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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:  
Formanden pynter juletræ til søndag. 

Foto HJH. 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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I dette nummer af Travaljen vil der være indlagt girokort, og hvis i betaler over  
netbank så HUSK MEDLEMSNUMMER OG NAVN så kan vi undgå at sende rykkere. 
 
Ålegildet var igen i år et tilløbstykke hvor der var udsolgt og alle havde en god aften med mu-
sik af Svend Aage spillede op til dans efter spisningen. 
 
Hundested afdeling deltog i Distriktsmødet som blev afholdt i Frederiksværk hvor der deltog 6 
mand. Det var et godt møde og vi havde en hyggelig dag i kammeratligt samvær. 
Næste møde bliver her i Hundested Marineforening. 
 
Vores Manneaften her i efteråret gik fint med god mad og hyggeligt samvær. 
 
Juletræet blev som sædvanligt et tilløbstykke, hvor børnene og deres forældre kom og hyggede 
sig et par timer. Julemanden og musikken leverede en god underholdning.   
 
Vores Roere var en tur i Bremen, hvor de havde kæmpet sig op på en 5 plads for herrerne og 
kvinderne fik en flot 4 plads godt gået alle sammen. 
 
Bestyrelsen vil igen i år bestræbe sig på at få lavet nogle udflugter, men hvorhen vides ikke 
endnu. 
 
En stor tak for alle dem som har stået for lørdagsfrokosterne, som har været godt besøgt. Lige-
ledes til de medlemmer, som har hjulpet til og været med til at sørge for at marinestuen har fun-
geret i det forgangne år.  
 
Og en stor tak til Havnen for et godt samarbejde. 
 
 Tak til alle bestyrelses medlemmer for et godt samarbejde i det forgangne år. 
Jeg ønsker alle medlemmer og deres familie samt alle vores annoncører en glædelig Jul og et 
godt Nytår.  VI SES PÅ STUEN. 

 
Jens Hyldborg   

Formand 
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Praktiske oplysninger. 
 
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.  

 
 
Det blev på bestyrelsesmødet i     
oktober 2014 vedtaget at man skal 
have været medlem af foreningen i 
12 måneder for at kunne leje Fest 
 Lokalerne. 
 
 
Redaktøren mener. 
Så er der fremkommet ønske om at bladet 
skulle skrives med større bogstaver, men 
jeg har siddet og læst andre foreningers 
blade, og de er skrevet med lidt større skrift 
i nogle artikler. Men de kommer generelt 
med samme skriftstørrelser i bladene. 
Men jeg har hørt fra pålidelige kilder at Der 
findes LOUIS NIELSEN hvor man kan er-
hverve sig nogle såkaldte briller. 
PS. De hjælper på synet på flere måder skal 
jeg sige.   
Og lige en påmindelse om at der stadig er 
pladser til spisningen den første lørdag i 
måneden.   
 
  
Herfra skal der lyde.  
ET GODT NYTÅR til alle, 
 vi ses på stuen.!!!!!! 
 
HJH 
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Mindegudstjeneste. 

Fredag den 1. januar afholdes Mindegudstjenesten i Lynæs Kirke kl. 14.00, med 
efterfølgende træf i Marinestuen. 
 
Jule/Nytårsfrokost 
Lørdag den 9. januar kl. 12.00.  
Lørdagsfrokosten er udvidet til jul / nytårs frokost. 
Pris kr. 50- 

 
Pudseaften 
Fredag den 15. januar kl. 18.30. 
Som tak til dem der deltager, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid 
brød og en lille en til halsen.  
Vel mødt til pudsning, vi håber at der kommer mange, da metallet trænger til at 
blive pudset. 
Tilmelding er nødvendig p.g.a. indkøb af proviant. Tilmelding sker i Marinestuen. 
 
Fastelavn.  
Søndag den 7. 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 velkommen, også de voksne. 
 
Generalforsamling. 
Fredag den 19. februar kl. 18.30.  
Læs mere herom på side 10 & 11.  
Husk at tilmelding til gule ærter skal ske i Marinestuen senest 3 dage før generalforsamlingen  
 
”Manneaften” 
Fredag den 04. marts kl. 18.30.  
Denne aften byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør. 
Pris 50 kr. eksklusive drikkevarer.  
Tilmelding fra lørdag den 14. februar.  Sidste frist for tilmelding er søndag den 01. marts. 
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Ålegilde 2015 i Hundested Marineforening 
 
 
  
 

Ål, ål, ål, masser af ål, selv i strømperne. 
Igen et fantastisk ålegilde, hvor 41 for-
ventningsfulde tilmeldte, (alt udsolgt), 
satte sig til rette ved de flot dækkede 
borde, hvor især de nye dækservietter 
lyste op, og de kunne nu nyde godt af 
vores kokke Jørgen, Charles og Jens 
færdigheder inden for tilberedning af 
kogte- samt stegte ål, og ingen gik skuf-
fede fra bordet. 
 
