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Redaktør
Hans Jørgen Hansen
Tlf. 23 39 04 42
E-Mail: hansjprivat@gmail.com
ansvh.

Marineforeningens bestyrelse:
Jens Hyldborg
(formand.)
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25
Michael Hultén (Næstform.IT & sekretær)
..........................................….20 72 96 20
Kjeld Jensen
(kasserer)
Skovhegnet 40 .................... 47 93 98 07
Holger Malmgren (Banjermester)
Bygtoften 3…………………..27 82 04 49
Niels Vedel
(udlejning)
Nørregade 1B, 1.th………… 29 66 07 58
Kjeld Nortung……( Lørdagsfrokosten )
Højsgårdsvej 50 ……………. 24 85 91 44
Poul-Erik Knudsen
Liljevænget 16……………….51 43 99 89

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

Karl Erik Olsen…………….... 1suppleant
Nyvej 9…………………………24 87 59 70
Thomas Hansen……………..2 suppleant
Ll. Karlsmindevej 24………...40 81 12 51

Slopkisten bestyres stadig af Jan Nielsen
Kattegat strandhave 3 st.
tlf: 2011 7280

Forsidebillede:
Mindestenen lynæs kirke
.
Foto HJH.
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Formanden har Ordet
I dette nummer af Travaljen, er der trykt girokort på bagsiden af bladet.
Pigerne/Marinehønernes oplysninger er på side 15.
2020 har godt nok været et hårdt år for vores forening med afslutningen af forsikringen vedr. vandskaden, da dette var overstået kom nedlukningen fra Marts til
Maj md. på grund af Coronaen – nu pågår der så en ny nedlukning i forbindelse
med Coronaen – vi ved desværre ikke hvornår genåbningen kan ske.
Det vil sige at – der har været lukket julen over.
Nytårsdag vil der være samling kl. ca. 14.30 efter gudstjenesten kl. 14.00 udenfor
kirken med faner.
Vi går derefter ned til kransenedlæggelse – der bliver efterfølgende ikke nogen
samling i Marinestuen.
Generalforsamlingen den 12.02.2021bliver udsat på ubestemt tid, men hold øje
med vores hjemmeside, eller kom på stuen og hold øje med opslaget.
Men trods alt dette håber vi – at alle holder humøret oppe, og at alle medlemmer
vil støtte vores forening i denne svære tid.
Ligeledes til de medlemmer, som har hjulpet til og været med til at sørge for at
Marinestuen har fungeret i det forgangne år.
Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i det forgange år.
Jeg ønsker alle medlemmer og deres familie samt alle vores annoncører en glædelig jul og et godt nytår.
VI SES PÅ STUEN I 2021
Formand
Jens Hyldborg
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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.
Har ingen kommentarer godt Nytår..
HJH.
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Mindegudstjeneste.
Fredag d.1.januar afholdes mindegudstjeneste i Lynæs kirke kl.14.00
VI MØDES VED VÅBENHUSET KL 14.30 HVOR FANERNE VIL VÆRE
TIL STEDE OG SÅ GÅR VI SAMLET NED TIL MINDESTENEN OG
LÆGGER KRANSEN OG DER SLUTTER ”HØJTIDELIGHED”.
Lørdag d. 2 januar
Lørdagsfrokost:. AFHOLDES IKKE

Torsdag d. 14 januar
Pudseaften. AFHOLDES IKKE
Lørdag d. 6 februar
Lørdagsfrokost. AFHOLDES IKKE
Fredag d.5
Generalforsamling kl.18.30

