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MEDLEMSBLAD 

FOR 
HUNDESTED 

MARINEFORENING 
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. 
 

Marineforeningens bestyrelse: 
Jens Hyldborg (formand+husinsp.) 
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25  
Kjeld Jensen (kasserer) 
Skovhegnet 40 .................... 47 93 98 07 
Christian Grønbech, (næstformand) 
Forsythiavej 8.,……………   40 20 84 20 
Michael Hultén (IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ....... .20 72 96 20 
Charles Hansen (banjermester) 
Lerbjergvej 46………………..23 92 77 34  
Niels Vedel  ( Udlejning ) 
Nørregade 1B, 1.th………… 29 66 07 58 
Jan Nielsen  
Mågevej 7 ............................. 47 93 85 72 
Jørgen Hansen 
Spodsbjergvej 9 .................. .40 11 90 07 
Hans Jørgen Hansen 
Degnebakken 90………….....23 39 04 42 
Peter Andersen    (1 suppl.) 
Vibehus have 16…………….39 18 39 30 
Holger Malmgren (2 suppl.)  
Bygtoften 3…………………  27 82 04 49 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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:  
 

Billede MH 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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I Den ordinære Generalforsamling blev i år afholdt d. 20. februar. Det er 19. gang 
under eget tag. Der var fuldt hus til generalforsamlingen hvor Peter Westfall blev 
valgt til dirigent. Peter Andersen og Holger Malmgren blev valgt som suppleanter. 

Per Grøndahl havde valgt at trække sig flagbærer. 

Flagbærer blev Preben Ivan Olsen og Mogens Leth Petterson. 

En stor tak til Per Grøndahl for den tid du var Flagbærer. 

Juletræet blev som sædvanligt et tilløbsstykke, hvor børnene og deres forældre 
kom og hyggede sig et par timer. Julemanden og musikken leverede en god un-
derholdning.   

Til fastelavn kom børnene udklædt og slog tønden ned. De små var hurtigst og 
fangede slikket og gik ind i varmen, hvorimod de store kæmpede med tønden. Der 
var varm chokolade kolde sodavand og pølser. 

Hundested afdeling deltog i Distriktsmødet som blev afholdt i Frederikssund, del-
tog med 8 mand. Det var et godt møde og vi havde en hyggelig dag i kammeratligt 
samvær. 

Vores Manneaften den 6/3 blev en fin tilmelding 25 til kogt torsk med tilbehør, 
godt gået. 

En stor tak til dem der får huset til, at fungere.  

Tak til alle bestyrelses medlemmer for et godt samarbejde i det forgangne år. 

Jeg ønsker alle medlemmer en god og varm sommer. 

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 op-
slagstavlen, 
når du 
kommer i 
stuen. Der 
står ofte, 
noget nyt og 
spændende.  

 
 
Redaktøren 
mener. 
 Nu har vi fået et nyt trykkeri nemlig BM 
Tryk i Helsinge. Og da prisen skal holdes 
nede på et rimeligt niveau, så er der fjernet 
en del billeder og små tegninger fra de     
fleste sider. Men lad os se om det ikke kan 
blive et resultat som vi alle kan leve med.       
 
Ja der har været afholdt generalforsamling i 
skyttelavet. Men når man tænker på at der 
er en fuld bestyrelse i skyttelavet og det 
kun er formanden som åbenbart har skrevet 
det hele så må man jo sige at det har været 
en sløv omgang.  
En ting er at den forkerte var på valg året 
efter han blev valgt ind og den nuværende 
næstformand ikke var på valg Det var den 
forhenværende der skulle vælges om men 
ellers gik generalforsamlingen godt nok. 
 
Generalforsamlingen i Marineforeningen 
gik som den plejer med efterfølgende gule 
ærter og tilbehør, og snak ud til sent på  
Aftenen  
 
Ansvarshavende redaktør 
 Hans Jørgen Hansen 

                                                    HJH. 
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Pudseaften Fredag den 10. april 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.  
 