Der var stor ros til kokkene for behandlingen af de 20 kg ål, hvor intet blev levnet.     
Efterfølgende blev der serveret en glimrende dessert, efterfulgt af kaffe med vafler 
til. Under maden blev der også mulighed for at få rørt stemmerne, hvor især " Hun-
dested Valsen" tog kegler. 
 
Efter maden var der dans på dækket, under ledelse af kapelmester Svend Aage Sø-
rensen. Vi havde nu lejlighed til at få en sving om, samt bevise at vi stadig kan 
håndtere en hopsa. 
 
Der skal lyde en stor tak til kokkene, kartoffelskrællerne samt det øvrige køkken-
personale, og ikke mindst bartenderen for en rigtig vellykket aften, og vi glæder os 
allerede til, at den bliver gentaget til næste år. 
 

   
Ja her sidder musikken jo godt.  Her er så kokkene godt nok bagfra! 

Men de er både vel og  genkendt af de 
fleste.                      Tekst og billeder HM 
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Arrangementer 2016 
 

  1/1    Mindegudstjeneste.      8/4    Pudseaften. 
 
  9/1    Nytårsfrokost.      13/8    Fregatskydning 
 
21/1    Pudseaften.       6/10    Pudseaften. 
 
  7/2    Fastelavn.             22/10   Ålegilde 
 
19/2    Generalforsamling.    11/11  Manneaften.. 
          
  4/3    Manneaften                                  4/12 Juletræ                   
 

 
 

OBS! 
Husk også lørdagsfrokoster den første lørdag i måneden fra kl. 12.00 (undtagen i 

juli og august samt december) Pris pr. person kr. 50- Nytårsfrokosten holdes den 9. 
januar. 

 
Årets jubilarer 

Bestyrelsen ønsker følgende medlemmer tillykke med jubilæet og håber at følgende 
jubilarer møder op på generalforsamlingen for at modtage deres jubilæumstegn. 

 
50 Års tegn 

 
Oluf Enevoldsen. 

 
25 års tegn 

 
Hans Jørgen Slot Mortensen, Bent Grahn. 
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               Have vedligehold                           snerydning - saltning                        trappe – vinduesvask 
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MANNEAFTEN 

 Fredag den 13'nde 
og 13 til bords, en 
dato og en 
bordopdækning der 
nok kan virke 
uhyggelig på de 
fleste mennesker, 
men for os der 
mødte op til 
Manneaften i 
Marinestuen, blev 
det en aften i en 
hyggelig 
kammeratlig 
atmosfære. 

 Da vi alle var 
samlet, begyndte 
aftenen med, at vi 
satte tænderne i en 
lækker sild, skyllet 
ned med en snaps. 
Herefter gik vi over 
til hovedretten, en 
helt igennem 
fantastisk 

smagende skipperlabskovs, fremragende tilberedt af Jørgen. 

 Efter maden blev det til en masse kammeratlig snak, med masser af historier fra det 
virkelige liv, uden for Marinestuens vægge. 

Tak for en helt igennem fantastisk aften, som vi håber vil blive gentaget. Synd og 
ærgerligt, at så mange gik glip af den denne gang. 

Tekst og foto HM 
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 

Fredag den 19. februar år 2016 kl. 18.30 i MARINEHUSET. 
 
Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år 
2016, 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 for 2016 inden generalforsamlingen 
                      

Fortsættes næste side 
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Fortsat fra foregående side. 

 
På valg er følgende: 
Formand: Jens Hyldborg      
    
Bestyrelsesmedlemmer: 
Christian Grønbech,                                  
Charles Hansen,    
Jørgen Hansen,    
Hans Jørgen Hansen.   
Bestyrelsesmedlemmerne vælges – jævnfør vedtægterne – for en periode af 2 år.   

 
Bestyrelsessuppleanter:  
1. suppl. Peter Andersen 
2. suppl. Holger Malmgren 

 
Revisorer 
Thomas Hansen 
Jens Ole Pedersen 

 
Revisorsuppleant 
Peter Westfall. 
 
