14
SØNDAG KL. 11-14

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten
ved fælles arbejde for denne sag, samt at
vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er
eller har været tjenestegørende i søværnet

Forsidebillede: Jubilarstævne 2013.
Foto: Ole Lorentzen

I dette nummer af Travaljen, vil der være indlagt girokort, så man kan betale sit kontingent til
afdelingen i god tid inden generalforsamlingen.
Der var fuldt hus til vores Ålegilde og alle lod til, at have en god aften. Hvor Svend Åge Sørensen spillede god musik. Vores mandeaften måtte vi desværre aflyse, da der kun var 13 mænd
der kunne lide ”drengerøvsgryde”.
Til sendemandsmøde i Kbh. var vi fem mand af sted. Det var et godt møde hvor vi selv sørgede
for en god anretning i de små sidegader.
Distriktsmøde i Frederiksværk, hvor jeg desværre ikke selv kunne deltage, men Hundested afd.
deltog i mødet med 5 mand. Efter forlydende var der ingen vigtige emner på dagsordenen, men
vores 5 udsendte havde en hyggelig dag i kammeratlig samvær med de øvrige medlemmer fra
Distrikt II.
En stor tak til de personer der har stået for levering af lørdagsfrokosterne, som har været godt
besøgt. Ligeledes en stor tak til de medlemmer som har hjulpet til og været med til at sørge for,
at vores Marinestue har fungeret i det forgangne år. Også en tak til Hundested Havn for godt
samarbejde.
Bestyrelsen vil igen i år bestræbe sig på, at få arrangeret nogle busture, hvorhen vides ikke i
skrivende stund.
Jeg vil her på falderebet kraftigt opfordre vore medlemmer til at huske at lukke hoveddøren når
I ankommer og ligeledes når I forlader Marinehuset, da det ellers skaber kraftig gennemtræk i
hele huset og en kraftig forøgelse af varmeregningen.
Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer og deres familie en glædelig jul og godt nytår. Jeg vil
samtidig ønske alle vores annoncører og øvrige kammerater i de Marineforeninger, som modtager vores blad en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Jens Hyldborg
Formand
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Praktiske oplysninger.

Obs!

Obs!

Obs!

Husk at melde flytning til bestyrelsen!!
Medlemsemblemet:
Medlemsemblemet er foreningens ejendom
og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen.
Emblemet bæres ikke udenfor foreningen,
hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes.
Påklædning:
I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber
fællesskab.
Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at
kammeraterne normalt er iklædt blå blazer,
grå benklæder, skjorte og slips.
Dertil kommer naturligvis, at man bærer
foreningens blazer-emblem og slips.
Kontingentbetaling:
Afdelingen bestemmer selv størrelsen af
kontingentet, hvoraf det på sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke
mindst medlemsemblemet.
Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.
"Under Dannebrog":
Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad.
Det fremsendes gennem Avispostkontoret,
og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse.
Adresseændring:
Skal altid straks meddeles afdelingen, som
derefter informerer landskontoret, der så
informerer Avispostkontoret.
Andet:
Om det ønskes, er der mulighed for flagets
tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse.

Husk altid
tavlen, når
stuen. Der
nyt og

at se på opslagsdu kommer i
står ofte, noget
spændende.

Redaktøren mener.
Et år er atter gået, og hvordan er dét så gået? Ganske godt vil jeg mene, vi har fået
afviklet mange gode arrangementer som for
det meste har været vel besøgte, dog med
en herlig bustur hvor vi blev svigtet af
medlemmerne samt en Manneaften som
måtte aflyses på grund af manglende tilslutning.
Der skal herfra lyde en stor tak til bestyrelsen og de medlemmer som har været medvirkende til, at foreningens arrangementer
er blevet afviklet på en god måde.
I Travaljens januar nr. 2013 efterlyste jeg
en person som var villig til at overtage jobbet som chefredaktør, da jeg syntes det er
på tide at overlade jobbet til et yngre medlem, jeg henviser blot til fødselsdagslisten
på side 14, så nu håber jeg at der på mirakuløs vis dukker en sådan person op i år.
Vi nærmer os generalforsamlingen i februar, mød nu talstærk op og vær med til at
sætte kursen for Hundested Marineforening.
Den gamle redaktør, ønsker alle vore medlemmer og deres familier en glædelig Jul
og et Godt Nytår.
vj.
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Mindegudstjeneste.
Onsdag den 1. januar afholdes Mindegudstjenesten i Lynæs Kirke kl. 14.00, med
efterfølgende træf i Marinehuset.

