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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.) 
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25  
Michael Hultén (Næstform.IT & sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ... ….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 
Christian Grønbech,  
Forsythiavej 8.,………………40 20 84 20 
Kjeld Nortung……( Lørdagsfrokosten ) 
Højsgårdsvej 50 ……………. 24 85 91 44 
Poul-Erik Knudsen   
Liljevænget 16……………….51 43 99 89 
Klaus Bøgeskov Nielsen 
Narssakvej 6………………….21 65 13 84 
Karl Erik Olsen    1. suppleant 
Nyvej 9…………………………24 87 59 70 
Thomas Hansen  2. suppleant 
Ll. Karlsmindevej 24………...40 81 12 51 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foreningens formål er at styrke nationens 
interesse for søværnet og søfarten ved fæl-
les arbejde for denne sag, samt at vedlige-
holde forbindelsen og kammeratskabsfø-
lelsen mellem personel, der er eller har 
været tjenestegørende i søværnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slopkisten  bestyres stadig af Jan Nielsen 
Kattegat strandhave 3 st.   tlf: 2011 7280 
 

Forsidebillede: 

ÅBNINGSTIDER 
I 

MARINESTUEN 
 

TIRSDAG KL.  15-18 
TORSDAG KL.15-18 
 LØRDAG KL.  11-14 
 SØNDAG KL.  11-14 
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Så er sommeren kommet og det ser ud til, at det bliver varmt som sidste år. 

Vores stue trænger til at blive malet udvendig , vi må se om vi kan komme i gang 
efter Havnefesten. 

 

Den årlige Fregatskydning finder sted den 10.08.19 hvor vi mødes og hygger 
med Frederiksværk og Frederikssund, så håber jeg at vi må grille gris i år. 

 

Vores udflugt til Pansermuseet i Slagelse var en stor oplevelse, hvor vi kom vidt 
omkring. Derefter gik det videre til Roskilde Marineforening, hvor der blev spist 
en god frokost, stor tak til Roskilde Marineforening. 

 

Husk der er lukket torsdage i Juli og August måned  

 

Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer og familie en forhåbentlig skøn 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 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 kom sommeren og nu håber vi den hol-
der ved. 
 Så var vi på tur til Panzermuseet ved Sla-
gelse, det var ret interessant at høre om det 
gamle øst Europa og se deres udrustning. 
Bare synd der ikke var flere med på turen. 
Der mødte vi Frederikssund Marinefor-
ening som også var på udflugt. De havde så 
valgt at spise i Slagelse Marineforening. 
Hvor imod vi tog op til Roskilde marine-
forening, og blev beværtet. Man må sige 
deres marinehus er ikke det største, men 
bestemt hyggeligt.  
Der er lagt billeder op fra turen. 
 
    
 
 
HJH 
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Lørdag d. 10 august.   
Fregatskydning:  Vi mødes på stuen kl. 8.30 hvor der er en lille en til halsen. Der 
er afgang kl. 9.30 hvor vi kører i bus til skydebanen, der mønstres mænd og kvinder 
og så begynder skydningen kl. 10.00 frokosten vil være omkring kl.12.00 og vi 
forventer at køre hjem ca. kl.15.00   Stuen er lukket til vi kommer hjem.  
 
 
Lørdag d. 7 september 
Lørdagsfrokost: spisning koster som sædvanlig 50,- kr. 
 
 Lørdag d. 5 oktober  
Lørdagsfrokost: Spisning koster som sædvanlig 50,- kr. 
Husk der er tilmelding til ålegildet og pladserne sælges fra kl 11.00 når stuen åbner  
Sidste tilmelding er Tirsdag d. 15 oktober. Inden stuen lukker. 
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                                Udflugt til Panzermuseum East den 11/5 2019 
 
Vejrguderne var med os på denne fantastiske dag, hvor Marineforeningen havde arrangeret en 
udflugt til Panzermuseum East i Slagelse. Danmarks største privatejede militære køretøjssam-
ling, og den kom ikke til at skuffe os. 
 
