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Marineforeningens bestyrelse: 
Jens Hyldborg (formand+husinsp.) 
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25  
Kjeld Jensen (kasserer) 
Skovhegnet 40 .................... 47 93 98 07 
Henrik Otto, ( banjermester) 
Degnebakken 164………….. 41 35 62 37 
Michael Hultén (IT) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ....... 20 72 96 20 
Jan Nielsen ( festudvalg) 
Mågevej 7 ............................. 47 93 85 72 
Jørgen Hansen (festudvalg) 
Spodsbjergvej 9 .................. 40 11 90 07 
Ole Dvinge (udlejning) 
Forsythiavej 30 .................... 22 73 89 74 
Leif Bent Schuster Pedersen, (festudv.) 
Peder Olsensvej 35 C………47 93 91 11 
Christian Grønbech, (suppl.) 
Jernbanegade 2,…………….40 20 84 20 
Kjeld Frederiksen (suppl.) 
Nørregade 88 ....................... 40 74 99 34 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foreningens formål er at styrke natio-
nens interesse for søværnet og søfarten 
ved fælles arbejde for denne sag, samt at 
vedligeholde forbindelsen og kammerat-
skabsfølelsen mellem personel, der er 
eller har været tjenestegørende i søvær-
net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidebillede: Sandkunst på Havnen 2012 

Foto: VJ. 

ÅBNINGSTIDER 
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MARINESTUEN 
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I dette nummer af Travaljen, vil der være indlagt girokort, så man kan betale sit kontingent 
til afdelingen i god tid inden generalforsamlingen.  
 
Vi var fire mand til sendemandsmøde i Æreskøbing d. 5. maj 2012. Der var afstemning om 
kanonjollen Replica, den blev nedstemt.  
Vi havde en god tur med god proviant samt drikkevare. 
 
7 mand har været til distriktsmøde i Frederiksund Marineforening d. 15. september 2012. 
Der var nogle gode diskussioner på dagsorden. Her fik vi ligeledes en god frokost. 
 
Der var fuldt hus til vores ålegilde i år. Alle lod til at have en god aften, hvor Sv. Å. 
Sørensen spillede dejlig musik. 
Vores mandeaften måtte vi desværre aflyse, da der kun var 7 mand, der kunne lide 
biksemad med tilbehør.  
 
En stor tak til de personer der har stået for og leveret lørdagsfrokosten, der har været godt 
besøgt. Ligeledes en stor tak til de medlemmer som har hjulpet til og været med til at sørge 
for, at vores Marinestue har fungeret i det forgangne år. 
Ligeledes en tak til Hundested havn for godt samarbejde. 
 
Bestyrelsen vil i år bestræbe sig på at få arrangeret nogle busture, hvorhen vides ikke i 
skrivende stund. 
 
Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer og deres familie, en glædelig jul og godt Nytår. 
Jeg vil samtidig ønske alle vores annoncører og øvrige kammerater i de Marineforeninger, 
som modtager vores blad en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

Jens Hyldborg 
Formand 

 
 



Praktiske oplysninger. 
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Medlemsemblemet: 
Medlemsemblemet er foreningens ejendom 
og bæres ved alle sammenkomster i Mari-
neforeningen. 
Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, 
hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes. 
Påklædning: 
I Marineforeningen er der ikke "uniforms-
tvang", 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 sendemands-
mødet vedtagne beløb af afdelingens kasse-
rer indsendes til landsforeningen til dæk-
ning af de fælles udgifter - herunder ikke 
mindst medlemsemblemet. 
Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbe-
tales straks ved modtagelsen af opkrævnin-
gen fra kassereren. 
"Under Dannebrog": 
Som medlem vil du 6 gange om året mod-
tage 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!    Obs! 

Husk at melde flytning til bestyrelsen!! 
 

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

 
Redaktøren mener. 
I skrivende stund er år 2012 ved at rinde ud 
og vil snart blive til år 2013. 
Redaktøren ønsker derfor alle vore med-
lemmer med familie et godt Nytår. 
 
Jens Hyldborg har nu været afdelingens 
formand i næsten et år, en opgave som han 
har klaret virkelig godt. Man fornemmer en 
bedre stemning i bestyrelsesarbejdet. 
Ligeledes stod Jens i spidsen for en til-
trængt renovering af Marinehusets mur-
værk, godt gået.  
 
Vi har desværre igen måtte sige farvel til 1 
medlem fra bestyrelsen, nemlig Torben 
Worm, som er gået fra borde, æret være 
hans minde. 
 