Jule/Nytårsfrokost
Lørdag den 11. januar kl. 12.00.
Lørdagsfrokosten er udvidet til jule/nytårs frokost.
Pris kr. 50-

Pudseaften
Torsdag den 16. januar kl. 18.30.
Som tak til dem der deltager, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid
brød og en lille en til halsen.
Vel mødt til pudsning, vi håber at der kommer mange, da metallet trænger til at
blive pudset.
Tilmelding er nødvendig p.g.a. indkøb af proviant. Tilmelding sker i
Marinestuen.

Generalforsamling.
Fredag den 21. februar kl. 18.30.
Læs mere herom på side 10 & 11.
Husk at tilmelding til gule ærter skal ske i Marinestuen senest 3 dage før generalforsamlingen

Fastelavn.
Søndag den 2. marts kl. 11.00.
På denne dag afholder Marineforeningen, i lighed
med tidligere år,
tøndeslagning for børn. Der vil være præmier til Kattekonge og Kattedronning.
Alle er velkommen, også de voksne.
”Manneaften”

Fredag den 07. marts kl. 18.30.
Denne aften byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør.
Pris 50 kr. eksklusive drikkevarer.
Tilmelding fra lørdag den 15. februar. Sidste frist for tilmelding er søndag den 01. marts.
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Ålegilde i oktober.

Kapelmester Svend Åge.

Crooner Bent Grahn giver en sang fra de
varme lande og der var ikke et øje tørt.

Lørdag den 26. oktober blev
det årlige Ålegilde afholdt,
her blev der spist mange rigtig gode ål, sunget sange,
danset samt hygget i kammeratligt samvær.
Foto: VJ.
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Arrangementer 2014
1/1

Mindegudstjeneste.

11/4

Pudseaften.

11/1 Nytårsfrokost.

9/8

Fregatskydning

16/1

Pudseaften.

2/10

Pudseaften.

21/2

Generalforsamling.

25/10 Ålegilde.

2/3

Fastelavn.

14/11 Manneaften.

7/3

Manneaften

7/12 Juletræ.

OBS!
Husk også lørdagsfrokoster den første lørdag i måneden fra kl. 12.00 (undtagen i juli og august) Pris pr. person kr. 50- Nytårsfrokosten holdes den 11. januar.

Årets jubilarer
Bestyrelsen ønsker følgende medlemmer tillykke med jubilæet og håber at følgende jubilarer
møder op på generalforsamlingen for at modtage deres jubilæumstegn.

50 Års tegn
Ib Arne Hultén, Poul Erik Hedelund, Erik Bendixsen

40 års tegn
Ole Aunfelt.

25 års tegn
Leif Bent Schuster Pedersen, Palle Mandsberg, Per Jensen, Niels Christian Borck,
John Leth Madsen
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Esbern Snare hjælper kenyanske børn

Torsdag 21. november 2013 kl: 16:00

I forbindelse med et taktisk anløb af Mombassa var der mulighed for, at Esbern Snares
besætning kunne donere til et lokalt børnehjem. Esbern Snare anløb Mombasa havn i 24
timer for at modtage madvarer og brændstof for fortsat at kunne bekæmpe pirateriet ud
for Somalia.
Under anløbet var der mulighed for Esbern Snares besætning at donere til et lokalt børnehjem
kaldet Bee Hive Children´s Home. Børnehjemmet har ingen faste donatorer og er derfor meget
afhængig af enkeltstående donationer.
Besætningen om bord på Esbern Snare donerede omkring 3.000 kroner i dollars og lokal valuta
sammen med tøj, linned, kontorartikler, mad og sodavand. Donationen vil gå til omkring 30
børn til dækning af mad, husly og undervisning i børnehjemmets skole.
The Bee Hive Children’s Home blev etableret i 2000 af Paul Katha. Indtil nu har børnehjemmet, ifølge deres hjemmeside, fået genplaceret 143 børn, som enten har været gadebørn, været
meget fattige eller børn, hvis forældre er døde på grund af AIDS-epidemien i Afrika.
Kilde: Forsvaret
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.
Fredag den 22. februar år 2014 kl. 18.30 i MARINEHUSET.
Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år
2014, inden denne dato ikke har adgang på generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages under et, enten ved håndsoprækning, eller (hvis der er flere kandidater end bestyrelsesposter) som en
skriftlig afstemning.
Stemmesedlen må højst indeholde det antal navne der er poster til og skal
mindst indeholde 2 navne (50%) af det ønskede antal bestyrelsesmedlemmer. Valget afgøres ved simpelt flertal.
Opmærksomheden henledes på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
Generalforsamlingen.
Emner optaget under eventuelt kan ikke vedtages eller komme til
afstemning
Dagsorden.:
Pkt. 1:
Pkt. 2:
Pkt. 3:
Pkt. 4:
Pkt. 5:
Pkt. 6:
Pkt. 7:
Pkt. 8:
Pkt. 9:

