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Foreningens formål er at styrke nationens
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Slopkisten bestyres stadig af Jan Nielsen
Kattegat Strandhave 3 st. tlf: 2011 7280

Forsidebillede:
Verdens største sejlskib den 4 masters bark
Sedov da den besøgte Skagen i 1994.
Kilde: Skagen i gamle dage.
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Så er vi startet på 2019 og den første dag gik i kirken, og bagefter på stuen med at
”hakke” lidt på hinanden, men det gik desværre kun en vej, da Thomas var syg og
ikke kunne give dem svar på tiltale.
Så havde vi lørdagsfrokosten det var som sædvanligt et overflødighedshorn
af mad, hvor bestyrelsen havde lagt sig i selen for at trylle for medlemmerne. Der
blev hygget og snakket hele eftermiddagen samt nydt lidt øl.
Så var der en pudseaften hvor vi hyggede og sad og pudsede alt metallet. Efter en
times tid var det sidste metal ordnet og maden kom på bordet, ”forloren skildpadde” sammen med lidt øl til at smøre halsen med. Vi var godt nok ikke ret mange
men hyggeligt var det.
februar hvor lørdagsfrokosten gav Fuldt hus og vi kunne takke Charles og Irene for
deres kogekunst.
Til Generalforsamlingen var der fyldt op på stuen og til spisningen var vi godt 40
bagefter og så blev der diskuteret hvad der blev snakket om under mødet.
marts kom marinehønsene på banen, og lavede en lørdagsfrokost, og der var godt
30 til spisning, der var rigeligt mad på bordet, og I gør virkelig et godt stykke arbejde ”Tak Høns”.
Manneaftenen, hvor der var torsk på menuen. Der var 30 til spisning og der var
Thomas desværre kommet til skade men havde alligevel lavet salt torsk og Kim
Cleverly lavede kogt torsk og anrettede den til stor tilfredshed for alle Tak til alle
som hjalp med alle arrangementer
Jeg håber vi alle får en god sommer og mødes på stuen til hyggeligt samvær.
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.

Det blev på bestyrelsesmødet i
oktober 2014 vedtaget at man skal
have været medlem af foreningen i
12 måneder for at kunne leje Fest
Lokalerne.

Redaktøren mener.
Så kom foråret og sammen med det kom
tyvene ”desværre” for de nåede at brække 3
døre og et vindue op, og skære spilleautomaternes hængelåse over og snuppe pengene i dem. På under 10 minutter, ja de er
sandelig hurtige. Men nu har vi fået nye
døre nedenunder, og døren til Stuen er blevet repareret.
HJH
En blondine bagte en kage til sin kæreste.
Efter han havde spist den sagde han “puha
jeg føler mig godt nok høj. Hvad har du
puttet i den?”
“Ja” sagde blondinen “Æg, sukker, smør og
mel som jeg købte for 900 kr af en mand
på Christiania
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Lørdagsfrokost: d. 6. april kl. 12.00 pris 50 kr.
Så er det tid til at mødes og hygge nogle timer.
Pudseaften :

Fredag d. 12. april Vi mødes og bruger et par timer på at pudse
metallet, og hyggesnakke lidt inden der bliver serveret lidt
Proviant.

Lørdagsfrokost: d. 4. maj kl 12.00 pris 50 kr.
Så er det igen tid til at mødes og hygge over lidt frokost.
Velbekomme..
Udflugt:

Lørdag d.11. maj skal vi til Pansermuseet i Slagelse og derfra
skal vi til Roskilde Marineforening og spise. Prisen er 375,- kr. pr
person incl. Bus, Morgenmad, entre og frokost.