I det nye år ser vi frem til mange gode ar-
rangementer, gerne nogle gode busture, 
foredrag eller lignende arrangementer.  
 
Den gamle redaktør håber stadigvæk på, at 
der i det nye år på mirakuløs vis dukker en 
person op som fortæller mig, at han er bed-
re til redaktør jobbet end mig!(Der bliver 
ude blandt medlemmerne mumlet noget om 
at redaktøren burde søge ophugnings støt-
te!!) 
Vi nærmer os generalforsamlingen i febru-
ar, mød nu talstærk op og vær med til at 
træffe beslutningerne om hvordan forenin-
gen skal drives fremover. Vel mødt til ge-
neralforsamlingen 2013.  

vj. 
 

 



 
 
 
 
 
Mindegudstjeneste. 
Tirsdag den 01. januar afholdes Mindegudstjeneste i Lynæs Kirke kl. 14.00 med efterfølgende 
træf i Marinestuen. 
 
Jule/nytårsfrokost 
Lørdag den 12. januar kl. 12.00 er lørdagsfrokosten udvidet til 
Jule/nytårsfrokost. 
Prisen er kr. 50,- 
 
Pudseaften 
Torsdag den 17. januar kl. 18.30 
Vi håber at der kommer mange, da metallet trænger til at blive pudset. Efter endt pudsning 
byder foreningen på noget spiseligt og en lille en til halsen.  
Tilmelding, senest 2 dage før, er nødvendig af hensyn til hvor meget proviant der skal 
indkøbes. 
 
Fastelavn. 
Søndag den 10. februar kl. 11.00.  
 På denne dag afholder Marineforeningen - i 
lighed med tidligere år - tøndeslagning for børn. Der vil være præmier til 

Kattekonge og Kattedronning. Alle er velkomne, også de voksne.           
 
Generalforsamling. 
Fredag den 22. februar kl. 18.30. 
Læs mere herom på side 10 & 11.  
Husk at tilmelding til gule ærtet skal ske i Marinestuen senest 3 dage før 
generalforsamlingen. 
 
”Manneaften” 
Fredag den 08. marts kl. 18.30. 
Denne aften byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør. 
Pris 50 kr. eksklusive drikkevarer.  
Tilmelding fra lørdag den 09. februar.  Sidste frist for tilmelding er søndag 
den 03. marts. 
 
Husk også vores lørdags frokoster den første lørdag i måneden (undtaget juli måned) 
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En meget dygtig skytte……….og en rygklapper. 
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Arrangementer 2013 
 
Januar:  tirsdag d. 01.01.  Mindegudstjeneste. 
   Lørdag d. 12.01.  Nytårsfrokost. 
   Torsdag d.17.01.  Pudseaften. 
   Fredag  d. 25.01.  Skyttelav generalforsamling. 
 
Februar:  Søndag d. 10.02.  Fastelavn for børn. 
   Fredag d.  22.02.  Generalforsamling. 
 
Marts:  Fredag d. 08.03.  Manneaften. 
 
April:  Fredag d. 12.04.  Pudseaften. 
 
August:  Lørdag d. 11.08.  Fregatskydning. 
 
September:  Lørdag d. 28.09.  Pokalskydning. 
 
Oktober:  Torsdag d. 03.10.  Pudseaften. 
   Lørdag d.  26.10.  Ålegilde. 
 
November:  Fredag d. 15.11.  Mannaften. 
 
December:  Søndag d. 08.12.  Juletræ for børn. 
   Lørdag d.14. 12.  Juleskydning. 
 

OBS! 
Husk også lørdags frokost, hver den første lørdag i måneden fra kl. 12.00 
(undtagen juli p.g.a. ferie.) Pris pr. person kr. 35,- (Nytårsfrokosten den 
12. januar kr. 50,-) 
        
 

Årets jubilarer
Bestyrelsen ønsker følgende medlemmer tillykke med jubilæet og håber, at følgende 
jubilarer møder op på generalforsamlingen for at modtage deres 40 eller 25 års tegn. 

40 år 
Steen Jørgensen. 

25 år 
Lars Peder Enevoldsen Skov, reben Lyngbæk, Lars Blickfeldt og  P

Kjeld Frederiksen 
   

 



           
 
 
 
 
 
 
 

Mange miner fundet og bortsprængt i danske farvande i 2012 
I 2012 lykkedes det søværnet at finde i alt 34 miner på bunden af danske farvande. Størstedelen af mi-
nerne er bortsprængt. 
 
