Nr 3

juli 2020

www.hundested-marineforening.dk

39 årgang

MEDLEMSBLAD
FOR
HUNDESTED
MARINEFORENING

Åbningstider på Marinestuen
Tirsdag og torsdag
15.00 — 18.00
Lørdag og søndag
11.00 - 14.00

Havnegade 8- 3390 Hundested
Tlf. 47 93 88 36
www.hundested-marineforening.dk/
Redaktør
Hans Jørgen Hansen
Tlf. 23 39 04 42
E-Mail: hansjprivat@gmail.com
ansvh.

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 (Næstform.IT & sekretær)
LI. Karlsmindevej 23,1 …………….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, st ………. …….
29 66 07 58
Kjeld Nortung……( Lørdagsfrokosten )
Højsgårdsvej 50……………...
24 85 91 44
Poul-Erik Knudsen
Liljevænget 16……………………. 51 43 99 89
Karl Erik Olsen……………...1.suppleant
Nyvej 9………………………………24 87 59 70
Thomas Hansen
2. supleant
Ll. Karlsmindevej 24……………… 40 81 12 51

Slopkisten bestyres af Jan Nielsen
Kattegat strandhave 3 st. Tlf. 20 11 72 80
Forsidebillede
Der var rigeligt vand på strandvejen kilde
facebook
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Hej alle så er vi kommet igennem virussen, og alt er vel på stuen.
Stor tak til alle jer medlemmer for at åbningen gik godt.
Det har været nogle stille måneder, men der har været tid til at ordne kælderen færdig
– så nu står den klar til brug.
Så bliver der igen taget hul på Lørdagsfrokosterne, første gang bliver den 12.09.20.
Der bliver desværre ingen udflugt i år – også på grund af virussen, da planlægningen
ikke kan nås.
Vi holder i år åbent både tirsdag og torsdag i Juli og August md.
Jeg ønsker alle medlemmer og familie en skøn og varm sommer.

Vi ses på stuen vel mødt. Jens Hyldborg
formand
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Praktiske oplysninger.

Obs!

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 opkrævnin-gen 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 nøj-agtig
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.

Obs! Obs!

Husk at melde flytning til bestyrelsen!!

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

Det blev på bestyrelsesmødet i oktober 2014 vedtaget at man skal have været
medlem af foreningen i 12 måneder for at kunne leje Festlokalerne.
Redaktøren mener.
Så er CORONATIDERNE ved at være overstået. Og hele kælderen er ordnet, efter
vandskaden, hvilket har været en bekostelig
affære for forsikringen. Da alt skulle renses
af efter vandskaden.
Formanden har med hjælp fra flere fået
vasket ned og malet oppe på stuen, under
nedlukningen af stuen.
”Nu lugter der næsten ikke af røg mere”.
Samtidig er der vist problemer med de store
”Mus” som har lavet huller ude foran og ved
Trappen inde i gården.
Der er ikke meget at skrive om da Danmark
Har været på vågeblus, i over 2 måneder.
Så der vil være billeder og historier fra sø
værnets opgaver i både ind og udland.
For det ikke skal være løgn havde vi vand i
kælderen igen, efter den var ordnet.
Men formanden og 3 andre var hurtige og
Fjernet det hele før der skete skade igen.
Redaktøren..
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Fregatskydningen er aflyst pga. Corona tiden
Lørdagsfrokost September : Flyttet til den 12 september
Lørdagsfrokost Oktober: 3/ 10 kl. 12.00 der er tilmelding til ålegildet, efter
devisen først til mølle og personligt fremmøde. Prisen kommer i oktoberbladet .