Lørdagsfrokost: d 1. juni kl.12.00 pris 50 kr.
Så er det sidste spisning i denne omgang. Den starter op igen til
september.
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Nytårskur 2019
Det var en kold og blæsende 1. januar 2019, da vi mødtes ved kirken, for at deltage i vores traditionsrige nytårskur.
Den kolde vind var et kærkomment gode, oven på nytårsaftens strabadser.
Efterhånden blev kirken fyldt op, og vores præst Lotte holdt en mindeværdig gudstjeneste, under fanerne fra vores forening samt Hundested fiskeriforening, Lynæs fiskeriforening og Kystartilleriet.
Efter gudstjenesten gik vi i samlet flok til mindevæggen, for dem der blev på havet, hvor vores
formand Jens Hyldborg lagde en krans fra de tilstedeværende foreninger. Som præsten nævnte,
var der gudskelov ikke kommet flere navne på væggen i det forgangne år.
Efter kransenedlæggelsen gik turen til Marinestuen, hvor der som sædvanlig var højt humør i
gode kammeraters samvær. Desværre måtte vi i år undvære Thomas og hans drilske kommentarer, så nu kan vi kun frygte næste år, hvor Thomas sikkert møder op med fornyet energi.
Vores præst kiggede også forbi, og hyggede sig i et par timer.
Opstemte og glade over at 2019 var begyndt med en sådan dejlig dag, kan vi kun se optimistisk
på hvad resten af 2019 vil bringe.
tekst HM. Foto MH
Dejligt at komme ind i varmen.

Så er der blæst i fanerne.

Formanden med kransen ved mindestenen.

Man skal vist holde godt fast på løse genstande.
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Fastelavn 2019
Så blev det igen børnenes (20 styk) tur til at komme i Marinehuset for at slå katten af tønden.
Der blev gået til sagen med stor flid, og der gik ikke mange minutter så havde de små klaret deres tønde. De stor havde lidt mere arbejde for træet måtte have været hårdt siden de skulle bruge
så lang tid på dem, men til sidst lykkedes det og alle trak ind i varmen, for som der blev sagt det
var sgu en kold omgang at stå i skyggen. Så fik børnene pølser og sodavand og de voksne kunne
sidde og nyde en øl og en pølse sammen med dem inden Formanden kårede katte konge og
dronning

Kattekonge Alfred Malmgren

Kattedronning Nicoline

Ja der bliver lagt kræfter i.

Så måtte tønden give op.

Så måtte den overgive sig

Hun måtte have mor til hjælp
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UDFLUGT TIL PANSERMUSEET I SLAGELSE
Lørdag d.11. maj, afgang fra marinestuen kl. 9.00 og forventet hjemkomst kl. 17.00 prisen bliver
375,- kr. incl. Bus, entre og frokost.
Vi mødes på stuen 8.30 og så kører vi mod Slagelse der vi finder et sted hvor morgenmaden og
kaffen kan indtages, inden vi fortsætter til Pansermuseet. Der vil blive en guidet rundtur på ca. 1
time, På vej hjemad kører vi til Roskilde Marineforening, der ankommer vi ca. kl.14 og spiser lidt
frokost, inden vi vender næsen hjemad.
Der vil være salg af øl og vand i bussen, til priser som på skydebanen. Så håber vi at man møder
op med godt humør og der er plads til 50 i bussen.
Tilmelding senest tirsdag d. 30. april på stuen. VEL MØDT..

Panserstyrker som en strategisk faktor
Det var dog først med krigens afslutning og den kolde krigs påbegyndelse, at pansrede enheder blev tilføjet den afgørende strategiske dimension, til deres allerede anerkendte taktiske rolle.
Linjerne imellem Øst- og Vestblokkens militære aktiver var intetsteds trukket skarpere op end i Europa. Kontinentet
blev arnestedet for gnidninger imellem de modsatrettede ideologier og samfundsmodeller, og husede desuden blokkenes langstrakte fysiske grænseområder.
Panserstyrkeforholdet forblev en konkret militær magtfaktor i Europa og en vigtig brik i retorikken blokkene imellem helt
frem til den kolde krigs afslutning. Våbenarten blev som resultat heraf genstand for en massiv organisering og strategisk som taktisk planlægning fra begge sider. Dertil kom en storstilet indøvelse af de forventede kampscenarier, der
især i WAPA landenes offensivt anlagte planer, i afgørende grad indbefattede Danmark og Skandinavien som udsete
slagmarker i de kommende frontafsnit.

