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Redaktør
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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.

Marineforeningens bestyrelse:
Jens Hyldborg (formand)
LI. Karlsmindevej 37 ............. 40 74 81 25
Michael Hultén (næstformand,
IT & sekretær)
Bagerstræde 7, st.tv. ............ 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

Slopkisten bestyres stadig af Jan Nielsen
Kattegat Strandhave 3 st. tlf: 20 11 72 80

Forsidebillede:

Hundested lystbådehavn
Foto: Jens Hyldborg
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2020/21 har godt nok været et hårdt år for vores forening.
Nu her i juli md. er kommunen gået i gang med renovering af kloakkerne –
alt er gravet op – rørledning bliver lagt uden om Marineforeningen, så der
ikke kommer vand i kælderen – DEJLIGT.
Så håber jeg vi kommer på ret køl igen.
På grund af udgravningen er Generalforsamlingen udsat til fredag den,
27.08.2021. det er endnu uvist med spisning efter Generalforsamlingen –
der vil komme opslag på stuen vedr. spisning.
Vi skal have Generalforsamling igen den, 12.02.2022, hvor vi håber på at det
bliver under normale omstændigheder.
Jeg håber også på at efteråret kommer til at forløbe stille og roligt med
Pudseaften – Ålegilde – Manneaften og Lørdagsfrokoster den, 02.10,21 –
05.11.21 og 04.12.21
Men på trods af alt dette, håber jeg at alle holder humøret oppe, og at alle
medlemmer støtter vores forening i denne tid.
Til slut vil jeg ønske jer alle et godt efterår, og håber på mange hyggelige
stunder på stuen.

Jens Hyldborg, formand
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Obs!

Praktiske oplysninger.

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 at se på opslagstavlen, når du kommer i stuen. Der står ofte,
noget nyt og spændende.

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.
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Generalforsamling fredag d. 27. august 2021 kl. 18.30
Mere herom side 8-9, husk tilmelding til spisning senest tirsdag 24. august på
Stuen. Det er i skrivende stund ukendt hvad fortæringen bliver og hvad det skal
koste. Hold øje med opslag i Marinestuen og på vores hjemmeside.
Lørdagsfrokost lørdag d. 4. september er aflyst på grund af udlejning

de

Lørdagsfrokost lørdag d. 2. oktober kl. 12.00
Pris 75,- kr.

.
g

Pudseaften torsdag d. 7. oktober kl. 18.30
Som tak for deltagelsen, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid mad,
og en lille en til halsen. Vi håber der kommer mange og giver en hånd med, da
metallet trænger til at blive pudset. Der er tilmelding på grund af indkøb til
skafningen. Tilmelding sker på marinestuen.

s

g

Ålegilde lørdag d. 23. oktober kl. 18.30
Der vil være masser af ål og dans på dækket til musik Prisen for dette
arrangement er 175,- kr. eksklusive drikkevarer Der er tilmelding ved personligt
fremmøde fra lørdag den 2. oktober kl. 11.00, sidste tilmelding, er tirsdag d. 13.
oktober.

e

Lørdagsfrokost lørdag d. 6. november kl. 12.00
Pris 75,- kr.
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Manneaften fredag den 19. november kl.18.30
Tilmelding til arrangementet kan ske på Marinestuen Fra den 31. oktober, sidste
frist for til melding er torsdag den 11. november.
Menuen er, ?????????????????? med tilbehør. Pris 50,- kr.
Juletræsfest søndag den 5. december kl. 12.00
Der er julemanden og hans nisser, de vil hygge om børnene, Og danse om træet.
Der vil være godteposer og sodavand til børnene, samt julegløgg til de voksne.
Alle er velkommen.
Husk MINDEGUDSTJENESTEN den 1. januar 2022
5

Danmark - Finland

Og der blev stille......
Lørdag den 16/6 2021 var vi 16 m/k på stuen, og naturligvis blev TV-et tændt.
Holger havde slæbt sin popcornmaskine med, og uddelte gerne de saltede
korn for at fremme den naturlige tørst. Flag og halstørklæder blev fundet frem
og stuen dekoreret. Kampen bølgede frem og tilbage, men mest til Danmark’s
fordel, og humøret var højt med klappen og råben......med et blev der
stille......Christian Eriksen var faldet om på banen, og det så alvorligt ud med
hjertemassage og spillernes reaktion. Alle på stuen var stille, og ventede kun
på at høre om nyt fra hospitalet, hvor Eriksen var kørt til. Endelig kom det
opløftende budskab, at Eriksen var kommet til bevidsthed og stabil. Kampen
forsatte, men med et noget mere afdæmpet medlemsskare på stuen.
Formanden fik løftet stemningen en smule, da han servede pølser med flag og
hutli-hut på. Resultatet taler vi ikke om, men håber på en sejer i næste kamp.