Alene i oktober og november, under årets 
sidste sejlads med søværnets udstyr til mine-
rydning, sprængte minerydderne 15 miner i 
Samsø Bælt. 
Minerne i Samsø Bælt er først og fremmest 
bundminer, som englænderne kastede under 
2. verdenskrig for at holde tyskerne inde-
spærret i Østersøen. Minerne blev kastet fra 
fly, og det betyder, at der ikke findes præci-
se oplysninger over, hvor minerne blev ka-
stet. Derfor kan minerne ligge hvor som 
helst i det trafikerede farvand. 
Nogle af de mange miner blev fundet under 
den store flådeøvelse DANEX-NOCO i 

sommer. 12 af minerne lå for tæt på under-
søiske kabler til, at minerydderne kunne 
sprænge dem på stedet. Derfor blev der re-
kvireret assistance fra minørtjenesten ved 
søværnets Frømandskorps, som flyttede mi-
nerne til et sikkert sted, hvor de kunne blive 
sprængt. 
Søværnet søger efter og sprænger miner 
med et mobilt system, der kan placeres på 
for eksempel et skib. Systemet, og personel-
let, udgør søværnets minesøgnings- og mi-
nerydnings division, der har navnet MCM 
Danmark. 

 
. 
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Iver Huitfeldt på patrulje ud for Somalia 

 

Onsdag 7. november 2012 kl: 07:25 
 

For første gang er en af de tre nye danske fregatter nu indsat i anti-pirat operationerne 
ud for Somalias kyst. 150 mænd og kvinder gør tjeneste om bord fregatten Iver Huitfeldt.  
”Vores opgave er at passe på de civile skibe og på den civile skibstrafik og sikre dem mod pira-
terne”, siger kommandørkaptajn Kristian Haumann, der er chef for Iver Huitfeldt, til Forsvars-
kanalen tv. 
 
Det danske skib skal blive i farvandet ud for Afrikas Horn frem til næste år. 
 
Iver Huitfeldt blev søsat den 11. marts 2010 og er en af den danske flådes tre store fregatter. 
Peter Willemoes og Niels Juel er de to øvrige. 

 

    9 



  
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 

Fredag den 22. februar år 2013 kl. 18.30 i MARINEHUSET. 
 
Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år 
2013, inden denne dato, ikke har adgang på generalforsamlingen. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages under et, enten ved håndsopræk-
ning, 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 bestyrelsesmed-
lemmer. Valget afgøres ved simpelt flertal. 
 
Opmærksomheden henledes på, at forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
Generalforsamlingen.  
 
Emner optaget under eventuelt kan ikke vedtages eller komme til 
afstemning 
 
Dagsorden.: 
 Pkt. 1: Valg af dirigent. 
 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. 
 Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab 
 Pkt. 4: Indkomne forslag. 
 Pkt. 5: Valg til bestyrelse og suppleanter. 
 Pkt. 6: Valg af revisorer og suppleant. 
 Pkt. 7: Valg af sendemænd. 
 Pkt. 8: Valg af flagbærer og reserve 
 Pkt. 9: Eventuelt. 
 
Husk at betale kontingent inden generalforsamlingen!! 
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På valg er følgende: 
Kasserer: Kjeld Jensen modtager genvalg     
    
Bestyrelsesmedlemmer: 
Jan Nielsen   modtager genvalg 
Ole Dvinge   modtager genvalg 
Michael Hultén  modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges – jævnfør vedtægterne – for en periode af 2 år.   

 
Bestyrelsessuppleanter:  
1. suppl.  
2. suppl.  

 
Revisorer 
Thomas Hansen 
Jens Ole Pedersen 

 
Revisorsuppleant 
Bent Grahn. 
 
Flagbærer 
Per Grøndahl 
Ole Dvinge  
Revisorer, Suppleanter og Flagbærer er i henhold til vedtægterne på valg hvert år. 
 
Efter Generalforsamlingen vil, der være mulighed for indtagelse af en gang Gule 
Ærter med tilbehør, men tilmeldelse til dette arrangement er nødvendigt og kan ske 
i Marinestuen, der kan max deltage 5O personer til spisningen. Pris 50 kr. eksklu-
siv drikkevarer. 
 

Medbring dette nummer af "TRAVALJEN" til Generalforsamlingen, så har du dagsordenen   
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Ganzhorn:  

Nej til discount lodser. 
Direktør i Søfartens Ledere, Fritz Ganz-
horn, går nu ind i debatten om en libera-
lisering af det danske lodsvæsen. Ganz-
horn frygter, at resultatet af øget liberali-
sering vil være, at sejladssikkerheden i 
danske farvande overgives til billig, uden-
landsk arbejdskraft. 

