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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:
Skjelskør og bjørn
Hentet fra Bjørn’s hjemmeside

Så er efteråret kommet, med alle de aktiviteter det medfølger. Det være sig lørdagsfrokoster, manneaften og ålegildet som det store højdepunkt, og til slut i året juletræet for børnene.
Fregatskydningen med Frederiksværk og Frederikssund, var godt besøgt, og dagen
gik godt, der var gratis gris til frokost, og stemningen var i top.
Der var kommet 52 mand til Fregatten, og 13 kvinder til Korvetten. Og denne gang
manglede der igen et sejl hos kvinderne at blive skudt ned. Men det var en fremgang fra sidste år.
Fregatkaptajn blev Bent Hansen Frederikssund, Stort tillykke herfra.
Så blev den første af efterårets lørdagsfrokoster afholdt, der var mødt 50 op til en
hyggelig eftermiddag med lækker mad.
Udflugten i forsommeren gik til Gilleleje, hvor vi besøgte deres nye men ikke færdige marinestue. Vi fik en kold til halsen, og derefter kørte vi til Gilleleje gruppens
Videncenter, som er et museum fra anden verdenskrig der var en guidet tur, med
efterfølgende frokost. Med dertil hørende tysk øl og brændevin. Der deltog desværre kun 15 personer.
Vi var der igen til indvielsen af deres nye marinestue, hvor vi deltog 5 mand herfra.
Et stort tillykke med deres nye flotte stue.
Til slut ønskes alle et godt efterår, og så håber jeg vi ses til mange hyggelige stunder på stuen.
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.
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Husk alopslagskommer i
står ofte,
spændende.

tid at se på
tavlen, når du
stuen. Der
noget nyt og

Redaktøren mener.
Så er sommeren væk, og efteråret har meldt
sin ankomst, med det som årstiden har at
byde på. Og nu er der jo fuld gang i marine
stuen igen, og det er nu der skal ske noget.
Er der nogen der har forslag til en aften om
måneden hvor der kan måske holdes foredrag, filmaften eller andre ting som kan få
lidt liv i huset, så giv jeres besyv med og
lad os se om det kan trække mennesker.
Så er vi kommet til Efteråret og
frokosterne er startet op igen og denne
gang var der næsten fuldt hus
På opslagstavlen, og på hjemmesiden kan
man se de udtrukne numre
Hørt på stuen:
ansvarshavende redaktør
Hans Jørgen Hansen

Lørdagsfrokost d.1 oktober kl.12
Pris 50,- kr.

Pudseaften Torsdag d. 6. 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.

Ålegilde lørdag d. 22. oktober kl. 18.00
Der vil være masser af ål og dans på dækket til levende musik
Prisen for dette arrangement er 175,- kr. eksklusive drikkevarer
Der er tilmelding ved personligt fremmøde fra lørdag den 1.oktober kl.11.00,
sidste tilmelding, er søndag d.16. oktober.
Lørdagsfrokost d. 5. november kl. 12.00
Prisen er 50,- kr.

Manneaften
Fredag den 11. november kl.18.30
Tilmelding til arrangementet kan ske på Marinestuen
Fra den 31. oktober, sidste frist for til melding er
torsdag den 10. november
Menuen er, ?????????????????? med tilbehør
Pris 50,- kr.

Juletræsfest Søndag den 4. 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.
OBS,OBS,OBS.!!!!
LØRDAGSFROKOSTEN i december er aflyst.
Husk MINDEGUDSTJENESTEN den 1. januar 2017.
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Fregatskydningen 2016

Frank passer grisen.

Mændene stiller til mønstring.

Her er de fem piger der skød sejl ned.

Kvinderne stiller til mønstring.
Vejret viste sig fra sin flotte side og det holdt
lige til frokost der kom en byge og da den var
drevet væk skulle vi til at skyde igen. Det må
siges at være timet, Da vi skulle til at køre hjem
15,45 måtte pigerne igen i år give fortabt, og
lade det sidste sejl sidde Desværre!

Fregat kaptajn 2016 Bent Hansen Frederikssund.
Th. Frederikssund Marineforening på vej hjem.
Flere billeder på
http://galleri.hundested-marineforening.dk/#!home
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Kampen om Bornholm
Når øvelsen Northern Coasts i disse dage slår sine folder i Østersøen, er det dansk planlægning, der ligger
bag.
12-09-2016 - kl. 14:12

Af Ida Suhr Birkemose / VFK

Northern Coasts er "ejet" af
Tyskland, men planlægningen
går på tur blandt nationerne.
Fregatten Niels Juel og inspektionsskibet Vædderen er lige nu
med i øvelsen Northern Coasts,
der udspiller sig i Østersøen.
I scenariet er to lande gået
sammen i en koalition, der prøver at overtage Bornholm. Det
foregår imod solskinsøens vilje,
og derfor er NATO indsat på et
FN-mandat, hvor de prøver at
standse overtagelsen.
De danske skibe er i øvelsen med på den side, der forsøger at overtage Bornholm, og de skal
derfor kæmpe mod NATO de næste par dage.