Info og billede pansermuseet east.
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Referat af Generalforsamling 2019
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Peter Westfall som blev valgt.
Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gav han ordet til
formanden.
2. Aflæggelse af beretning.
Jens Hyldborg fremlagde sin beretning som efter et enkelt spørgsmål fra Nina Hoffstetter
om kvindeafdelingen som støtteforening blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab.
Kjeld Jensen fremlagde et flot regnskab som blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde et forslag om at der kun skulle være én suppleant, det var i lyset at de
problemer der altid var med at finde interesserede medlemmer. Forslaget blev efter nogen
diskussion forkastet.
5. Valg til bestyrelse og suppleanter.
På valg var kasserer Kjeld Jensen, Michael Hultén, Niels Vedel og Hans Jørgen Hansen.
Hans Jørgen Hansen ønskede ikke genvalg.
Kjeld Jensen, Michael Hultén og Niels Vedel blev alle genvalgt ved akklamation.
Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem Klaus Bøgeskov Nielsen blev godtaget.
Til suppleanter valgtes Karl Erik Olsen og ny suppleant Thomas Hansen ved akklamation.
6. Valg af revisorer og suppleant.
Revisorerne Thomas Hansen og Jens Ole Pedersen blev genvalgt ved akklamation.
Revisorsuppleant Peter Westfall blev genvalgt ved akklamation.
7. Valg af sendemænd.
Det blev meddelt at dem der måtte være interesseret kunne henvende sig i baren.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra foregående side

8. Valg af flagbærer og reserve.
Preben Ivan Olsen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Ove Rasmussen valgt til flagbærer. Da der ikke var andre interesserede, står posten som reserve flagbærer ubesat.

9. Eventuelt.
Formanden lagde ud med at uddele års-tegn. Der var denne gang 1 der kunne
modtage 40 års tegn og 2 der kunne modtage 25 års tegn.
Søren Barlebo spurgte til reglerne for optagelse af kvinder i afdelingen, formanden forklarede vedtægterne.
Ole Dvinge havde et forslag om, at i lyset af de datoproblemer der havde været i bladet,
kunne det måske være en ide med en mail-liste så medlemmerne hurtigt kunne få besked
ved ændringer af planlagte ture og arrangementer.

Til sidst takkede formanden for alle forslag og ideer og erklærede generalforsamlingen
for afsluttet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:45.

_________________________
Michael Hultén, referent

_________________________
Peter Westfall, dirigent
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! Danmark i spidsen for nyt NATO-hovedkvarter
Danmark øger nu bidraget til NATO’s tilstedeværelse og afskrækkelse i Østersøregionen med et divisionshovedkvarter i hhv. Danmark og Letland. OPDATERET MED FOTOS.
08-03-2019 - kl. 10:00
Af Forsvarskommandoen

Sikkerhedssituationen i Østersøen er i de seneste år forværret. Derfor har NATO og de baltiske lande efterspurgt større tilstedeværelse og assistance i Baltikum fra NATO-allierede.
Danmark opretter derfor et nyt multinationalt divisionshovedkvarter i samarbejde med
Letland og Estland.
Forsvarsminister
Claus Hjort Frederiksen og forsvarschef general Bjørn
Bisserup ved afsløringen af divisionshovedkvarterets
våbenskjold.

Hovedkvarteret får permanent tilstedeværelse i hhv. Danmark og Letland (Adazi).
Det nye divisionshovedkvarter indvies officielt fredag i Adazi, Letland.
Det nye hovedkvarter, som vil være danskledet, er endnu et vidnesbyrd om, at Danmark udfylder en vigtig rolle for NATO og tager et stort ansvar i østersøregionen. Forsvarschef, general Bjørn Bisserup, påpeger:
- Med etableringen af det nye multinationale hovedkvarter er Danmark med til at bidrage
yderligere til NATO’s afskrækkelsesprofil i Østersøregionen. Med etablering af hovedkvarteret er danske soldater med til at tage et betydeligt lederskab i regionen, siger forsvarschefen.
Han henviser blandt andet til, at Danmark sidste år havde 200 soldater udstationeret i Estland, hvor de indgik i NATO’s fremskudte tilstedeværelse enhanced Forward Presence
(eFP), ligesom Forsvaret i hele 2018 havde kommandoen for NATO’s stående flådestyrke i
Østersøen, SNMG1.
Det nye hovedkvarter, der bliver en del af NATO’s styrkestruktur, skal blandt andet bidrage
til NATO’s operative planlægning og støtte de baltiske staters nationale forsvarsplanlægning,
træne baltiske enheder og koordinere mange militære aktiviteter i regionen, herunder blandt
andet enhanced Forward Presence.
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Fortsat fra forrige side

Divisionschef generalmajor Flemming Mathiesen ved paraden.