Der er ikke i skrivende stund planlagt nogen udflugter (busture) men der arbejdes på sagen, så 
kik efter opslag i Marinestuen og på vores hjemmeside. 
 
 
OBS!  OBS!  Lørdagsfrokosten april er flyttet til 11 / 4 p.g.a påsken!!!!! 
 
 
Kære Marinestue                                                                               

 Jeg vil gerne takke for et godt arrangement lørdag den 10. januar 
2015. 
 Ved denne lejlighed var der sponsereret gaver til vores lotteri,  
som blev en stor succes. 
  
Derfor vil jeg på Marinestuens vegne 

sige tusind tak til vores sponsorer som er:  
- HANDELSBANKEN, Frederiksværk 

- KELL´S BAR 

- m.fl. 
 Vi håber, og ser frem til at kunne komme igen til næste år. 
 TUSIND TAK! 

  
Med venlig hilsen 

Nina Hoffstetter 
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Juletræsfest 2014 
 
Søndag den 7. december blev der afholdt juletræ 
for medlemmernes børn og børnebørn, hvilket 
afstedkom der var 25 børn og 42 voksne til jule- 
hygge. Det var nogle skønne timer hvor julemanden 
kom med slikposer til børnene, og fik hele deres 
ønskeliste, så han kunne komme hjem og få sat  
Nisserne i gang med at fremstille Ipads, og andre  
spændende stykker elektronik, samt et par kæledyr, 
alt imens sad de voksne og hyggede med gløgg og             
æbleskiver      Efter 1 times spil ser han køn ud  
 

  
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan man få noget betjening her i butikken?   3 små nisser med familie.  

   Julemanden har haft travlt, det ses tydeligt.        Så er det tid til slikposer og sodavand, ren hygge.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     De fik alle hilst på julemanden         Kommer der ikke noget betjening NU!  
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Iver Huitfeldt overdraget til Marinestaben 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag 6. marts 2015 kl: 10:05 

Fregatten Iver Huitfeldt blev torsdag den 5. marts overdraget fra Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse til Marinestaben. Overdragelsen sætter punktum for Fre-
gatprogrammet, der har været i gang siden 2007. Begivenheden blev fejret i skibets heli-
kopterhangar.  

”I dag er en særlig dag, fordi vi kan overdrage endnu et komplet skib til Søværnet. Processen 
har været indbegrebet af teamwork, præcision og engagement. Selvom det var krævende, gav 
ingen op”, sagde styregruppeformand brigadegeneral Henrik Raatræ Lundstein.  
 
Iver Huitfeldt var den første af de tre fregatter, der blev søsat. Men den har i de første år princi-
pielt stadig tilhørt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, da den blandt andet har 
været brugt som testplatform.  
 
 
Efter brigadegeneralens tale overtog chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn or-
det. Han rettede en særlig tak til Fregatprogrammet og roste besætningen for mange timers vel-
udført arbejde. Samtidig udtrykte han et ønske om, at Iver Huitfeldts nuværende halve besæt-
ning bliver fuldtallig.  
 
”Nu må vi se at få den tredje besætning op, så skibschef Per Moll kan få den komplette besæt-
ning, han fortjener”, sagde kontreadmiral Frank Trojahn.  
 
Fredag den 21. januar 2011 blev F361 Iver Huitfeldt overdraget fra Odense Staalskibsværft, 
Lindø, til Forsvarets Materieltjeneste, som stod for installationen af det det militære udstyr. 
Skibet indgik i aktiv tjeneste den 6. februar 2012. 
 
Fregatprogrammet er et af de største materielprojekter, som Forsvaret har gennemført.  
 
Kilde: Forsvaret 
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Fragtskib tæt på at støde på grund 
 

Et udenlandsk fragtskib var mandag morgen lige ved at støde på grund øst for Samsø. Vessel 
Traffic Service Storebælt fik heldigvis dirigeret skibet på rette kurs igen.  