Danmark står for planlægningen
Øvelsen startede den 2. september og strækker sig til den 15. september. De første dage foregik
med planlagte øvelser, men siden den 10. september, har kampen udspillet sig, så selv ikke holdet bag planlægningen ved, hvem der vinder.
Det er Søværnets Taktiske Stab, der står bag dette års planlægning. Øvelsen er nemlig et tilbagevendende arrangement som ”ejes” af Tyskland, men hvor planlægningen går på tur. Og i år er
det altså Danmark, der har udtænkt både scenarie og øvelser.
- Øvelsen er god, fordi den træner kamp og samarbejde med andre nationer. Niels Juel skal
snart på uddannelse i både Neustadt og i
England, så al øvelse er et skridt på vejen,
siger næstkommanderende på Niels Juel,
orlogskaptajn Kim Skjødt.
Næstkommanderende på Niels Juel,
orlogskaptajn Kim Skjødt, står på helodækket under
øvelsen.
Kilde: Af Ida Suhr Birkemose / VFK
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Have vedligehold
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snerydning - saltning

trappe – vinduesvask

100 mand mister arbejde i Jylland: Søværnet vælger litauisk værft
Heftig debat i Nordjylland om søværnets valg af værft. Men hvem synes du skal tjene penge op
at servicere danske fregatter?
Af: Thomas Harder

Fregatten Niels Juel skal til serviceeftersyn, og opgaven har været i EU-udbud, og Ørskov-værft
i Frederikshavn har netop fået at vide, at vide at værftet i Litauen er billigere.
- 'Die dumme dänen' endnu engang.
- At kaste gode arbejdspladser til østlandene, bare fordi det står i et EU direktiv....
- Ingen regler uden de kan omgåes..
Synes staten ikke vi har brug for arbejdspladser?
- Hvorfor tror man at den tyske stat har så mange mindre vejarbejder på motorvejene??
- Fordi de er delt op og derfor falder uden for EU licitation....
100 mand mister arbejde i 14 dage
Sådan skriver SØREN HJ på nordjyske.dk i en af de vrede reaktioner der er kommet på Søværnets beslutning om at sende fregatten Niels Juel til service på et værft i Litauen. Opgaven på
Niels Juel ville have givet beskæftigelse til 100 mand i 14 dage på Ørskov Yard, der stod parat
med værktøjet - og direktør Lars Fischer undrer sig også over beslutningen:
- Hidtil har holdningen været, at service på søværnets skibe foregår i Danmark, siger han til
avisen, hvis Facebook-venner i stort tal er enige:
- Hold nu op .... vi har en statsadministration som lader penge, rigtig mange penge sive til skattely.
- Og nu har vi også en statsadministration, som ikke synes vi har brug for arbejdspladser i DK
......
Se også: Absurd at hyre polakker til dansk militær-indsats Føj føj for en
- Og de statsembedsmænd skal belønnes med skattelettelser......., skriver Mogens J og jens peter
K er lidt mere bramfri:
- Hva fanden er det for noget svineri at benytte udenlandske væfter og sende vores skatte penge
ud af landet når der i Frederikshavn er dygtige folk som kan varetage opgaven.
- Føj føj for en, skriver han, men hvad mener du?
Fortsættes næste side.
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Fortsat fra forrige side.

Skal forsvaret vælge det billige værft i Litauen frem for det dyrere danske i Frederikshavn?
Torben E er en af de eneste, der kan se noget positivt i at litauiske værftsarbejdere nu skal
servicere danske fregatter:
- Bare rolig, de kommer tilbage, jeg har endnu ikke set et job udført i Litauen der er korrekt
første gang.
Det er ofte en ommer, så bare rolig
- De er hårde til at svejse men så snart det er noget der kører rundt så er det ofte en ommer.
- Så på med stål hjelmen, vi får sgu nok snart et hovsa missil igen, skriver Torben.