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning.
Aflæggelse af regnskab
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse og suppleanter.
Valg af revisorer og suppleant.
Valg af sendemænd.
Valg af flagbærer og reserve
Eventuelt.

Husk at betale kontingent for 2014 inden generalforsamlingen!!
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På valg er følgende:
Formand: Jens Hyldborg

modtager genvalg

Bestyrelsesmedlemmer:
Christian Grønbech,
Charles Hansen,
Jørgen Hansen,
Leif Schuster Pedersen.

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

Bestyrelsesmedlemmerne vælges – jævnfør vedtægterne – for en periode af 2 år.

Bestyrelsessuppleanter:
1. suppl.
2. suppl.
Revisorer
Thomas Hansen
Jens Ole Pedersen
Revisorsuppleant
Bent Grahn.

Flagbærer
Per Grøndahl
Ole Dvinge
Revisorer, Suppleanter og Flagbærer er i henhold til vedtægterne på valg hvert år.
Efter Generalforsamlingen vil, der være mulighed for indtagelse af en gang Gule
Ærter med tilbehør, men tilmeldelse til dette arrangement er nødvendigt og kan ske
i Marinestuen, der kan max deltage 5O personer til spisningen. Pris 50 kr. eksklusiv drikkevarer.
Medbring dette nummer af "TRAVALJEN" til Generalforsamlingen, så har du dagsordenen
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Maersk containerskib tabte containere
Søndag 24. november 2013 kl: 09:00

Containerskibet Arnold Mærsk er ankommet til Seattle efter et møde med udløbere af
tyfonen Halyan undervejs fra Sydkorea. 18 containere blev skyllet over bord mens andre
containere hang ud over siden på det danske containerskib ved ankomsten til Seattle.
Havnearbejderne i Seattle har i weekenden travlt med at losse det danske containerskib, der ankom til havnen fredag morgen med flere containere hængende ud over skibssiden.
Ifølge den amerikanske kystvagt er 53 containere om bord skadet, mens 18 containere forsvandt
under mødet med udløbere af tyfonen Halyan. Det 352 meter lange danskbyggede containerskib
har ud over de ødelagte containere ikke taget skade, og besætningen meldes også i god behold.
Arnold Mærsk forlod Busan i Sydkorea den 12. november og blev ramt af udløbere af den tyfon
der skabte meget store ødelæggelser i Filippinerne. Det danske containerskib, der har en kapacitet på 6.600 TEU, blev dog ikke ramt direkte af tyfonen.
Kilde: West Seattle
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Støt vore annoncører de støtter os.
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Klaus I. Hansen
som fylder 65 år den 23. januar.
Verner Godtfred Justesen
som fylder 80 år den 25. januar.
Leif Bent Schuster Pedersen
som fylder 70 år den 28. januar.
********************************************************
Ejgild Skibild
som fylder 80 år den 02. februar.
Bent Werner Hansen
som fylder 75 år den 03. februar.
Niels Rasmus Pedersen
som fylder 60 år den 13. februar.
Svend Holger Hausgaard
som fylder 75 år den 16. februar.
Viggo Jacobsen
som fylder 70 år den 16. februar.
Frank Jørgensen
som fylder 65 år den 19. februar.
Hans Hansen
som fylder 50 år den 20. februar.
Søren Warren Sørensen
som fylder 70 år den 20. februar.
John Arne Pedersen
som fylder 70 år den 20. februar.
Ib B. Winther Sandfeld
som fylder 70 år den 27. februar.
Kalle Jacobsen
som fylder 65 år den 27. februar.
*********************************************************
Kjeld Noack
som fylder 90 år den 06. marts.
Bent Grahn
som fylder 85 år den 07. marts.
Claus Jensen
som fylder 65 år den 14. marts.
Kurt Evald Juhl
som fylder 85 år den 19. marts.
Bent Arne Olsen
som fylder 65 år den 23. marts.
Kim Walther Jensen
som fylder 60 år den 26. marts.
*********************************************************
.