04-03-2015 - kl. 12:15  
Af Joint Operation Center  
Et udenlandsk fragtskib var mandag morgen den 2. marts tæt på at støde på grund øst for 
Samsø. Det 200 meter lange skib var på vej nordover i dybvandsruten i Storebælt, men ændrede 
kurs og styrede dermed mod lavt vand. Vessel Traffic Service Storebælt overvågede fragtskibet 
og fik straks kaldt skibet over skibsradioen. Det lykkedes at få kaptajnen til at ændre kurs, så 
skibet kunne fortsætte sikkert videre.  
 

 
På kortet kan du se, hvor skibet blev bedt om at ændre kurs.  
 
Søværnet driver Vessel Traffic Service (VTS) Storebælt, der overvåger skibstrafikken, miljøet 
og den faste forbindelse over Storebælt. Det er VTS Storebælts opgave at assistere skibsfarten 
ved passage gennem Storebælt. VTS Storebælt holder til på Flådestation Korsør, er døgnbe-
mandet og råder blandt andet over radarer og kameraer til at holde øje med fartøjerne.  
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Referat af Generalforsamling 2015 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden foreslog Peter Westfall som blev valgt. 
 

2. Aflæggelse af beretning. 
Formanden fremlagde sin beretning som ses vedlagt sidst i referatet. 
Efter fremlæggelsen var der enkelte spørgsmål og kommentarer fra 
medlemmerne. 
Leif Schuster Pedersen spurgte til den af formanden nævnte elevator og fik 
forklaret at den skulle være en person-elevator. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

3. Aflæggelse af regnskab. 
Kjeld Jensen fremlagde regnskabet, som efter en enkelt kommentar fra Bent 
Grahn som syntes det var et fortrinligt regnskab og at vi skulle holde fast ved 
bladet, blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag. 
Der var kommet et forslag fra Leif Schuster Pedersen hvor han opfordrede 
bestyrelsen til at gøre noget ved rygegenerne i Stuen. 
Efter en del debat, hvor Poul Olesen havde den kommentar at det var tvivlsomt 
om rygeloven overhovedet gælder i foreningslokalet da det er under 40 m2, og 
Peter Andersen udtrykte at det er ikke er noget problem at bed barvagten om at 
tænde/skrue op for udsugeren, blev forsamlingen enige om at bede bestyrelsen 
om at se på hvad der kan gøres. 
 

5. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
På valg var kasser Kjeld Jensen, Jan Nielsen, Niels Vedel og Michael Hultén. 
De blev alle genvalgt ved akklamation. 
 
Til suppleanter valgtes Peter Andersen og Holger Malmgren. 
 

6. Valg af revisorer og suppleant. 
Revisorerne Thomas Hansen og Jens Ole Pedersen blev genvalgt. 
 
Som Revisorsuppleant blev valgt Peter Westfall.   
       fortsættes næste side 
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          Fortsat fra forrige side….   
      
  
 

7 Valg af sendemænd. 
Det blev meddelt at dem der måtte være interesseret kunne henvende sig i baren. 
 

8 Valg af flagbærer og reserve. 
Preben Ivan Olsen blev valgt til flagbærer og Mogens Leth Petterson blev genvalgt som 
reserve flagbærer. 
 

9 Eventuelt. 
Leif Schuster havde en anke til bestyrelsen over at han havde hørt om sit forslag ude i 
byen, det burde være fortroligt. 
Poul Olesen takkede bestyrelsen for et godt stykke arbejde og syntes det var ærgerligt der 
ikke mødte flere op til vores arrangementer. 
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet sluttede Formanden af med at læse navnene op på 
de personer der havde jubilæum, og stod til at modtage 25 års tegn. 
 

 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 19:30. 

 
 

Michael Hultén referent    Peter Westfall dirigent 
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Roskilde-skib i vinterhi på Ærø 
 
 

 

 

 

 

 

Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis 

 

Sagafjord er i samme grad, som for eksempel sundbåden Helge er det for Svend-
borgsund, et vartegn for Roskilde Fjord. Ingen sommer i det nordsjællandske uden 
profilen af Sagafjord sejlende med spisende gæster om bord.  