UDSÆTTES PÅ UBESTEMT TID

Fastelavn: AFHOLDES IKKE
Søndag d. 14 februar kl.11.00
Lørdag d.6 marts
Lørdagsfrokost: spisning koster som sædvanlig 50 kr.Fredag d. 12 marts kl 18.30
Manneaften Denne gang byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør
Tilmelding på stuen fra lørdag d.16 februar og indtil torsdag d. 28 februar
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Et hængeparti
Endelig kom billardet op på stuen, i andet forsøg.
Formanden havde hyret et par stærke fyre Torben
og Jacob, der virkelig kunne tage fat, og sammen
fik de bordet op fra kælderen, og op til trappen,
der fører op til stuen, men her opstod et problem,
det var umuligt at kante bordet op af den snoede
trappe, hvorfor bordet måtte efterlades i gildesalen.
Der var brug for en kran, og heldigvis kunne PH
Smeden v/Per Hansen tilbyde at stille med en
kran, og fredag den 30/10 kom bordet op at hænge (et hængeparti), det var nu meningen, at bordet skulle hejses op og ind gennem brandtrappen på stuen, hvilket lykkedes med en fantastisk præcision, hvorefter bordet blev anbragt på en
“hund” og fragtet hen til de ventende sokler og løftet på plads. Jens gik herefter og pudsede
bordet fint op, så det kunne blive klar til brug.
Herefter blev et par Søren Søgård lamper monteret over bordet, hvorefter billardet var helt klar
til brug (det er hamrende flot).
Der er fjernet 2 borde fra stuen, men billardet får en plade på, og kan ved lørdagsfrokosterne så
bruges som anretterbord.
Vi håber at I vil tage godt imod billardet, samt at der fremover, vil komme til at stå en lang
“kø” ved bordet, og ballerne vil begynde at klappe.
Såfremt nogle skulle ønske at spille billard uden for åbningstiden, kan vores formand kontaktes
for at aftale nærmere.

Tak for Hjælpen til Per og hans Mandskab for hjælpen.
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Arrangementer 2021
1/1 Mindegudstjeneste.

16/4 Pudseaften.

9/1 Nytårsfrokost.

14/8 Fregatskydning

14/1

Pudseaften.

AFLYST
AFLYST

8/10 Pudseaften.

5/2 Generalforsamling. AFLYST

23/10 Ålegilde

14/2 Fastelavn.

19/11 Manneaften..

AFLYST

12/3 Manneaften

5/12 Juletræ

(Kogt torsk)

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

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

40 års tegn
Edvard Jørgen Pedersen

01-01-1981

40 År

25 års tegn
Orla Thrue
Frank
Michael
Kaj
Poul Erik
Lindy
Ken Seest
Hans
Leif Birger

Rasmussen
Jørgensen
Madsen
Hansen
Frandsen
Barth
Jørgensen
Schwennesen
Nielsen

19-02-1996
20-03-1996
07-08-1996
07-08-1996
07-08-1996
10-09-1996
15-10-1996
15-11-1996
15-11-1996
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25
25
25
25
25
25
25
25
25

År
År
År
År
År
År
År
År
År

Et godt tilbud til
Hundested

Landsdækkende

Marineforenings

Bytteservice i
mere end 100

Medlemmer

butikker. Få point
hver gang du
handler i
klub tøjeksperten.
Blazer

1600,-

Buks

800,-

I alt

2400,-

Medlemsrabat

- 400,-

SÆTPRIS

2000,-

Click & Collect
på
Tøjeksperten.dk
Danmarks Største
Herretøjskæde

Inkl. gratis påsyning af knapper og emblem.

TØJ | EKSPERTEN

Høidal . Frederiksværk Nørregade 1. 3300 Frederiksværk Tlf: 47720031

Hundested Handicap & Minibus
v/ Lars Bolander Kørsel overalt i Danmark
Indtil 19 personer. incl. Kørestole
Ring for tilbud
2212 1322
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Pudseaften den 8/10 2020