Påvirkede værnepligtige ved Livgardens vagtstyrke
21-06-2020 - kl. 17:54

Kilde forsvarets informationstjeneste

Af Forsvarskommandoen
Natten til søndag blev Københavns politi tilkaldt for at støtte Den Kongelige Livgarde med at
foretage ransagning og test for brug af euforiserende stoffer på Livgardens Kaserne i København.
Politiets ransagning efter euforiserende stoffer var negativ, men 4 værnepligtige fra vagtstyrken blev testet positiv for euforiserende stoffer, og fik foretaget en blodprøve.
De 4 værnepligtige blev efter testen sendt hjem. Indtil Forsvarsministeriets Auditørkorps har
afsluttet sagen, vil de 4 forrette tjeneste andetsteds ved Livgarden end i vagtstyrken.
I alt 18 soldater fra vagtstyrken blev testet.
” F orsvaret ser med stor alvor på alle sager vedrørende brug af euforiserende stoffer. Sagen
er overdraget til Forsvarsministeriets Auditørkorps til videre behandling. Brug af euforiserende stoffer er uforenelig med enhver form for militær tjeneste,” siger chefen for Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling, oberst Susanne Lund.
Forsvarsministeriets Auditørkorps ( FAUK ) er en uafhængig, militær efterforsknings- og
anklagemyndighed. I den konkrete sag vil auditørkorpset behandle sagerne, rejse sigtelser
og sagerne bliver herefter afgjort af FAUK ’ s jurister .
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Niels Juel vender hjem efter fire uger under kolde himmelstrøg

Niels Juel har som det tredje af 2. Eskadres skibe bidraget til opgaveløsningen under Arktisk
Kommando. I fire uger operer fregatten i området ved Færøerne, Island og Grønland og samler erfaringer til kommende sejladser i det arktiske område.

Af Forsvarskommandoen
I slutningen af maj satte Forsvarets fregat Niels Juel kursen mod nord, hvor skibet
indtil nu har været en del af opgaveløsningen ved Arktisk Kommando.
Indsættelsen af fregatter i Arktis er en del af et styrket fokus på det arktiske område, og det er tredje gang siden sommeren 2019, at en fregat eller et støtteskib bliver indsat under Arktisk Kommando.
Der er generelt stigende aktivitet i det arktiske område, så fregatterne er en velkommen styrkelse af indsatsen. Fregatterne er med til at skabe et overblik over,
hvad der foregår i området, fortæller chef for Arktisk Kommando, generalmajor Kim
Jesper Jørgensen.
”For det første er dét, at vi har en ekstra enhed, en værdi i sig selv, da vi kan være
til stede i et større område. For det andet har en fregat fantastiske sensorer, herunder en luftovervågningsradar, der kan række op til 400 kilometer og på den måde
væsentligt forbedre overvågningen af operationsområdet. Endelig har en fregat jo
en række våbensystemer, som de inspektionsfartøjer- og skibe, der normalt sejler
heroppe, ikke har, så fregatten giver os nogle andre militære handlemuligheder.
Samlet set styrker fregatten vores evne til at løse vigtige opgaver, herunder overvågning og suverænitetshåndhævelse,” siger han.
Selvom det er på andet år, at en fregat er indsat i området, er der stadig erfaringer
at hente, og både Arktisk Kommando og skibenes besætninger bliver hele tiden klogere på, hvordan man kan anvende fregatterne så godt som muligt. For eksempel
har Niels Juel, som den første fregat i sin klasse, lagt til i Grønnedal, hvor opgaven
her er at lære området at kende og udvikle vejledninger til fremtidige sejladser i
området.
Fortsættes side 7
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Fordi det stadig er nyt for fregatter at operere i Arktis, er der parallelt med opgaveløsningen også en del situationer, såsom afvisning af skibe og slæbeøvelser, besætningen skal træne undervejs, da det ikke er opgaver, de normalt beskæftiger sig
med.
”Det er noget anderledes at operere i Arktis end andre steder på kloden på grund af
klimaet og farvandsgeografien. Det stiller store krav til at gennemføre vores operationer, så vi bruger en del energi på at orientere os i området for at få farvandskendskab og træne med de enheder, der normalt opererer heroppe,” siger skibschef på
Niels Juel, kommandørkaptajn Michael G. Landmark.