Fregatten Niels Juel skal til serviceeftersyn, og opgaven har været i EU-udbud, og Orskov-værft i Frederikshavn har netop fået at vide, at vide at værftet i Litauen er billigere.
Kilde Eb.dk
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Kemiske stoffer afleveret til destruktion i Tyskland
Tirsdag morgen afleverede Ark Futura resterne af Libyens kemiske våbenprogram på kajen i Bremen,
Tyskland.
08-09-2016 - kl. 21:10

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Præcis tre uger efter, at støtteskibet Absalon stævnede ud fra Frederikshavn, er den danske del
af ’Operation Removal of Chemical Agents from Libya’ gennemført.
Styrkechefen, flotilleadmiral Torben Mikkelsen, udtaler i Frederikshavn:
- Nu er den maritime del af opgaven vel overstået. Fra ende til anden er der blevet ydet en topprofessionel indsats fra Søværnet og alle samarbejdspartnerne fra ind- og udland. Jeg er simpelthen bare kanonstolt over resultatet af det benhårde arbejde, der er blevet præsteret, ikke
mindst af besætningerne på Ark Futura og Absalon.
Mandag klokken 13.14 ved indsejlingen i tysk territorialfarvand overgik ansvaret for Ark Futuras sikkerhed til Tyskland, der også har påtaget sig at destruere de 500 ton kemiske stoffer. Om
bord var dog stadig et sikkerhedshold fra Søværnet, kemispecialister fra Hæren og Beredskabsstyrelsen samt en af admiralens stabsofficerer.
Under transporten fra Misrata Havn har specialister dagligt kontrolleret containernes tilstand.
Der har været særlig opmærksomhed på nogle få containere, der ved lastningen gav udslag på
måleudstyret.
- Jeg var så sent som et par dage før havneanløbet selv om bord på Ark Futura og takke besætningen, og iagttog i den forbindelse den daglige kontrol af containerne, som specialisterne foretager. De har hele tiden haft fuldstændig styr på situationen, og jeg er helt tryg ved at overdrage
kemien til Tyskland.
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Tysk politi og brandvæsen tog imod Ark Futura i Bremen, og losningen af kemikalierne foregik
uden hændelser i løbet af i går.
Absalon er allerede på vej retur mod Middelhavet efter nogle få timers ophold i Frederikshavn.
Støtteskibet indgår herefter i en af NATO’s to stående fregatflådestyrker, med hjemkomst til
Danmark i begyndelsen af december. Det var, hvad Absalon oprindeligt var udset til, inden besætning og de øvrige bidrag til missionen hastede til fra blandt andet afbrudte sommerferier for
at løse opgaven ved Libyen.
Operation Removal of Chemical Agents from Libya (OPRECLIB) er gennemført med mandat i
FN-resolution 2298. Danmark ledede operationen, men har samarbejdet tæt med blandt andre
Storbritannien, Finland og Tyskland undervejs.
Kilde: Af Værnsfælles Forsvarskommando
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Hundesteds
Fødevaremarked
Nørregade 11, Tlf.: 4793 7979
Åbningstider: Alle dage 8-20
Bageren 7-18
Vi holder af mad!

Støt vore annoncører de støtter os.
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Kurt Hartvig Rasmussen
som fylder 75 år 09 oktober
Kaj Henri Kronborg
som fylder 75 år
18 oktober
Kurt Malmros Jönsson
som fylder 80 år
21 oktober
*********************************************************
Ole Dvinge
som fylder 75 år
11 november
Niels-Jørgen Bonde
som fylder 70 år
20 november
*********************************************************
Niels Ole Hansen
som fylder 70 år
02 december
Søren Bell Hansen
som fylder 50 år
10 december
Christian Grønbech
som fylder 65 år
15 december
Peter Andersen
som fylder 65 år
15 december
Poul Erik Frandsen
som fylder 70 år
20 december
Bent Mogens Jeppesen
som fylder 85 år
27 december
*********************************************************
.

Uggi Nyborg, William Smith Vansgaard
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Der var engang

Løsningen fra sidste nummer er
Øverste billede Mads Viktor i hjørnet
med en rød tud
Nederste billede er
Lene og Thomas det umage par
(ja han er god i Kvindetøj)

Denne gang drejer det sig om
en kammeratskabsaften
5 / 12 1992 hvem er disse
personer kvinden der åbner
hans bukser?
Kvinderne der piller hans
strømper af?
Og nederste billede Hvem er
han ? og kvinder der stripper
hans underbukser ?

Så håber jeg der er nogen der
kender ham, for han var ikke
kendt da vi fandt billederne frem
Løsningen findes i næste
nummer.

Lavet i samarbejde med Thomas
Hansen.
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen

Kr, Vindjakke Marineblå………………………… 375,00
Foer til vindjakke / Fleecetrøje………………. 250,00
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 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.