Endelig kunne vi igen få pudset metallet.
Grundet Corona-krisen måtte vi aflyse vores pudseaften i april, så der var virkelig brug for at få
gang i pudsekluden, for der er nok ikke nogen af medlemmerne der holder af at se på anløben metal.
Derfor var det også glædeligt, at se at nogle medlemmer havde det på samme måde, og virkelig
gik til metallet med stor ildhu. Vi kunne faktisk ikke vente med at komme igang, og begyndte før
startskuddet skulle have lydt klokken 18:30.
Vi fulgte de lovmæssige restriktioner, og fordelte os i hele rummet. Under pudsningen var foreningen vært med en bette ting, og humøret gik i top, samtidig med at der udbragtes en del fælles
skål.
Efter endt pudsning lyste rummet op. Det skinnende metal funklede om kap med gadelygternes
skær, der forgæves forsøgte at trænge ind gennem vinduerne.
Efterhånden meldte sulten sig, for når man indtager flydende tingester, skal der også noget ind for
at suge. Kjeld og Erik havde derfor puslet i køkkenet, og forberedt en omgang forloren skildpadde
med masser af sherry, og for dem der skulle videre i byen, masser af æg. Det blev en virkelig dejlig middag.
Foreningen gav en omgang øl til maden,
som der var rigeligt af, ingen gik sultne fra bordet, og tørsten blev vist nok også stillet.
Alt i alt, en rigtig hyggelig aften med højt humør.
Jeg har sagt det før “håber at se flere af jer til næste pudsning, og I behøver ikke at være bange for
jeres nye skjorte, der er klude på stuen”, vi ses.
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.
Fredag den 12. februar år 2021 kl. 18.30 i MARINEHUSET.
Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år
2021, 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 2021 inden generalforsamlingen
Fortsættes næste side
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Fortsat fra foregående side.

På valg er følgende Bestyrelsesmedlemmer:
Kjeld Jensen Bestyrelsesmedl.
Michael Hultén Næstformand
Niels Vedel

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

Karl Erik Olsen Suppleant
Thomas Hansen suppleant

modtager genvalg
modtager genvalg

AFGÅR SOM KASSERER

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

Bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsen foreslår

Revisorer
Thomas Hansen
Jens Ole Pedersen

modtager genvalg
modtager genvalg

Revisorsuppleant
Peter Westfall.
Flagbærer
Preben Ivan Olsen

Modtager genvalg

Revisorer, Suppleanter og Flagbærere 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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Lørdagsfrokost den 12.09.2020
Efter lang tids corona-venten, fik vi endelig skudt vores lørdagsfrokoster igang igen.
Lørdag den 12.09.2020 diskede Jens Ole og Peter op med en lækker frokost.
Bestående af bl.a. karrysild, stegte sild, fantastisk lun leverpostej, tarteletter mv.
Hvis nogen gik sultne fra bordet, var det ihverfald ens egen skyld.
25 spisende gæster havde opdaget, at der foregik noget spiselig i foreningen, og det blev en
hyggelig dag, med snak hen over bordene, hvor gamle venner lod nostalgien få frit løb, om
hvad der var hændt i byen i gamle dage.
I baren havde Poul Erik en travl dag, hvor forfriskninger i massevis blev langet over disken.
Mørke skyer samlede sig ude fra havet, og snart piskede regnen ned, hvilket gjorde at vi måtte
blive lidt længere inden døre i vores varme stue, og nyde det gode kammeratskab samt hvad
baren nu kunne tilbyde.
En stor tak skal lyde til vores kokke Peter Westfall og Jens Ole Pedersen, kun synd at så mange
gik glip af deres lækkerier.
Vi glæder os allerede til den næste lørdagsfrokost.
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Halsnæs Bus v/
Michael Nilaus Nielsen
Kørsel i ind- og udland
med bus fra 10 til 54
personer
Ring for tilbud på tlf.
2025 7233.
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Claes Hansen
som fylder 75 år
d. 02 januar
Jørgen Ljungberg
som fylder 70 år
d. 04 januar
Ejlef Sohn Larsen
som fylder 75 år
d. 14 januar
Karl Erik Olsen
som fylder 75 år
d. 23 januar
Inger Magnussen
som fylder 70 år
d. 26 januar
Arne Bachmann
som fylder 80 år
d. 30 januar
*************************************************************************************
Flemming Vinter
som fylder 80 år
d. 14 februar
Poul Erik Knudsen
som fylder 65 år
d. 17 februar
Svend Ulrich Jensen
som fylder 65 år
d. 27 februar
*************************************************************************************
Jørgen Munkshøj
som fylder 70 år
d. 12 marts
Hans Schwennesen
som fylder 75 år
d. 13 marts
Ole V. Jørgensen
som fylder 70 år
d. 18 marts
Wagn Johansen
som fylder 70 år
d. 22 marts

.