Indsættelsen af fregatter er en årlig tilbagevendende begivenhed og for at få størst
muligt udbytte af deres tilstedeværelse, er ambitionen for fremtiden at få koordineret flere øvelser med udenlandske enheder for at holde erfaringerne ved lige,
fortæller chefen for Arktisk Kommando.
”Mængden af operative opgaver vokser, så fregatten er en velkommen styrkelse af
vores ’værktøjskasse’. Vi vil blive ved med at indsætte fregatter og samtidig udnytte
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deres tilstedeværelse ved at arrangere øvelser, der kan udfordre fregatterne og gøre dem endnu dygtigere,” slutter chef for AKO, generalmajor Kim Jesper Jørgensen.
Inden Niels Juel atter er tilbage i Korsør skal fregatten runde såvel Island som Færøerne. Også her vil besætningen få opgaver der ligger ud over det sædvanlige.
Kilde forsvarets udgivelse

Søværnets Overvågningsenhed
18-06-2020 - kl. 14:00

Søværnets Overvågningsenhed har ansvaret for kontinuerligt at levere et overblik
over den maritime trafik i de danske farvande. Dette gøres ved at opbygge et overfladebillede ved hjælp af observationer fra enheder i land, til vands og i luften.
Overfladebilledet bruges blandt andet til at løse maritime myndighedsopgaver, så
som søredning og forureningsbekæmpelse.
Overgågningsenheder på land
Under Søværnets Overvågningsenhed hører ti landbaserede enheder, som næsten
alle er døgnbemandede. Maritimt Overvågningscenter i Frederikshavn har
fem underlagte kystudkigsstationer i Drogden, Hammer Odde, Kegnæs, Røsnæs og
Skagen. Derudover findes marineudkigsstationer i Føllesbjerg og Hellebæk.
Sikker gennemsejling ved broerne
Ud over opbygningen at det maritime overfladebillede, har Søværnets Overvågningsenhed også til opgave at kontinuerligt at sikre den sikre gennemsejling ved
Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Dette gøres ved Vessel Traffic Service centrene
VTS Storebælt og VTS Øresund.
Kilde søværnets informationstjeneste

9

8

Jægersoldat reddede ung kvinde fra at fryse ihjel: Nu bliver han hædret
En jægersoldat lagde sin løberute det helt rigtige sted, på det helt rigtige tidspunkt
REDNINGSAKTION 5. august 2019 17:04 - Opdateret 5. august 2019 18:47
Af: Nanna Holm Hansen
BLOKHUS: En helt almindelig formiddag 12. maj i år løb en næsten helt almindelig mand en
morgentur på stranden i Blokhus.
Den tur blev brat afbrudt. En kvinde på 23 år var nemlig kommet i alvorlige problemer efter at
være svømmet ud i 10-12 grader koldt havvand. Hun havde været derude så længe, at det begyndte at virke underligt på de, der holdt øje med hende fra stranden. Situationen blev endnu
mere suspekt, da kvinden ikke svarede, når der blev råbt til hende fra land.
Derfor blev en politipatrulje kaldt til stedet. Men de var usikre på, om de havde det udstyr, der
skal til for at redde et menneske, der driver rundt 50-60 meter ude på havet.
De vidste bare, at de skulle handle hurtigt, for det kan være dødsensfarligt for et menneske at
opholde sig længere tid i koldt vand. Der er forskel på, hvor lang tid et menneske kan klare nedkølingen, men symptomerne er de samme.
Kroppen begynder at ryste. Det kan være vanskeligt at opretholde bevidstheden. Så begynder
blodet at cirkulere langsommere og langsommere rundt i kroppen. Og til sidst forsvinder åndedrættet.
Usædvanlig indsats
På grund af de farlige udsigter for kvinden i havet tog patruljen straks imod løberens tilbud om at
løbe ud og forsøge at redde kvinden op fra det kolde vand.
Det lykkedes manden at få kvinden ind på stranden, før hun mistede bevidstheden som følge af
nedkølingen. Hun blev med det samme kørt til skadestuen og fik en helbredsundersøgelse.
Løberen, der trådte til, nåede også selv at blive nedkølet. Fortsættes side 11

