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Redaktør
Hans Jørgen Hansen
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Marineforeningens bestyrelse:
Jens Hyldborg
(formand.)
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25
Michael Hultén (Næstform.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
Karl Erik Olsen……………...1.suppleant
Nyvej 9…………………………24 87 59 70
Thomas Hansen……………..2 suppleant
Ll. Karlsmindevej 24………...40 81 12 51
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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

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

Forsidebillede:

En officers livsværk
Skibsmodeller str. 1: 35 af Ebbe Talleruphuss
Fra bogen .
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Formanden har Ordet
Så er efteråret kommet, med alle de aktiviteter det medfører. Det være sig Lørdagsfrokost, Manneaften og Ålegildet som det store højdepunkt. Samt årets juletræ for børnene.
Så er efteråret kommet, med alle de aktiviteter det medfører. Det være sig
Fregatskydningen
med
Frederiksværk
og Frederikssund
var godt
besøgt, og i år var
Lørdagsfrokost,
Manneaften,
og Ålegildet
som de store
højdepunkter,
der gris
til frokost
og stemningen
var i topfor
indtil
regnen silede ned - skybrud.
Endvidere
vil der
være årets juletræ
børnene.
Men vi ved ikke om alt kan lade sig gøre, vi må se hvordan Coronaen
Der var 28 mand til fregatten og 8 piger til korvetten. For første gang i historien fik
udvikler sig – men vi håber på det bedste.
pigerne skudt alle sejl ned først.
Vi har nu fået
varmepumper
både i udlejningen
og på stuen, da det
Fregatkaptajn
blev:sat
Jørgen
Thomsen,op,
Frederiksværk
og
gamle anlæg brød sammen, derfor valgte vi at få opsat varmepumperne i
Korvetkaptajn blev: Monica Hansen, Hundested, Stort tillykke herfra.
stedet for at reparere det gamle anlæg.
Da vi alle kom til stuen igen så det ikke så godt ud, der stod en ½ meter vand i
kælderen.
Så der
venter og
en rotter
stor genrenovering,
som vilenvare
et parmellem
måneder, så
Angående
kloakken
håber jeg der bliver
afklaring
det går desværre ud over vores udlejning.
Havnen og Kommunen, inden efterårsstorme og skybrud sætter ind – for så
Der er
ingen
adgang til garderobe eller toiletter i kælderen.
gårderfor
det galt
igen.

Da der igen har været indbrud på stuen og spillemaskinerne er brudt og tømt for
Til slut har
ønsker
jeg alle et
efterår,
og håber at der vil komme flere
kontanter,
vi besluttet
at godt
opsige
spillemaskinerne.
medlemmer på stuen til mange hyggelige stunder.
Der vil i denne forbindelse blive opsat skilte med –
Ingen automater og kontanter.

Formand
Jens
Til slut ønsker jeg alle et godt efterår,
ogHyldborg.
håber vi ses til mange hyggelige stunder
på stuen.
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 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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Obs! Obs!

Husk at melde flytning til bestyrelsen!!
Husk alopslagskommer i
står ofte,
spændende.

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

Redaktøren mener.
Denne corona er ved at fjerne alt hvad der
hedder hygge, og igen ved vi ikke hvad der
sker med ålegildet.
De andre ting som er planlagt i efteråret og
frem til jul har vi ingen ide om de kan få
lov at blive lavet som der står.
Men vi håber de kan gennemføres og der
begynder at komme flere mennesker på
stuen.
Så har kassereren desuden ryddet op i
Medlemskassen, så dem der ikke har betalt
kontingent er blevet slettet.
Hans Jørgen Hansen
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Pudseaften Torsdag d. 1. 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.
Lørdagsfrokost d. 3 oktober kl.12
Pris 50,- kr.

Ålegilde lørdag d. 17. 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 3. oktober
kl. 11.00, sidste tilmelding, er tirsdag d. 13. oktober.
Lørdagsfrokost d.7. november kl. 12.00
Prisen er 50,- kr.

Manneaften

Fredag den 13. 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 6. 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,.!!!! LØRDAGSFROKOSTEN i december er aflyst.
Husk MINDEGUDSTJENESTEN den 1. januar 2021.
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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 spiseligt 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 Westphal og Jens Ole Pedersen, kun synd at så mange
gik glip af deres lækkerier. Vi glæder os allerede til den næste lørdagsfrokost.

Vi kommer gerne ud og laver en bestigelse af jeres flytning helt gratis og uforpligtende.
Vi er også behjælpelige 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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:-)

Vi har lånt en velskrevet bog over de fleste skibsmodeller i den Danske Marine.
Og der ligger mange billeder og fortællinger og skibene i den hvor man følger processen
med at lave en båd.
Og de er sødygtige med fjernstyring.

Til venstre og neden under kan man
følge det nørkleri som det er at lave en redningsbåd med alle detaljerne som ser med i
de små både.

som det ses her under står alle data om skibstypen og alt relevant om dem
Detaljerne taler for sig selv.