Thor Karlsson Wilcox, Bent Arne Olsen og Arne Wulff
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Søndag den 8. december fik Marinehuset besøg af julemanden til stor glæde for
alle de fremmødte
børn og vistnok også
de voksne! Med sig
havde julemanden en
sæk med godteposer
til børnene som efter
dansen om træet fik
hver en godtepose og
en sodavand.

Til de voksne var
der julegløgg og
varme æbleskiver.
Det blev til et par
hyggelige timer i
selskab med julemanden. Tak til
Poul Hedelund og
Søren Jacobsen for
musikken som gav
den rette stemning.

Foto: VJ.
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen

Kr, Caps med logo .................................................... 80,00
Pullover ................................ 550,00- 585,00 – 640,00
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00
Kendetegn…....................................................... 25,00
Miniemblem ....................................................... 25,00
Blazeremblem................................................... 125,00
Slips .................................................................. 165,00
Slipsnål.. ............................................................. 95,00
Dametørklæde m/kendetegn ............................ 150,00
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00
Blazerknapper stk. ............................................... 6,50
Skjorter ............................................................. 330,00
T-shirt m/kendetegn ......................................... 125,00
Manchetknapper ............................................... 125,00
Cardigan fra ....................................... 580,00 - 640,00
Hueemblem ...................................................... 100,00
Vendbart bælte ................................................. 245,00
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50
OBS.: Der er et tillæg, på 25,- kr. i porto, på alle bestillinger.
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV
”HALSNÆS” af 29. marts 1987.
Ole Lorentzen (Formand)
Fjordvej 12, 3. th.
3390 Hundested
Tlf. 22557241
e-mail:
ohl2001@webnetmail.dk
Jens Hyldborg (Næstform.)
Lille Karlsmindevej 37
3390 Hundested
jenshyldborg@gmail.com
Tlf. 40 74 81 25
Kasserer
Rico Møllebro
Søndergade 30 A
3390 Hundested
Tlf. 26 84 70 39
Bestyrelsesmedlem
Brian Lok Olsen
Uglevej 9
3390 Hundested
Tlf. 40 93 82 87
Bestyrelsesmedlem
Gert Skov
Degnebakken 30
3390 Hundested

Suppleant.

Skydningen foregår i
Planlagte arrangementer:
Hundested Hallen i kælderen hver onsdag fra kl. 19:00
Generalforsamling.
til 21:00.
Fredag den 31.januar
Vintersæson 2014
2014 kl. 18.30
Start: 08. januar
Slut: 02. april (pudseaften)
Pokalskydning
29-03-2014 kl. 14.00
Landsskyttestævne
den 22-23-marts 2014
Pokalskydning mod Roholdet.
Lørdag den 19-10-2013 fik vi afviklet vores pokalskydning med
roholdets damer og herrer. Det var som sædvanlig en begivenhedsrig dag og aften med et godt resultat. Alle fik afleveret deres skud i
god ro og orden, og resultatet blev at roholdet vandt pokalen både
på Dame og Herre siden. Roholdet resultat var 89,6 mod Skyttelavet
86,9 på herre siden. Hos damerne blev resultatet: roholdet blev 92
mod skyttelavets 90.
Bedste dameskytte blev Nina Hoffstetter med 99 point. 2. Sophie
fra roholdet med 98 point. 3. Vivian Olsen med 93 point.
Bedste herreskytte blev Leif Andersen med 97 point. 2. Hans Jørgen
Hansen med 96 point. 3. Bent Olsen med 95 point.
Der var i alt 28 skytter som deltog i denne år pokalskydning og vi
sluttede af som sædvanlig med spisning i Marinestuen. Hvor det i år
var Rg. Ørredfilet m/røræg og slikasparges flute. Helstegt Kylling
bryster og Svinemørbrad med ovn stegte baby kartofler og en god
Sherrysauce til.
Efter middagen blev der atter i år delt præmier ud til de skytter som
havde gennemført serieskydning for sæson 2011-2012. Der var 17
skytter som modtog en Vinkaraffel i år.
Damer: 1. Nina Hoffstetter 12 s.1095 p. v/7 s. 92,85 p. 2. Irene
Hansen 10 s. 850 p. v/7 s. 86,57 p. 3. Karina Simonsen 20 s. 1620 p.
v/7 s 86,1 p. 4. Inger Magnussen 10 s.838 p. v/7 s. 85,14 p. 5. Irene
Everhøj 10 s.794 p. v/7 s. 82,71p.
Herre VX: 1. Leif Andersen 25 s.2267 p. v/10 s. 93,6 p. 2. Frank
Jørgensen 28 s. 2355 p v/10 s.87,1 p. 3 Ib Hultèn 3 s. 245 p. 4. Ole
Aunfeldt 2s. 129 p.
Herre V: Jens Hyldborg 27 s.2376 p. v/10s. 91,1 p. 2. Ole Lorentzen
21 s. 1774 p. v/10 s. 87,2 p. 3. John Pedersen 850 p v/10 s. 85 p. 4.
Gert Skov 20 s. 1620 p. v/10 s. 84,7 p. 5. Tom Hansen 11 s. 982 p.
v/10 s. 84,2 p. 6. Charles Hansen 25 s. 2112 p. v/10 s. 79,9 p. 7.
Fortsætter næste side…
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Fortsat…