”Når rederierhvervet igen lægger pres på det 
politiske system for øget liberalisering og 
lavere priser, så har vi fra Søfartens Ledere 
kun én bøn; at det ikke, som ved sidste lods-
lovsændring, bliver 'bestilt arbejde' og en 
proces med kun ét mål: øget liberalisering 
og billigere priser”, skriver Fritz Ganzhorn i 
et indlæg på navigatørernes hjemmeside. 
 
”Vores budskab til ministeren og Folketin-
get er, at vi gerne medvirker til konstruktive 
ændringer af det danske lodssystem. Vi vil 
dog samtidig gøre det klart, at man ikke bare 
kan løse alting ved at sætte lønnen ned. 
 
Dette er ikke et udtryk for eller imod libera-
lisering - uanset om det i fremtiden bliver 
offentlige eller private lodsvirksomheder, så 
vil udgiften til en lods ligge på kr. 800.000 
om året, hvis man ønsker dansk arbejdskraft 
på området. 
 
Hvis man fortsat ønsker en dansk bemandet 
og kontrolleret lodsservice af den internatio- 

 

 

 

 

 

 

 

nale skibsfart, og den olie og det farlige 
gods, der transporteres gennem vores far-
vande, så må man betale hvad det koster at 
tiltrække den rette arbejdskraft. 
 
Alternativt må vores politikere gå ud og si-
ge, at vi i Danmark er tilfredse med, at lods-
servicen i stedet leveres af billig, udenlandsk 
arbejdskraft og udenlandske operatører. El-
ler, med andre ord, at vi i Danmark priorite-
rer billig arbejdskraft højere end sejladssik-
kerhed og beskyttelse af havmiljøet i Dan-
mark”, skriver Ganzhorn. 
 
 

 
 
Fregatten Jylland har haft en omtumlet 
tilværelse.  
Vidste du f. eks., at skibet en over-
gang, mens det trådløse telegrafi endnu 
var ganske nyt her i Danmark, tjente 
som skole for vordende radiotelegrafi-
ster?   
For øvrigt gjorde det gamle smukke 
orlogsskib under den første verdens-
krig tjeneste som radiostation for ma-
rinen i Ålborg. 
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  Mogens Kjeld Pedersen   som fylder 65 år den 02. januar 
  Richard Paul Newton   som fylder 65 år den 10. januar 
  Ole Haugaard Lorentzen   som fylder 70 år den 20. januar 
  Lars Chr. Blumensaardt   som fylder 60 år den 28. januar 
  Per Reene Rasmussen   som fylder 65 år den 28. januar 
  Kaj Hansen     som fylder 60 år den 29. januar 
   ******************************************************   
  Paavo Arvi Jattu     som fylder 75 år den 04. februar 
  Per Rytter Bengtsson   som fylder 70 år den 06. februar 
  Peter Mikkelstrup    som fylder 70 år den 15. februar 
  Leo Holger Christiansen   som fylder 80 år den 23. februar 
   ******************************************************* 
  Holger Malmgren    som fylder 60 år den 03. marts 
  Mogens Arne Nielsen   som fylder 75 år den 11. marts 
  Verner Andersen    som fylder 65 år den 23. marts 
  ******************************************************* 

 
Bestyrelsen har besluttet at det fremover kun er runde fødselsdage som vil modtage vin 

på dagen. 
   
     
 
 
 

 
Svend Ulrich Jensen, Holger Malmgren, Dan Henriksen og Søren Warrer Sørensen. 

 
 
 

 
                           

 



 

 

  Fastelavn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: vj. 
 

Fregatkaptajn Michael Hultén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distriktsmøde i Frederikssund 
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 
                             Kr, - 

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 25,- kr. i porto, på alle bestillinger.  

  
 
 
 



 
 

 

MARINEFORENINGENS SKYTTELAV 
”HALSNÆS” af 29. marts 1987. 

Ole Lorentzen (Formand) 
Fjordvej 20, 1. th. 
3390 Hundested 
Tlf. 22557241 
e-mail: 
ohl2001@webnetmail.dk 

Skydningen foregår i  
Hundested Hallen i kælde-
ren hver onsdag kl. 19:00 til 
21:00. 
 
Sæsonen 2013 
Start: 03. januar. 
Slut:  03. april. 

Planlagte arrangem nter:e  
Fastelavn skydning 
27-02-2012 kl.19.00-
21.00. 
 