Danmark - Belgien

20 medlemmer på stuen glædede sig til den forestående kamp mod Belgien.
Popcornmaskinen kørte på fulde tryk, og baren blev vel besøgt, så stemningen
var høj, da kampen endelig startede. Niels Vedel havde pyntet stuen med rød
hvide farver, og tillod, dem der ville, at man godt måtte bære
hovedbeklædning, blot det var de danske farver der blev repræsenteret. 2
minutter inde i kampen genlød stuen af et jubelbrøl, da Poulsen scorede for
Danmark, og nogle mente at man godt kunne fløjte kampen af nu. Desværre
6

skete det ikke, og med 2 belgiske scoringer i anden halvleg, gik det ikke som vi
håbede. Alligevel var humøret i top, og et nederlag skal jo bearbejdes, hvorfor
baren holdt lidt længere åbent. Nu skal vi “bare” tæve russerne, så er vi videre
som bedste 3’er (måske).

Danmark - Rusland

Vi lammetævede dem sgu.

Disse 3 billeder viser den enorme spontane glæde over sejren.
Publikum var lige så euforiske.
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.
Fredag den 27. august år 2021 kl. 18.30 i MARINEHUSET.
Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år
2021, 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:
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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.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra foregående side.

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

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 at deltage i en spisning – retten kendes ikke pt., men tilmeldelse til dette arrangement er nødvendigt og kan ske i
Marinestuen, der kan max deltage 5O personer til spisningen. Pris formentlig 50
kr. eksklusiv drikkevarer.
Medbring dette nummer af "TRAVALJEN" til Generalforsamlingen, så har du dagsordenen
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Palle Thomsen, Jørgen Otte, Jakob H Andersen

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

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

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25

25 års tegn

Rasmussen
Jørgensen
Madsen
Hansen
Frandsen
Barth
Jørgensen
Schwennesen
Nielsen

7
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År
År
År
År
År
År
År
År
År
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Poul Bæk
som fylder 50 år
d. 06. juli
Ole Lydeking Olesen
som fylder 75 år
d. 07. juli
Hans Jørgen Hansen
som fylder 65 år
d. 18. juli
*************************************************************************************
Michael Madsen
som fylder 60 år
d. 02. august
Lindy Barth
som fylder 80 år
d. 10. august
Irene Bjerregaard Olsen
som fylder 70 år
d. 19. august
Jacob Tobiassen
som fylder 50 år
d. 24. august
Gert Gade
som fylder 70 år
d. 24. august
Svend Aage Sørensen
som fylder 80 år
d. 29. august
Carsten B. Corneliussen
som fylder 65 år
d. 30. august
*************************************************************************************
Per Møllebro
som fylder 70 år
d. 29. september
*************************************************************************************
Jan Hardt Rasmussen
som fylder 60 år
d. 24. oktober
*************************************************************************************
Ole Dvinge
som fylder 80 år
d. 11. november
Lars Frederiksen
som fylder 60 år
d. 12. november
Anders Helbo Thomsen
som fylder 50 år
d. 20. november
*************************************************************************************
Niels Ole Hansen
som fylder 75 år
d. 02. december
Christian Grønbech
som fylder 70 år
d. 15. december
Poul Erik Frandsen
som fylder 75 år
d. 20. december
Jens Henrik Lorentzen
som fylder 65 år
d. 20. december
Bent Mogens Jeppesen
som fylder 90 år
d. 27. december
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Marinehønerne
Så er sommeren kommet til Danmark, og vi er sluppet for
mange af restriktionerne vi har haft i forbindelse med
Corona.
På grund af Coronaen har vi ikke haft nogle aktiviteter i
mange måneder, men håber på nogle i efteråret - det
glæder vi os til.
Vi har booket Marineforeningen til afholdelse af
Generalforsamling/hygge den 26.09.21, hvor vi håber
mange af jer vil deltage og komme med input til
aktiviteter.
Vi regner med at afholde en lidt anderledes
Generalforsamling, da vi skal afholde igen i februar md.
2022.
Men desværre trækker Lis sig som Formand på grund af
sygdom, så vi er nødt til at afholde et valg af 1-2
personer til bestyrelsen.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer ☺
Lis – Formanden
Else - Kassereren
13

Det store åleeventyr
Sådan omtales det i den danske film
“Flådens friske fyre” fra 1965, da havet lugter ramt, og de nærmest
svømmer i ål. Det samme kan siges om vores årlige ålegilde.
Vi blev ramt. 20 Kg ål var blevet tilberedt af Jens dagen før, og på
selve dagen stod Jens samt Niels og stegte ål, og Thomas lavede
de kogte saltede ål. Ligeledes blev der sørget for alt, hvad dertil
hører bl.a. havde Kjeld Nortung lavet en dejlig æblemos med
peberrod.
Vi samledes som sædvanlig på stuen, for at prøvesmage de våde
varer, og da disse omkring kl. 18:30 var fundet i orden, ålede vi os
ned i gildesalen, hvor et fint veldækket bord ventede på os.
Humøret var helt i top, og det steg yderligere et par grader, da
formanden kunne oplyse, at foreningen gav den første snaps,
samt at desserten ville være en gratis Irish Coffee.
Så kom ålene på
bordet, og sikke et
måltid, fantastisk
forberedt, og alle var
enige om, at det nok
var nogle af de
bedste ål de
havde smagt i lang
tid, sikke der blev
guffet. Under
middagen blev der
spillet afdæmpet
dejlig musik.
Selvom vi denne
gang ikke var det
antal åleelskere vi
plejer at være, 29
ialt, blev baren flittigt
besøgt, den Irske
kaffe gjorde Lykke,
og sammen med
snapseflaskerne
fandt også gin- og
14