Ove Rasmussen 7 s. 642 p. 8. Mogens Leth-Peterson 2 s. 172 p. 9. Ole Everhøj 1 s. 68 p.
Herre F. 1. Per J.C. Hansen 53 s.4640 p. v/10 s.90,2 p. 2. Brian Lok Olsen 40 s. 3150 p. v/10 s. 86,9 p. 3.
Rico Møllebro 21 s. v/10 s. 80,3 p. 4. Anders B. Madsen 13 s. 826 p. v/10 s.63,9 p.5.Jens H.
Christoffersen 5 s. 383 p. 6. Hans J. Hansen 6 s. 512 p. 7. Michael Hultén 6 s. 484 p. 9. Simon l.
Jørgensen 4 s. 214 p.10. Casper S. Rasmussen 3 s 280 p. 11. Jacob H. Andersen 3 s. 221 p. 12. Torben
Pedersen 1 s. 70 p.

Kontingent til Skyttelavet.
Bestyrelsen i skyttelavet vil igen i år anmode vores medlemmer om at betale kontingentet
via netbank eller få overført beløbet til vores konto eller betale på skydebanen desuden er
der også mulighed for at betale i Marinestuen.
Konto nr. for Danske Bank: Reg.1551 konto nr. 0002457725
MARINEFORENINGERNES SKYTTELAV
SKYTTELAV ”Halsnæs” (Husk at notere jeres medlemsnummer tak)

Skyttelavets ordinære Generalforsamling.
Fredag den 31.januar 2014 kl. 18.30
I Marinehuset.
På valg: Kasserer:
Rico Møllebro modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Gert Skov modtager genvalg som suppleant.
Revisor:
Michael Hultén
Revisor:
Torben Nygård Pedersen
Revisorsuppleant:
Richard Newton.
Spisning efter generalforsamling 50kr. Sildemad- St. Flæsk m/Persillesovs.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding senest onsdag d.29-01-2014 på skydebanen eller i Marinestuen.

Ohl.

Pokalskydning.
Skyttelavet afholder pokalskydning med egne skytter lørdag den 29-03-2014 kl. 14.00
med efterfølgende spisning i Marinestuen.
Husk også landsskyttestævnet som bliver afholdt i EBELTOFT den 22-23-marts 2014
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HALSNÆS GLARMESTER
Alt i termoruder, glas, spejle m.m.
Thomas Larsen
Mågevej 3, 3390 Hundested. Tlf. 28 93 02 40
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Afsender:
ted Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

Returneres ved adresseændring

B
Kom ind og gør et godt køb!!

Alt i t-shirt og sweat shirts med
logotryk.
Kontakt os for tilbud
KM Sport, 4793 8000

Frederiksværk - Hundested
Nørregade 54 Telefon 47 93 83 11
3390 Hundested Fax 47 93 91 12

www.kmsport.dk