Michael Rasmussen, Steen Getsen, René Jørgensen
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Marinehønerne Så er året 2020 gået på hæld, så nu er det tid til at betale kontingent.
Vi har for nemhedens skyld besluttet, at beløbet på kr. 250,- skal indsættes
via mobilepay på box 58705, for jer der vil bruge.
Netbank skal beløbet overføres til Reg. nr : 3572 Konto nr. : 4798504312.
Husk at påføre jeres navn ved bank overførsel.
Kontingentet skal være indbetalt senest den 15.02.2021 Vi håber på opbakning og ideer til
arrangementer i 2021.

I året 2020 har vi desværre på grund af Coronaen ikke haft nogle arrangementer – vi har haft
2 gange Lørdagsfrokost som gik godt.
Vi håber på et langt bedre 2021, hvor vi kan udveksle ideer samt afholde nogle arrangementer.
Bestyrelsen ønsker alle samt Jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen
Kr.-

Vandtæt foret Vinterjakke…………………… 440,00
Vindjakke Marineblå………………………… 385,00
Caps med logo .................................................... 80,00
Pullover ........................................................... 645,00
Slipover fra ...................................................... 540,00
Kendetegn…....................................................... 30,00
Miniemblem ....................................................... 30,00
Blazeremblem................................................... 125,00
Slips .................................................................. 165,00
Slipsnål.. ............................................................. 95,00
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 75,00
Blazerknapper stk. ............................................... 7,50
Skjorter ............................................................. 350,00
T-shirt m/kendetegn ......................................... 125,00
Manchetknapper ............................................... 200,00
Cardigan fra ..................................................... 650,00
Hueemblem ...................................................... 125,00
Læder bælte ...................................................... 250,00
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50
OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV
”HALSNÆS” af 29. marts 1987.
Bent Olsen (formand)
Solsortevej 11
3390 Hundested
Tlf. 20 27 34 56
lokolsen@yahoo.dk
Brian Lok Olsen (næstform)
Uglevej 9
3390 Hundested
Tlf. 40 93 82 87
Zombie4ever@gmail.com
Rico Møllebro (kasserer)
Søndergade 30 A
3390 Hundested
Tlf. 61 71 65 35
moellebro@kabelmail.dk
Jens Hyldborg (Best.)
Lille Karlsmindevej 37
3390 Hundested
Tlf. 40 74 81 25
jenshyldborg@gmail.com
Tommy Andersen (Best.)
Turistvej 24
3390 Hundested
Tlf. 40 14 48 96
turisten4@gmail.com
Hans Jørgen Hansen 1 supl.
Degnebakken 90
3390 Hundested
Tlf. 23 39 04 42
hansjprivat@gmail.com

Da Hundestedhallen er
lukket har vi fået lov til at
skyde på Enghaveskolen i
Frederiksværk

Start 7 januar kl 19.00

Planlagte arrangementer:
Landsskyttestævne i Ebeltoft

20 og 21 marts
Bliver indtil videre afholdt
Vores interne skydninger
er midlertidigt lukket ned

Slut ?
AFLYST indtil videre

Halsnæs Skyttelav Ordinær generalforsamling.
AFLYST
Fredag den 29 januar 2021 kl. 19,00.
På valg til bestyrelsen er:
Formand:
Bent Olsen. Modtager genvalg
Best. medlem: Brian Lok Olsen Modtager genvalg.
Best. medlem Tommy Andersen.
Suppleant Hans Jørgen Hansen modtager genvalg
Suppleant Torben Nygård Pedersen modtager genvalg
Revisor:
Michael Hultén.
Revisor:
Torben Nygård Pedersen.
Revisor suppleant.?.
Forslag skal være bestyrelsen I hænde seneste 8 dage
før generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamlingen senest den 28 januar
2021. Husk at betale kontingent som er 70,00 kr. enten
På skydebanen – marinestuen eller via netbank.