romflaskerne vej til baren.
Alle var i et overdådigt humør, og snakken gik lystigt bordene
imellem.
Grundet Corona krisen blev der ikke danset, men det blev da til et
lille vrik, for dem der passerede dansegulvet på vej til baren eller
toilettet.
En stor tak skal lyde til Jens for det kæmpe arbejde han lavede for
at få det hele til at lykkes. En stor tak skal også lyde til vores
kokke, samt dem som bar. Håber vi får en ligeså hyggelig åleaften
næste år.
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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
Torben Pedersen 2 supl.
Engblommevej 23
3390 Hundested
Tlf. 27 78 33 25
Torben.pedersen@krones.dk

Da Hundestedhallen er
lukket frem til november
måned vil evt. skydninger
kunne foregå på Enghaveskolen i Frederiksværk.
Dette vil dog først kunne
ske til august.
Se opslag i marinestuen og
på hjemmesiden
http://www.hundestedmarineforening.dk/

Planlagte arrangementer:

Landsskyttestævne i Ebeltoft

02 og 03 oktober
Bliver indtil videre afholdt.

Halsnæs Skyttelav Ordinær generalforsamling.
DATO UKENDT
Se opslag i marinestuen og på hjemmesiden
Fredag den ?? ??????? 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 Hultèn.
Revisor:
Torben Nygård Pedersen.
Revisor suppleant.?.
Forslag skal være bestyrelsen I hænde seneste 8 dage
før generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamlingen senest onsdagen før.
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
skal alle med eget våben stille til eftersyn i det nye år
når der bliver åbnet for skydning i Hundested hallen
Bent Olsen Formand
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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 år her i skyttelavet. Først med Corona, og
derefter den lukkede hal som ikke ser ud til at blive klar før tidligst i
november.
Men der er et lyspunkt, vi har fået lov at bruge skydebanerne på Enghave
skolen i Frederiksværk fra sidst i august.
Det vides ikke endnu på hvilken ugedag skydningen vil kunne finde sted,
det bliver sandsynligvis enten tirsdag eller 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
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TILBAGEBLIK

Fastelavn 2017. Hun er næsten ikke
til at kende.
Fregatskydning 2013. Inspektion?

Christianiatur 2015. Trænger Erik til
et bad?

Pudseaften 2017. Pers torpedo.
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Frederikssund Marineforening
har vi modtaget følgende invitation:

Til vore venner i Marineforeningerne
Hundested og Frederiksværk

Søndag den 19. september

Tager vi på udflugt til Marinehjemmeværnsskolen i Slipshavn, hvor vi vil blive vist
rundt af skolechefen, OK Mads Kjærgaard Sørensen og Bent Larsen fra Nyborg
Marineforening.
Efter besøget på Slipshavn, forhaler vi til Nyborg Marineforening, hvor der vil blive
serveret frokost.
Hele arrangementet til en samlet pris af kr. 350,Skulle nogen af jeres medlemmer have lyst til at deltage i denne udflugt, så vil
bussen køre fra Hundested kl. 07.00 og fra Frederiksværk kl. 07.30.
Forventet hjemkomst til hhv. Frederiksværk og Hundested kl. ca. 17.00 og 17.30.
Tilmelding senest den 7. september, men meget gerne før.
frederikssund@marineforeningen.dk
Endelig plan med tider etc. vil tilgå så snart, det hele er på plads.
Med venlig hilsen
Benny Hansen, Formand

Vi kommer gerne ud og laver en besigtigelse af jeres flytning helt gratis og uforpligtende.
Vi er også behjælpelig med flyttekasser og indpakningspapir det er selvfølgelig også helt gratis.
Vores tilbud er altid helt fast og alt incl. VI kan altid fanges på messenger, sms eller opkald på 51503390
Med venlig hilsen Halsnæs Flyttebil
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Afsender:

B

Returneres ved adresseændring

Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

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

Følgende effekter kan købes i Marinestuen

Vandtæt foret Vinterjakke ………......…......
Vindjakke Marineblå …………………...….
Caps med logo …………………………......
Pullover …………………………………….
Slipover fra ………………………………...
Kendetegn ………………………………….
Miniemblem ………………………………..
Blazeremblem ……………………………...
Slips ……………………………………......
Slipsnål …………………………………….
Indkøbspose m/kendetegn …………………
Blazerknapper stk. ………………………...
Skjorter …………………………………….
T-shirt m/kendetegn ……………………….
Manchetknapper …………………………...
Cardigan fra ………………………………..
Hueemblem ………………………………...
Læder bælte ………………………………..
Postkort/m. kuvert …………………………

Kr.440,00
385,00
80,00
645,00
540,00
30,00
30,00
125,00
165,00
95,00
75,00
7,50
350,00
125,00
200,00
650,00
125,00
250,00
5,50

OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.
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