- Hovedkvarteret vil kunne agere hurtigt i forhold til en trussel, og tilstedeværelsen i
operationsområdet gør det til et stærkt krisestyringsværktøj”, siger chefen for den nye
division, generalmajor Flemming Mathiasen og tilføjer:
- I krise og krig vil hovedkvarteret blandt andet skulle skabe forudsætning for indsættelsen af
eksempelvis NATO’s hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker på højt
beredskab samt gennemføre eventuelle kampoperationer.
Hovedkvarteret vil således være med til at dække et behov i NATO’s kommandostruktur og
bidrage til, at NATO’s samlede indsats i Baltikum får mere tyngde.
Fakta:
• Det nye danskledede divisionshovedkvarter, Multinational Division North, får permanent
tilstedeværelse i Baltikum. I fredstid etableres hovedkvarteret i både (Karup/Slagelse)
Danmark og (Adazi) Letland.
• Danmark, Estland og Letland er rammenationer, og Danmark påtager sig rollen som leadnation.
• I fredstid vil hovedkvarteret, når det er fuldt etableret, være bemandet med ca. 100
personer, hvoraf de ca. 60 er danskere fordelt med ca. 40 i (Karup/Slagelse) Danmark og ca.
20 udstationeret i (Riga) Letland. Hertil kommer stabsstøttepersonel, hvor Danmark vil
bidrage med ca. 80 personer, med ca. 50 i Danmark og ca. 30 i Riga.
• I krise og krig vil hovedkvarteret, når det er fuldt aktiveret, være bemandet med op til 600
personer, hvoraf op til ca. 250 vil være danskere.
• Danske Division har siden 2004 haft et tæt samarbejde med op til fem baltiske brigader,
hvor den har varetaget træning og uddannelse. Uddannelsessamarbejdet vil med etableringen
af hovedkvarteret blive yderligere styrket. I tilfælde af krise kan hovedkvarteret være fuldt
deployeret og klar til indsættelse efter 7 dage.
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Bent Ole Carlsson
som fylder 75år
01 april
********************************************************
Bo Seest Jørgensen
som fylder 75 år
03 maj
Klaus Klyver Nielsen
som fylder 60 år
09 maj
Flemming Rasmussen
som fylder 75 år
25 maj
Arne Understed Johansen
som fylder 80 år
31 maj
*********************************************************
Palle Mandsberg
som fylder 75 år
01 juni
*********************************************************
.

Curt Åke Roland Persson
Kim Anders Cleverly
Christian Winther
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Nytårsfrokost den 5/1 2019
Lørdag den 5. januar 2019 lød startskuddet for vores lørdagsfrokoster, med bestyrelsens
nytårsfrokost, for- og tilberedt af bestyrelsen selv, godt hjulpet af Thomas.
Der var som sædvanligt stuvende fuldt på stuen til dette arrangement, og det var dejligt
at se så mange ansigter man ikke havde set længe.
Dagen gik som en sådan dejlig dag må gå med så fantastiske madretter, ud over de flydende varer, flød også snakken hen over bordene. Retter blev spist, nye blev båret op fra
køkkenet, og stor var begejstringen hver gang en af disse retter ramte bordet, et orgie i
velvære og gode venner.
Da solen begyndte sin nedstigning, var vi også nogle der glade og mætte, søgte mod vores hjem, medens andre forsatte den gode stemning i byen.
Et helt igennem godt gennemført arrangement, og vi glæder os allerede til den næste
lørdagsfrokost.
HM.
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen

Kr, Vandtæt foret Vinterjakke ............................... 400,00
Vindjakke Marineblå ....................................... 375,00
Caps med logo ................................................... 80,00
Pullover ............................................... 550,00- 585,00
Slipover fra ........................................ 460,00 - 490,00
Kendetegn… ...................................................... 30,00
Miniemblem....................................................... 30,00
Blazeremblem .................................................. 125,00
Slips ................................................................. 165,00
Slipsnål.. ............................................................ 95,00
Indkøbspose m/kendetegn ................................. 60,00
Blazerknapper pr. stk. .......................................... 6,50
Skjorter ............................................................ 330,00
T-shirt m/kendetegn......................................... 100,00
Manchetknapper .............................................. 125,00
Cardigan fra ...................................... 580,00 - 640,00
Hue emblem ..................................................... 125,00
Vendbart bælte ................................................. 250,00
Postkort/m. kuvert ............................................... 5,50
OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.