Malermester W. Johansen, Nørregade 17 3390 Hundested tlf. 47937070 alt i maling tapet og tæpper.
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV
”HALSNÆS” af 29. marts 1987.
Ole Lorentzen (Formand)
Fjordvej 20, 1. th.
3390 Hundested
Tlf. 22 55 72 41
ohl2001@webnetmail.dk
Bent Olsen (Næstformand)
Solsortevej 11.
3390 Hundested
Tlf.20 27 34 56
lokolsen@yahoo.dk
Rico Møllebro (Kasserer)
Søndergade 30 A
3390 Hundested
Tlf. 26 84 70 39
moellebro@kabelmail.dk
Brian Lok Olsen (Best.)
Uglevej 9
3390 Hundested
Tlf. 40 93 82 87
Zombie4ever@gmail.com
Jens Hyldborg (Best.)
Ll. Karlsmindevej 37
3390 Hundested
Tlf. 40 74 81 25
jenshyldborg@gmail.com
Suppleant.
Tommy Andersen
Turistvej 24
3390 Hundested

Skydningen foregår i
Planlagte arrangementer:
Hundested Hallen i kældePokalskydning
ren hver onsdag fra kl. 19:00
Mod roholdet
til 21:00.
Lørdag d. 8 /10kl. 14.00
Med efterfølgende spisEfterårssæson 2016
ning i marinestuen
Start 07 september
Slut: 03 december
Juleskydning
3/ 12 kl 14.00
Med efterfølgende spisning i marinestuen
Halsnæs Skyttelav sæson 2016-17 startede op onsdag
den.07 september 2016. Det bliver på nye renoverede
baner som lige er blevet godkendt af politiet. Der er
blevet gjort et godt stykke arbejde i og med at få banerne til at leve op til de krav, som der i dag stiller til
skydebaner.
Fregatskydning blev afholdt den13 august. med helstegt svin, der en god deltagelse til dette arrangement.
Den årlige Pokalskydning mod ro holdet vil blive afholdt lørdag den. 08-10-2016 kl.14.00 på skydebanen,
med afslutning i marinestuen til menuen: Husarsteg
m/ rødvin sauce og Syltede frugter m/ råcremesauce.
Pris 75,00 kr.
Juleskydning bliver lørdag d.03-12-2016 kl. 14.00
med den sædvanlige julefrokost i marinestuen kl.
18.00 og de sædvanlige præmier til den gode pris af
150,00 kr.
Vi vil igen deltage i Hjemmebaneskydning med skydning her i efteråret samt i foråret, resultaterne vil som
sædvanlig blive offentlig gjort i Skive til Landsskyttestævnet den 19-20-03-2017.
Vi håber i bestyrelsen at der ligesom sidste år, vil der
være mange som vil være med til, at vi igen får en god
sæson på den renoveret bane.
Ol.
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Lodder havbunden
En ukendt sten nord for Læsø kostede sidste år en grundstødning. Ny søopmåling skal sikre
skibsfarten.

13-07-2016 - kl. 09:51

Søopmålingsskibet Fyrholm og dens seks mand store besætning i Hundested Havn, som er
base under opmålingen i Hesselø Bugten.
Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando
En af de største sten i landet, ca. 8x12 meter, var sidste år skyld i en grundstødning i
farvandet nord for Læsø. Søkort sagde ikke noget om stenen, som formentlig har ligget på
positionen siden sidste istid.
Episoden gav anledning til at de to søopmålerskibe Birkholm og Fyrholm nu har lavet nye
målinger omkring Læsø, så nye søkort kan blive retvisende for sejladsen.

Også farvandet omkring Hesselø kan rumme overraskelser. Da Hesselø Bugten senest blev
opmålt for 40 år siden skete det nemlig med et enkeltskuds ekkolod. I dag anvender
opmålerne et såkaldt multibeam ekkolod, som aflæser havbunden helt ned i detaljer som
planter og småsten.
- Farvandet mellem Hesselø og Sjællands nordkyst er egentlig ikke en formel skibsrute,
fortæller Fyrholms chef Anders Ridderberg, kaptajnløjtnant og søopmåler. Men
radarovervågning fortæller os at en del skibe alligevel sejler vestover syd om Hesselø når
de kommer ud af Øresund. Så derfor er ny søopmåling blevet prioriteret op her.

Første afmålingskasse er indtegnet på søkortet syd for Hesselø.
Fyrholm indleder opmålingen med at sejle i en stor firkant på 5x10 kilometer. Dernæst
gennemsejles kassen på tværs, automatisk styret af GPS.
Alle data lagres og er grundlaget for nye søkort. Ertholm støder til når opmålingen er
afsluttet omkring Læsø.
Kilde. 2.forsvaret.dk/nyheder/nationale_opgaver.
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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.
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Afsender:
Returneres ved adresseændring
Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

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
Torvet 37 Tlf. 70 33 33 33
3300 Frederiksværk

www.kmsport.dk