Tusind tak til Per Makwart for at lån af bogen
til bladet.
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Frede Jensen
Erik J Andersen
Edvard J Pedersen
Karl Erik K. Jensen

som fylder
som fylder
som fylder
som fylder

80 år
70 år
95 år
75 år

11 oktober
11 oktober
13 oktober
14 oktober

*********************************************************
Lars Blickfeldt
Niels Vedel
Bjarne Kristiansen

som fylder 65 år
som fylder 70 år
som fylder 70 år

14 november
18 november
26 november

*********************************************************
Jens Ole Pedersen

som fylder 70 år

04 december

*********************************************************
.
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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.
Så blev der monteret varmepumper på stuen, og i festlokalet så håber vi det har hjulpet på
varmeregningen og indeklimaet. Montøren var Søren Knudsen Knudsen køling Aps.
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Amorella trækkes fri af grunden onsdag

SFoto: jöräddningscentralen i Åbo
Tirsdag 22. september 2020 kl: 14:15

Viking Line, der ejer den finske færge Amorella der søndag ramte klippebund ved
Ålandsøerne og derefter blev sejlet på grund af besætningen, har besluttet at det skal
gøres forsøg på at bjærge den 170 meter lange færge onsdag.
Ifølge den finske TV-station Yle vil bjærgningen foregå ved, at de 80 køretøjer om bord,
sammen med mest muligt ballastvand, flyttes til skibets agterparti, samtidig med at vand med
højt tryk føres ind under skibets stævn - og en eller flere bugserbåde trækker færgen mod åbent
hav.
Lykkes manøvren er det planen at færgen skal sejle eller bugseres til Långnäs på Åland hvor
køretøjerne skal forlade færgen, og mere grundige undersøgelser af skaderne vil blive
gennemført, inden Amorella sejler videre til Naantali ved Turku i Finland, hvor den skal i dok.
Amorella er søsterskib til Crown Seaways, der sejler på ruten mellem København og Oslo for
DFDS.
Kilde: Yle

1111

Gammel restaurations-færge kæntret

Den ombyggede restaurationsfærge er kæntret. Foto: Gronsund.dk
Torsdag 17. september 2020 kl: 16:00

M/F Grønsund blev bygget i 1967 til overfarten mellem Salling og Mors. Fra 1979 til 1995
sejlede den mellem Stubbekøbing og Bogø, inden skibet blev ombygget og siden 2003 har
fungeret som flydende restaurant ved Strandgade i København. Nu flyder den ikke mere.
“Båden ligger på siden, og det gik rimeligt hurtigt,” fortæller vagtchef Henrik Stormer fra
Københavns Politi til TV 2 Lorry.
Politiet blev tilkaldt for at undersøge, om der lå noget kriminelt bag, og om der eventuelt var
personer, som var kommet til skade i forbindelse med, at færgen tog vand ind.
“Det var ikke tilfældet. Det viste sig, at en lænsepumpe var gået i stå i forbindelse med et
strømsvigt. Sagen er derfor ikke længere en politisag. Det er nu en bjærgningsopgave, og jeg
kender derfor ikke det videre forløb,” sagde vagtchefen torsdag morgen.
Videoen viser, hvordan den ombyggede færge har taget så meget vand ind at det nu ligger på
siden i Christianshavns Kanal i København.
TV 2 Lorry har været i kontakt med en tydelig berørt ejer Niels Pedersen, der ikke ønsker at
kommentere sagen, da der er tale om hans hjertebarn, som nu ligger halvt sunket, skriver
regional-stationen på sin hjemmeside.
Kilde: TV 2 Lorry
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Ærøfærge rammer havneanlæg i tyk tåge

Foto: Ærøfærgerne
Tirsdag 22. september 2020 kl: 13:01

Ærøfærge M/F Marstal ramte tirsdag morgen et havneanlæg under indsejlingen til
Ærøskøbing i tyk tåge. Færgen fik kun en mindre skade ved sammenstødet og kunne
fortsætte sejladsen umiddelbart efter. Færgelejet er taget midlertidigt ud af drift.
”Kaptajnen kunne ikke rigtig se, hvor langt han havde ind til kajen. Det var svært at bedømme,
hvornår farten skulle tages af”, siger færgedirektør Keld Møller til TV2/Fyn.
Der skal nu foretages en indberetning af uheldet, og skaderne på færgen og havneanlægget skal
besigtiges med henblik på reparation.
Ingen personer kom til skade ved uheldet.
M/F Marstal er 20 år gammel, har en længde på 49 meter og en bredde på 13 meter. Færgen har
en kapacitet på 395 personer, i øjeblikket dog mindre pga. coronarestriktionerne.
Ud over passagererne er der plads til 42 personbiler på vogndækket.
Kilde: TV2/Fyn
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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 (næstfor.)
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

Planlagte arrangementer:
Skydningen foregår i
Landsskytte stævnet bliver i
Hundested Hallen i kælde- Ebeltoft
ren hver onsdag fra kl.
weekenden uge 11
19:00 til 21:00.
den 20.- 21. marts 2021.
Efterårssæson 2020
Og alt andet skriver vi om
i januarbladet 2021
Lukket pga.
Corona og hallen er
generelt lukket
indtil december
Jeg har netop modtaget denne besked om at Landsskytte stævnet er aflyst.
Det ser ud til vi kommer ud af det uden økonomisk tab.
Emne: Aflysning af Landsskyttestævnet 2020

Til Skyttelavsformændene
Til info Skytteudvalget og Landsformanden

Kære Skyttelavskammerater m. fl.
Jeg har modtaget nedenstående fra Danmarks Marineforenings Landsformand.
”Med det fortsat generelt stigende smittetryk finder jeg det ikke etisk forsvarligt, at I gennemfører landsskyttestævnet. Dette også set i relation til
vores beslutning om igen at udskyde – potentielt aflyse – Sendemandsmødet.
Uanset Djursland måske endnu ikke er ”rødt”-område, så vil mange skytter
komme fra disse ”røde”-områder og dermed udgøre en potentiel risiko.
Jeg og den øvrige landsledelse vil derfor principielt ikke være til stede.
Mvh
Steen Engstrøm
Landsformand”
Det er hvad der er sket siden sidst
Bent Olsen
Formand
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HER ER PLADS TIL DIN ANNONCE
STØT VORES BLAD

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

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

Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested Tlf.: 47940304. alt i El.
19
15

Afsender:
Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

Returneres ved adresseændring

B

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.