Reklameplads Her !!!!!!
En mand og en kvinde kolliderer frontalt på landevejen. Begge biler er totalt
skadet, men heldigvis er begge uskadte. Efter de begge, temmelig rystede er
kravlet ud af bilen, siger kvinden:
- Wow! Se på vores biler; de er fuldstændig smadrede, men vi slap uden en skramme. Det må
være et tegn fra gud om, at vi skal blive venner og leve i fred med hinanden resten af vore
dage, og hun giver manden et stort kram og et kys på kinden.
- Jeg er helt enig, siger manden og rødmer let.
- Og se, siger kvinden, endnu et mirakel, min bil er totalt krøllet sammen, men den her flaske
vin jeg lige har købt er fuldstændig uskadt, det er et tegn fra gud om, at vi skal drikke denne vin
og fejre vores utrolige held.
Hun giver flasken til manden, der åbner den med sin lommekniv og stadig temmelig
rystet sætter flasken for munden, og drikker næsten halvdelen.
Manden rækker flasken tilbage til kvinden, der sætter proppen i flasken, og sætter sig ned i
vejkanten.
Manden spørger forundret:
- Øh, skal du ikke have noget?
- Næh, siger kvinden, jeg tror bare jeg vil sidde her og vente på politiet.
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV
”HALSNÆS” af 29. marts 1987.
Ole Lorentzen (Formand)
Fjordvej 12, 3. th.
3390 Hundested
Tlf. 22 55 72 41
ohl2001@webnetmail.dk
Bent Olsen (næstform.)
Solsortevej 11
3390 Hundested
Tlf. 20 27 34 56
lokolsen@yahoo.dk

Planlagte arrangementer:
Skydningen foregår i
Hundested Hallen i kælderen hver onsdag fra kl. 19:00
til 21:00.

Sidste skydning 10. april så
er det sommerferie.

Rico Møllebro (kasserer)
Søndergade 30 A
3390 Hundested
Tlf. 61 71 65 35
moellebro@kabelmail.dk

Her er
skiven med
max point.

Brian Lok Olsen (Best.)
Uglevej 9
3390 Hundested
Tlf. 40 93 82 87
Zombie4ever@gmail.com
Jens Hyldborg (Best.)
Lille Karlsmindevej 37
3390 Hundested
Tlf. 40 74 81 25
jenshyldborg@gmail.com
Suppleant.
Tommy Andersen
Turistvej 24
3390 Hundested
Tlf. 40 14 48 96
turisten4@gmail.com

Fastelavnsskydning den 20-02-2019.
Der var 17 skytter som skød efter klovneskive,
Med dette resultat at Kattekonge blev:
Per J.C. Hansen 39 p. Kattedronning Bent Olsen
35 p. Hans Jørgen Hansen 35 p. Richard Frederiksen 34 p.
Jens Hyldborg 34 p. Peter Andersen 33 p. Charles Hansen
32 p. Kjeld Nortung 31 p. Ole Lorentzen 31 p. Rico Møllebro 31 p. Hans Kramer 30 p. Karina Olsen 30 p. Tommy
Andersen 28 p. Brian Lok Olsen 25 p. Michael Hultén 25
p. Gert Gade 23 p. Leif Andersen 13 p.
Efterfølgende blev uddelt fastelavnsboller til alle.
Atter en god aften i skyttelavet.
Når man modtager dette blad, har vi været til Landsskyttestævne i Esbjerg, resultatet vil komme i næste nummer.
Vi er 9 skytter som drager til Esbjerg.
Ol.
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V/ Christian Hansen
Mail: mail@toemrerhansen.dk

Værksted: Håndværkervej 1
3390 Hundested

Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested Tlf.: 47940304. alt i El.
19

Afsender:
Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

Returneres ved adresseændring

Vindue og trappevask

B

græs og hæk klipning

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.