Landsskyttestævne i Ran-
ders.16-17-03-2013 
 
Pudseaften 
03-04-2012 kl.19.00-
21.00. 
 

Jens Hyldborg (Næstform.) 
Lille Karlsmindevej 37 
3390 Hundested 
jenshyldborg@gmail.com 
Tlf. 40 74 81 25 

Kasserer 
Henrik Otto 
Degnebakken 164 
3390 Hundested 
Tlf. 4135 6237. 

Pokalskydning med Roholdene. 
Lørdag den 17-11-2012 k. 14.00 gik vi i gang med at 
skyde efter skiverne  
Der var mødt 10 fra ro holdet og vi var 11 fra Halsnæs 
skyttelav. Vi fik afviklet skydningen i god ro og orden. 
Efter skydning forhalede vi til Marinehuset hvor vi hav-
de lavet en 2 rettes menu, Rejecocktail m/ flutes- Gam-
meldags Oksesteg m/glasset løg og Champignon. Alt 
blev spist til sidste krumme. 
Roholdets damer: Janne 93 point- Lisbeth 92 point-
Kamila 91 point- Karina 85 point. 
Halsnæs damer: Irene 98 point- Vilma 0 point. 
Guld: Irene 98p. Sølv: Janne 93 p. Bronze: Lisbeth 92 p. 
Damernes Nye vandrepokal til Irene fra Halsnæs Damer. 
Roholdets herrer: Dennis 97 point-Brian 94 point-Rico 
92 point- Jens Henrik 85 point-Jacob 85 point-Per M. 84 
point. 
Halsnæs herrer: Jens H.98 point- Charles 96 point- Mi-
chael 95 point- Hans Jørgen. 92 point-Frank J.88 point-
Ole L.84 point- Per G. 80 point-Andres 71 point- Henrik 
O.53 point. 
Guld: Jens H. 98 p. Sølv: Dennis 97 p. Bronze: Charles 
H. 96 p. 
Vandrepokalen blev hos Halsnæs Skytter med 757 point 
mod Roholdets 453 p. 
 
 
  

Bestyrelsesmedlem 
Kurt Christiansen  
Niels  Larsensvej 4 
3300 Frederiksværk 
Tlf. 21815133 
Bestyrelsesmedlem 
Per Grøndal 
Nørregade 100 
3390 Hundested 
Tlf. 25 15 07 9 

Suppleant. 
Gert Skov 
Degnebakken 30 
3390 Hundested 
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Kontingent til Skyttelavet. 
Bestyrelsen i Skyttelavet vil hermed anmode vore medlemmer, såfremt de kan gå på 
internettet, om at indbetale deres kontingent via netbank eller tag i banken og få overført 
beløbet. Da dette er billigere for jer, og vi får nemmere ved at se hvem der indbetaler.  
Konto nr. for Danske Bank: Reg. Nr.1551 konto nr. 0002457725 
Marineforeningernes Skyttelav 
Skyttelav ”Halsnæs” 
3390 Hundested. 
Husk at notere jeres medlemsnummer. 

 
Obs!! Nyt! 

Pokalskydning for Halsnæs skytter. 
Lørdag 23-03 2013 kl. 14.00. 

Med afslutning i Marinehuset med spisning og præmie overrækkelse. 

De bedste Damer…..og 2 formænd             De bedste Herrer….og formanden.  
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                                           Finale 



  
Skyttelavets ordinær Generalforsamling 

Fredag 25. januar 2013 kl. 18.30. 
I Marinehuset. 

  
       

På valg: Formand.         Ole Lorentzen modtaget genvalg 
På valg til bestyrelsen. 
Næstformand.               Jens Hyldborg modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem.   Per Grøndahl.  Modtaget ikke genvalg. 
Suppleant:           Gert Skov 
Revisorer.           Jan Nielsen 
---”---   Gert Skov 
Spisning efter generalforsamling 50,00 kr. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tilmelding 
senest onsdag d. 23-01-2013 på skydebanen. 
 

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

 

HALSNÆS GLARMESTER 
Alt i termoruder, glas, spejle m.m. 

Thomas Larsen 
Mågevej 3, 3390 Hundested. Tlf. 28 93 02 40 
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Afsender:   Returneres ved adresseændring 
Hundested Marineforening 
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

             B 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kom ind og gør et godt køb!! 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Nørregade 54 Telefon 47 93 83 11 
3390 Hundested Fax  47 93 91 12 

 
Nørregade 32 

3390 Hundested 
Telefon 47 93 70 83 
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