Sagafjord starter sin sæson i maj og fortsætter helt hen i oktober. Efter sidste års sæ-
sonafslutning gik turen til Søby på Ærø. Her har Sagafjord ligget indtil i mandags. 
Undervejs i sit vinterhi på Ærø har Sagafjord fået serviceret en række rutinemæssige 
ting, oplyser rederiets direktør, Steen Malmberg til Fyns Amts Avis: 
 
- Vi er glade for Søby Værft, så de har passet vores skib i en del år, siger direktøren. 
 
Det damperlignende, men dieseldrevne skib har en lang historie før sine foreløbig 25 
års sejlads som restaurant. Det små 40 meter lange skib er bygget på Holmens Værft i 
Risør, Norge i 1957 som bil- og passagerfærgen Halsnøy. Som sådan sejlede den på 
den norske Kvinnheraruten til 1981. Så kom en periode med forskellige ejere. En af 
dem anvendte den som moderskib for miniubåde.  
 
I 1988 blev skibet på Morsø Værft ombygget til sejlende restaurant. I sæsonen tilby-
des op til tre daglige rundture, - frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad.  
 
Sagafjord ejes af 276 anpartshavere med interesse i dets drift og bevaring. Restauran-
ten drives af en forpagter. 
Kilde: Fyns Amts Avis 
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Støt vore annoncører de støtter os. 
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  Søren Julius Martin Jacobsen som fylder .. 75 år 24  april 
 Gert J. Juhl som fylder .. 80 år 25  april 

   
               ********************************************************                                                                                                                                                                                                                                            
 Ole Everhøj som fylder 60 år 02  maj 
 Harry Verner Hansen som fylder  85 år 11 maj 
 Henrik Otto som fylder 70 år 19 maj 
                
  
   ********************************************************* 
                Kell Villy Bargholz som fylder 90 år 09 juni     
 
 
  ********************************************************* 
   
 
 
 

. 
   
     
 

Dan Svendsen, Poul Erik Jensen, Erik Jacobsen, 
 Poul Erik Knudsen, Mads Knudsen, Poul Erik Brun Jensen 
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Fastelavn 2015 
Søndag d.15. februar blev der holdt fastelavn 
Med 25 udklædte børn og lige så mange  
voksne, der hyggede sig mens børnene slog  
katten af tønden. Der gik et par fornøjelige 

timer, hvor alle hyggede sig med pølser og  
kakao. Vejret var tørt men en kold vind gjorde 
sit til at det blev hurtigt overstået  

       Der     

    De små går til den for slikket venter              Kattekonge Katarina 

    Kattedronning Freja       Klovnen vil have tønden helt ned 
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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.  

  
 
 
 

 16 



 
 

 

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  
kl. 19:00 til 21:00. 
 
Sæson Slut. 
15-04-2015. 
 
Sæson Start.  
03-09-2015 
Kl.19.00-21.00 

Planlagte arrangementer: 
 
 
Pokalskydning 
Halsnæs Skytter. 
28-03-2015 kl.14.00 
 
Pudseaften. 
15-04-2015 
Kl.19.00 
Vi giver et stk. mad 

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  

BESTYRELSESBERETNING FOR HALSNÆS SKYTTELAV 
                FREDAG DEN 30 - 01 - 2015. 

Velkommen til vores årlige generalforsamling. 
Vi afviklede igen i år vores fastelavnsskydning hvor vi 
skød efter en tønde som Jens havde limet sammen. Der 
var mødt 19 skytter op til denne aften og efter 79 skud 
blev Ole Lorentzen kattekonge og med Vivian Olsen som 
dronning. Efterfølgende var der uddeling af præmier og 
derefter spisning af fastelavnsboller, atter en god aften. 
Til det årlige landsskyttestævne i Ebeltoft drog vi 10 fri-
ske skytter afsted, med forventning om at opnå nogle gode 
resultater. Under kammeratskabsaften blev præmierne for 
bedste hjemmebaneskydning uddelt og det blev for Hals-
næs, Bent Olsen med 364 p.  
Om søndagen blev landsskytten kåret og det blev Michael 
Hultèn med 88 p. Vores resultat som hold blev 424 p. og 
det var 5 p. bedre end sidste år. Så må vi se om vi kan gø-
re det bedre i år. De øvrige resulter har der været skrevet 
om i bladet. Men en dejlig tur både ud og hjem, i år går 
turen så til Hanstholm. Derom senere i programmet. 
Vi fik også afholdt vores egen pokalskydning d. 15-03-
2014, men der var ikke mange skytter, da vi har haft 
skydningen flyttet nogle gange.  Men 13 skytter var mødt 
op og resultatet blev hos Damer Vivian Olsen med 99 p. 
Hos herrerne Bent Olsen med 96 p. og de øvrige resultater 
har stået i bladet. Derefter spisning i Marinestuen og ud-
deling af præmier, atter en god aften. 