Flagbærer 
Preben Ivan Olsen og Mogens Leth Petterson.    
Revisorer, Suppleanter og Flagbærere 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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Juletræ  2015 
 
Så blev det igen tid til at få trukket juleman-
den i arbejdstøjet. I skikkelse af Peter West-
fall,  
Der var kommet 22 børn, som havde foræl-
dre eller bedsteforældre med til et par hygge-
lige timer hvor der blev danset og sunget ju-
lesange til musik af Svend Aage på hans 
harmonika. 
Efter de første par sange råbte børnene på 
Julemanden som vist havde sovet længe, for 
der  

   skulle kaldes mange gange, før han kom op 
fra kælderens dyb, og fangede børnenes 

  interesse med det samme.   
  
 
 
 
 
 
 
 
            Ja de voksne øver sig på sanglegene 
 

Julemanden er vist blevet en slankere model  
                                                                                                                  

      Gennem huset det går i fuld fart.                                                                                 
          
      Der er flere billeder på hjemmesiden  
      Foto HJH.    

           Tre vise mænd For, Jule og spillemand. 
      



 13 

 
 
 
 

 
 

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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              Claes Hansen som fylder  70 år   02 januar  
  Ejlef Sohn Larsen            som fylder  70 år   14 januar 
  Karl Erik Olsen      som fylder 70 år   23 januar 
  Inger Magnussen      som fylder  65 år   26 januar 
  Benny Rasmussen     som fylder 70 år   29 januar 
  Arne Bachmann som fylder 75 år   30 januar 
  ********************************************************   
                Hans Michael Floor Rasmussen som fylder    65 år    02 februar 
 Flemming Vinter som fylder    75 år   14 februar 
 Poul Erik Knudsen som fylder    60 år   17 februar 
 Jørgen Carlsen som fylder    75 år   20 februar 
 Svend Ulrich Jensen som fylder    60 år   27 februar                 
   ********************************************************* 
              Jørgen Munkshøj som fylder  65 år   12 marts 
              Hans Schwennesen som fylder  70 år   13 marts 
              Ole V. Jørgensen som fylder    65 år   18 marts 
              Wagn Johansen som fylder    65 år   22 marts 
  ********************************************************* 
   

. 
   
     
 
                                 Jacob Tobiassen, Jørn Vestergaard, Anders B. Madsen 
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Juleskydning  2015 

Hygge i kælderen.    de slapper af, altså bestyrelsen. 

Skafning og snak,     ved alle bordene. 

  Der var mødt 32 skytter op for at skyde til 
Bents skiver. I år kunne vi se hvad vi skød 
efter, men at huske det når de blev kørt 15 m. 
ned var svært, det kneb med at se de forskel-
lige felter. Men alle fik skudt og der var ikke 
nogen som slet ikke fik point. Bedste skytte 
blev Marianne fra ro holdet med 68 p. nr. 2. 
Jens Hyldborg 67 p. nr.3. Richard Newton m. 
65 p. Dumpe præmien gik med 15 p. til Irene 
Hansen. Mandelgaven gik til Charles Hansen 
og Torben Pedersen.   OL. 

De bedste skytter, eller de heldigste.            

Foto  MH.       
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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 pr. 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 12, 3. th. 
3390 Hundested 
Tlf. 22 55 72 41 
ohl2001@webnetmail.dk  

 
Skydningen foregår i  

Hundested Hallen i kælde-
ren hver onsdag fra kl. 19:00 

til 21:00. 
Vintersæson 2016 

Start: 06. januar 
Slut:  13. april (pudseaften) 

Planlagte arrangementer:  
Generalforsamling. 

Fredag den 29.januar 2016 
kl. 18.30 

Fastelavnsskydning 
Onsdag d. 17. februar kl. 

19.00 
         Pokalskydning 
Lørdag d. 09. april 2016 
kl.14.00 
Med efterfølgende spisning 
i Marinestuen 

 
 

Bent Olsen (næstform.) 
Solsortevej 11 
3390 Hundested 
Tlf. 20 27 34 56 
lokolsen@yahoo.dk  

Rico Møllebro (kasserer) 
Søndergade 30 A 
3390 Hundested 
Tlf. 61 71 65 35 
moellebro@kabelmail.dk  

       Halsnæs Skyttelav ordinære Generalforsamling. 
   Fredag den 29. januar 2016 kl. 18.30.  I Marinehuset. 
  