Reg. 2580 Kontonr. 6889915194.
Husk jeres medlems nummer det er vigtig, da man
ellers ikke kan se hvem der har indbetalt.

Da der er opgradring i våbenlovgivningen
Torben Pedersen 2 supl.
Engblommevej 23
3390 Hundested
Tlf. 27 78 33 25
Torben.pedersen@krones.dk

skal alle med eget våben stille til eftersyn i det nye år
når der bliver åbnet for skydning i Hundested hallen
Bent Olsen Formand

Da vi på grund af Corona ikke må være over 10 til
spisning er maden aflyst og af samme grund er
generalforsamlingen flyttet en halv time
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Al skydning er udsat indtil videre.
Men hvis i vil modtage information, så skriv jeres mail til formanden så
vil han sørge for der blive lagt information op til os.

Det har været et langt og surt forår, og endnu mere kedeligt efterår, og
start på vintersæsonen her i skyttelavet.
Med corona og da den blev lagt ned så vi måtte skyde i hold. Så lukkede
på grund af fejlberegninger i tagkonstruktionen i hallen, som nu ikke må
benyttes indtil videre. Foreløbigt til efter sommerferien 2021.
Men der er et lyspunkt, vi har fået lov at bruge skydebanerne på Enghave
skolen i Frederiksværk.
Vi var 2 som besøgte dem tirsdag d. 1 / 12 og der er kun positive ting at
sige om de baner.
Der vil blive mulighed for at skyde torsdag aften fra kl. 19.00.
Da vi ikke ved hvor mange som vil benytte sig af tilbuddet så vil vi starte
med at sige der må max være 8 på skydebanerne og 8 i deres opholdsrum.
Hvis vi er flere som har lyst til at skyde er der mulighed for at komme i
hold og benytte banerne.
Jeg håber at mange vil benytte sig at muligheden for at komme i gang med
at skyde igen
Hvis det er, vil jeg sørge for der kommer våben med derop og dem som
har egne våben kan stadig hente dem i Hundested hallen.
Vi kan også finde ud af det hvis nogle vil have kørelejlighed.

Pbv. Bent Olsen

18

----------------------------------------------------------------

Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested Tlf.: 47940304. alt i El.
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Afsender:
Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

B

Returneres ved adresseændring

Girokort Marineforeningen.
De oplysninger der skal bruges står på den påsatte labels Der står
Medlemsnummer og Kontingent
Og skal ved indbetaling via Netbank Eller overførsel til vores
Konto i Sparekassen Sjælland på
REG nr. 0552
KONTO nr. 0000111971
Der kan også betales på stuen.
Men da der er lukket indtil videre, skal man holde sig orienteret
Via hjemmesiden
www.Hundested-marineforening.dk
Vigtig information til vores medlemmer.
Hvis du ønsker at modtage nyheder fra Hundested Marineforening, kan du tilmelde dig ordningen ved at sende en mail til hundested.marineforening@gmail.com med teksten "Nyheder
ja tak" i emnefeltet.
I mailen skal du angive navn og adresse og meget gerne dit medlemsnummer.
Hvis du fremover ønsker at modtage vores blad Travaljen på mail, så kan du tilmelde dig den
ordning ved at sende en mail til ovennævnte mailadresse med teksten "Travaljen pr mail" i
emnefeltet. Bemærk! Du vil så kun modtage bladet på mail fremover.
I mailen skal du angive navn og adresse og meget gerne dit medlemsnummer.
Du kan også sende besked om adresseændring til Marineforeningen på ovennævnte mailadresse, her skriver du "Adresseændring" i emnefeltet, i mailen skriver du din gamle adresse
og den nye eventuelt med en flyttedato, også her med angivelse af medlemsnummer. Hvis
du ikke har dit medlemsnummer så skriv dit telefonnummer.

Hilsen Michael