.
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Efter at have fået varmen tilbage, fortalte løberen, hvorfor han havde kunnet redde
kvinden så hurtigt, når ingen andre på stranden kunne.
Det viste sig, at manden var uddannet jægersoldat og dermed havde erfaring med at
håndtere ekstreme situationer.
Dusør til redningsmand
Hvis jægersoldaten, der ønsker at være anonym af sikkerhedsmæssige årsager på
grund af sit job, ikke var trådt til, kunne situationen være gået helt galt. Det mener
Kenneth Ginnerup, der er vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi Hjørring.
- Vi frygter, at hun var omkommet i vandet - derfor er vi selvfølgelig meget glade for,
at borgeren trådte så resolut til, siger Kenneth Ginnerup.
For at anerkende mandens redningsaktion har Nordjyllands Politi inviteret ham og
chefen for de danske jægersoldater på kaffe i Hjørring tirsdag formiddag. Her får
soldaten et symbolsk beløb på 1000 kroner for at redde kvinden.
- Manden har ydet en indsats, der ligger ud over det, man kan forvente af borgerne.
Og det vil vi gerne anerkende med en dusøroverrækkelse, siger Kenneth Ginnerup.
Kenneth Ginnerup understreger samtidig, at man som helt almindeligt menneske
uden specialtræning, som den jægersoldaten har fået, skal være meget påpasselig
med at lave redningsaktioner, der kan bringe ens eget liv i fare
Man skal altid ringe 112, hvis man kommer i en situation, som man ikke er specialuddannet til at håndtere, siger han
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Nyt informationscenter om Danmarks internationale indsats
åbner
Nu åbner Informationscenteret i tilknytning til Monumentet for Danmarks internationale
Indsats efter 1948. Fra den 22. juni er der åbent alle dage.

19-06-2020 - kl. 13:00

Efter indvielsen i 2011 af Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 blev det
besluttet, at der, i lokaler tæt på Monumentet, skulle etableres et Informationscenter.
Her vil de besøgende kunne få en generel information om de missioner, som udsendte fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen og Skat har været i siden 1948 - udsendt af det officielle
Danmark.

Fortsættes side 13
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Opbygningen
Informationscenteret består overordnet af to dele. Dels en fysisk udstilling med billeder,
plancher, uniformer m.m. fra en række udsendelser i hele verden – dels et interaktivt ITsystem med touchskærme med oplysninger om alle missionerne til konflikt og katastrofeområder (mere end 185). Her kan man vælge områder, udsendelser, tider m.m. og derved læse om de enkelte missioners baggrund, mandat, beslutning, periode, styrker m.m.

Fortsættes side 18

Skal du flytte !!
Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud på din næste flytning. Vi kommer ud og
kigger, og ud fra det får du et fast tilbud, som inkluderer flyttekasser samt pakkemateriale
Alle flytninger er fuldt forsikrede gennem Codan, hvis uheldet skulle være ude.
Vi kører alle dage hele uge. Vi kører i hele Danmark og resten af Europa Vi har flere
gange været i Spanien, Frankrig, England, Belgien, Norge og Sverige, Finland mfl.
Vi tilbyder : Nedpakning og udpaknings opgaver Kommune– opgaver, timeløns
Flytninger, private og firma flytninger .
Du skal være velkommen til at kontakte os på +45 5150 3390 eller skriv til os på
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Peter Westfall Jensen

som fylder 75 år

d. 19 juli

*************************************************************************************
Ole Everhøj
som fylder 65 år
d. 02 august
Jørgen Nielsen
som fylder 85 år
d. 05 august
Bjarne Jensen
som fylder 75 år
d. 11 august
*************************************************************************************
Per Jensen
som fylder 60 år
d. 22 september

Artikler til næste blad skat være redaktøren i hænde senest d. 1 september.

Irene Olsen

.
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Så er kælderen klar til at blive indrettet med billard og kontoret efter renovering

Rummet til billard ser flot ud meeeen tomt endnu da.
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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 fra………………………………………………………… 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 pr. stk.
………………………………………….7,50
Skjorter
………………………………………………………….350,00
T-shirt m/kendetegn……………………………………………………100,00
Manchetknapper………………………………………………………..200,00
Cardigan fra ………………………………………………………….650,00
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.