På valg til bestyrelsen: 
Kasserer:         Rico Møllebro modtager genvalg. 
Næstformand: Bent Olsen modtager genvalg. 
Best.:              Jens Hyldborg modtager genvalg. 
Suppl.:            Tommy Andersen. 
Revisor.:          Michael Hultén. 
                        Torben Nygård Pedersen.       
Spisning efter generalforsamlingen:  5o.oo kr.  
  
Menu: Sild m/løg Sprængt Oksespidsbryst m/sød - 
sur sovs. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8  
dage før generalforsamlingen. 
Tilmelding seneste onsdag d. 27-01-2016. 
Kontingent til Skyttelavet. 
Via netbank Nordea konto Reg. 1352 Kontonr. 
6889915194.   
Marineforeningens Skyttelav ”Skyttelav Halsnæs” 
Husk at notere Jeres medlemsnummer på indbeta-
lingen via netbank Tak. 
Eller på skydebanen og marinestuen hvor der vil ligge 
lister. 
25 årstegn: Ove Rasmussen, Per Hoffstetter 
Landsskyttestævne Brøndby 19- 20 marts 2016. 

Brian Lok Olsen (Best.) 
Uglevej 9 
3390 Hundested 
Tlf. 40 93 82 87 
Zombie4ever@gmail.com  

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

Suppleant. 
Tommy Andersen  
Turistvej 24 
3390 Hundested 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:ohl2001@webnetmail.dk
mailto:lokolsen@yahoo.dk
mailto:moellebro@kabelmail.dk
mailto:Zombie4ever@gmail.com
mailto:jenshyldborg@gmail.com
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 Pokalskydning med Ro holdet og Halsnæs skytter. 
               Lørdag den 26. september 2015. 
  
Vi var 28 skytter som deltog i den årlige skyttekamp imellem vores ro hold herre og 
damer, imod Halsnæs herre og dame skytter. 
Det foregik under gode og muntre forhold på skydebanen, hvor alle kom til at affyre 
de nødvendige skud til nogle gode resultater for nogle, men måske knap så godt for 
andre. Men vi har det hyggeligt ved disse sammenkomster til stor glæde for alle som 
der deltager.  
Resultatet blev som følger: 
Ro holdes damer: Louise 96 p.-Sophie 90 p. - Jane 90 p. - Sara 89 P. – Karina 76 p 
Samlet resultat 441 p. gensnit. 88,0 p. 
Halsnæs damer: Vivian 100 p.- Irene 92 p. 
Samlet resultat 192 p. gensnit 96 p. 
Halsnæs damer får pokalen for 2015. Bedste dame Vivian med 100 p. 
Roholdet herre: Dennis 97 p. – Rico 97 p.- Brian 93 p. - Jacob 93 p. - Carsten 89 p. - 
Michael 89 p. - Per 88 p. - Bo 87 p.- Mads 85 p. -Torben 83 p. 
Samlet resultat: 901 p. gensnit. 90,1 p. 
Halsnæs herre: Bent 99 p.- Ole 99 p.- Hans Jørgen 97 p.- Richard 97 p.- Nina 97 p.- 
Tommy 93 p.- Charles 92 p.- Kjeld 92 p.- Tom 91 p.- Michael 91 p.- Jens 90 p. 
Samlet resultat: 1038 p. gensnit. 94,36 p. 
Halsnæs herre får pokalen. Bedste herre Bent med 99 point. 
Efter den overstående skydning forlagde alle residensen til marinestuen, hvor den 
kom til at stå på Mørbradgryde m/ kartoffelmos samt Citronfromage. Der blev spist 
godt op, der var kun tomme gryder og skåle tilbage efter endt spisning. Derefter var 
der rå hygge og godt samvær til midnat. Og alle kom godt hjem, atter en god dag og 
aften i skyttelavregi. 
En tak til alle som er med til at støtte om vores arrangementer for det der giver det 
gode kammeratskab og glæde var at noget for andre. 
 
Ol. 
 
Husk også landsskyttestævnet som bliver afholdt i Brøndby den 19 - 20-marts 2016 
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V/ Christian Hansen     Værksted: Håndværkervej 1 
Mail: mail@toemrerhansen.dk                       3390 Hundested 

 

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

mailto:mail@toemrerhansen.dk


Afsender:         Returneres ved adresseændring 
Hundested Marineforening 
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

             B 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     Torvet 37 Telefon 70 33 33 33 
      3300 Frederiksværk 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

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 
 

www.kmsport.dk 
  

        
 

    
    