Forsætter næste side… 
 
 
 
 

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 2 
3390 Hundested. 
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Fortsat… 
 Efter en god sommerferie fik vi gang i træning d.2-09-2014 og pokalskydningen imod 
roholdets herre og damer blev afholdt d.15-09-2014. Der var fuldt hus med 42 skytter. Hos 
damerne blev Vivian Olsen bedst med 99 p. hos herrerne blev det Bent Olsen med 96 p. 
alle øvrige resultater har stået i bladet. 
 
  Juleskydning var igen et arrangement med fuldt hus, 42 skytter var tilmeldt og efter 
skydning på de lukkede kuverter blev resultatet at Carsten Corneliussen fik 1 præmien nr. 
2 blev Rico Møllebro og 3 præmien fik Kjeld Nordtung og efter lodtrækning gik 
dumpepræmien til Karina Simonsen. Mandelpræmien gik til Brian og Rikke. Igen en god 
aften med god stemning over hele linjen. 
Vi er gået i træning til landskyttestævnet med håb om at, vi atter kan få en landsskytte med 
hjem. Jeg vil godt takke for et godt samarbejde i bestyrelsen og for den gode opbakning til 
vores arrangementer, for så er det rart at lave et stykke arbejde og således fortsat kan gå 
godt for vores skyttelav.  ol   
 
 

Fastelavn skydning. 

Den 18-02-2015 afholdte vi den årlige fastelavn skydning der var17 skytter som var mødt 
frem. Vi nåede 2 omgange med første 16 skytter, men så var Klaus Klyver Nielsen mødt 
frem, men skulle kun bruge et skud for at ramme snoren over.  
Så var der en ny kattekonge i år Og Richard Frederiksen blev kattedronning. 
Derefter var der fastelavn boller til alle, derefter gik skytterne i gang med den daglige 
træning til landsskyttestævnet.  OL. 
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Nytårskur i kirke. 

Som traditionen byder mødte mange 
medlemmer op til mindegudstjeneste  
den 1. Januar i Lynæs kirke, og med 
efterfølgende kranselægning ved 
mindestenen derefter er der hygge på 
marinestuen. Og som vanen byder, var der 
små drillerier til alle dernede det være 
fiskerne fra Lynæs og Frederiksværk 
marineforening, ( de ligger jo som bekendt 
i Hundested Øst ). Hvad de ikke kan gøre 
for. 
  

 
 

 
 

Manneaften marts 2015 
 

Det var en hyggelig aften hvor der blev 
serveret torsk, øl og brændevin. Der kunne 
være flere men arrangementet blev 
gennemført selvom de sidste tilmeldinger 
kom meget sent. Efter et par hyggelige 
timer gik alle hjem, og efter endt 
oprydning kunne der nydes en kold øl 
inden lyset blev slukket. 

 
 
 
 
 

    

 

    
 
 
 
  Første Frokost i 2015. 
Det blev vanen tro en god frokost med 
rigeligt af mad, som flertallet af 
bestyrelsen havde fremtryllet. Og mange 
mennesker på stuen.  

De fremmødte blev budt velkommen af 
formanden, med håbet om nogle timer med 
hyggeligt samvær, og Nina havde lavet et 
lotteri, der blev trukket Efter spisningen. 
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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 
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