M/F Columbus, Færgeoverfarten Kulhuse - Sølager
har tilføjet et 3D-billede — her:
Hundested Propeller

.l1smttm9t. Spncjaronfusniorue keul. 11so.Sdcu12 · Hundested ·

Sådan ser en ny skrueaksel ud, netop klargjort på
Hundested Propelfabrik... t
ak for hurtig ekspedition, nu skal den monteres.
Vi vender tilbage med opmuntrende nyt, når den
er installeret
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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 L. 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 J. Hansen 1 suppl.
Degnebakken 90
3390 Hundested
tlf. 23 39 04 42
hansjprivat@gmail.com
Torben Pedersen 2 suppl.
Engblommevej 23
3390 Hundested
tlf. 27 78 33 25
Torben.pedersen@
krones.dk

Skydningen foregår i
Hundested Hallen i kælderen
hver onsdag fra kl. 19:00 til
21:00.
efterårssæson 2020
Start 9 september
Slut 16 december

Planlagte arrangementer:
Landsskyttestævne
Grenå d. 3 - 4 oktober
Pokalskydning
Rettelse af kontonummer
bank.
2580 6889915194.

Opstarten er flyttet til d. 9 september
Da det har været er stille forår og der først nu bliver
åbnet op efter Coronakrisen , bliver det svært at
mødes og skyde som før indtil videre.
Da de direktiver som er kommet fra DGI foreskriver
At vi kun må være 8 i opholdsrummet og 3 på skydebanerne og 4 i gangen så kan man jo selv tænke
sig til hvor hyggeligt det kan blive.
Men der bliver vel åbnet mere op hen ad vejen.
Afholdelse af pokalskydning kommer der mere om
senere da vi endnu ikke ved hvordan den skal
foregå.
Juleskydningen bliver d. 28 november kl.14 åbner vi
dørene og begynder at skyde, og kl 18.00 er der
spisning i marinehuset, med efterfølgende hgge.
Kassereren har lige sagt at der er flere som mangler
At indbetale deres kontingent
Dette kan ske på konto 2580 6889915194
Formand Bent Olsen
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Desuden er der information om de fire store internationale organisationer NATO, EU, OSCE og
FN, under hvem de pågældende udsendelser fandt sted. Og ikke nok med dette, men også
beskrivelser af og historien om de områder, hvor mange har været udsendt: Cypern, Balkan,
Irak og Afghanistan.
For at gøre informationerne komplette er der også oplysninger om noget af det materiel, som
har været udsendt, ligesom det vil være muligt at se lidt om uniformerne gennem tiderne. Der
er desuden mulighed for på en storskærm at se ca. 25 film med interview af udsendte.
Alle data, billeder m.m. er hentet fra åbne kilder af frivillige og få lønnede medarbejdere. Det er
ikke en komplet ” historiebog ” , men et sted, hvor den besøgende kan få tilstrækkelig generel
information om udsendelserne.
der kommer i Kastellet. De engelske tekster kommer på plads i løbet af efteråret 2020.
Desuden vil der være en hjemmeside, www.infocenter-kastellet.dk, hvor læseren kan få adgang til databasen. Derved kan man i ro og mag derhjemme dykke ned i de enkelte områder.
Praktisk
Åbningstiderne er mandag-fredag kl. 09:30-15:30 og lørdag-søndag kl. 09:30 til 17:00.
Der er gratis adgang, og alle er velkommen. Bemærk, at Informationscenteret er videoovervåget.
Grundet Covid-19 er der begrænsninger på antal af besøgene på samme tid ( 40 personer ) .
Håndsprit og muligheder for håndvask er til stede.
For henvendelse omkring Informationscenteret kontakt sekretær Neel Guldbech på telefon +
( 4 5 ) 29402250 eller mail FKO-L-GK4@mil.dk
Kilde forsvarets informationstjeneste
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Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested Tlf.: 47940304. alt i El.
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Afsender:
Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

Returneres ved adresseændring

B

Halsnæs bus V /
Michael Nilaus Nielsen
Kørsel i ind -og udland
Med busser fra 10 til 54
Personer
Ring for tilbud på tlf.
2025 7233
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