Vi mødtes på stuen i god tid, så der blev tid til en “bette ting”, ligesom for at dulme forventnin-
gerne til den forestående begivenhed. 
 
Da bussen kom, var den af en sådan størrelse, at man skulle tro, at hele Marineforeningen skul-
le med på turen. Ærgerligt at så mange ikke støtter op om vores arrangementer. Nå, men stor 
var vores begejstring, da vi så at chaufføren var Anders, en af vores egne, og det skal siges, at 
han forstår nok at køre bus, godt kørt. 
 
Vel ankommet om bord på bussen, og efter at formanden havde budt velkommen, 
blev baren åbnet, og Kjeld “Leopold” sørgede herefter for, at den flydende proviant  
blev udskænket til de værdigt trængende. 
 
Undervejs blev der gjort holdt i Skibby, hvor foreningen skænkede kaffe og uddelte 
rundstykker med pålæg, og det var et kæmpe hit, eftersom der kun var et 
rundstykke tilbage, nok efterladt på grund af pli, man tager jo aldrig det sidste på fadet. 
 
Da vi ankom til museet, blev vi mødt af landssekretæren, og jeg syntes da nok det var en fin 
gestus fra Hovedforeningen, men det viste sig, at sådan hang det ikke sammen. 
Det var Frederikssund afdelingen der havde fået samme ide som os, med at besøge Panzermus-
set, hvor landssekretæren jo er medlem. 
Ærgerligt at vi ikke vidste det, så kunne vi havde delt busudgifterne mellem os. 

 
Efter at alle fra vores afdeling var samlet, 
fik vi en guidet rundvisning af ejeren af 
samlingen, og sikke han kunne fortælle 
om den kolde krig, og især om hvad der 
var sket i Danmark, hvis røde Ivan havde 
invaderet os. 
Rundvisningen var en succes, det var 
skræmmende at se de kæmpe bæltekøre-
tøjer, der kunne have væltet ind over 
Danmark. 
Danmarks strategiske beliggenhed for 
den russiske flåde, gjorde os til et an-
grebsmål for Warszawapagten, der med 

ABC våben, landsætninger og luftbårne operationer støttet af panserinformationer kunne have 
løbet os over ende. Derudover var der truslen om et atomangreb. 
 
Museet viste også uniformer, udrustning, personlige effekter, køkkenudstyr mv. fra Warsza-
wapagten.      Fortsættes næste side 
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Efter rundvisningen var der tid til en is, før vi satte kursen mod Marineforening Roskilde, hvor vi 
skulle nyde en frokost. 

 
Roskilde modtog os ikke kun med en stor-
slået venlighed, men også med rigtig lækkert 
smørrebrød. Fadene med de friske lækkerier 
blev ved med at cirkulere, også efter vi var 
blevet mætte, og det kun var øjnene der ville 
have mere. 
 
Herefter var det tid til at slå mave i den til-
stødende have, hvor der til vores store over-
raskelse også var anlagt en godkendt skyde-
bane. Medens vi nød en kølig forfriskning, 
lod vi solen bage på vores spæde kroppe. 

 
Efter en stund var det tid til at vende snuden hjemad, og vel ankommet til Hundested sagde nogle 
på gensyn, medens andre forsatte på stuen i nogle timer. 
 
Tak for en rigtig dejlig og informativ tur.          Tekst HM. Foto HJH 
 

     Morgenmaden indtages.    Ja de ledige sæder keder sig vist. 
 
Der er flere billeder på vores hjemmeside.      http://hundested-marineforening.dk 
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Hjertestop 

Hver dag falder flere end 10 danskere om med hjertestop 

Af Torsten Schnieber 

For kort tid siden blev der opsat en hjertestarter ved trappen til stuen. Siden er der kommet flere til ude i byen, og 
det sætter dig som medmenneske under pres. Du kan ikke undslå dig, for de er der – de der hjertestartere, og for-
målet med denne klumme er dels at give dig en simpel 1-2-3 instruktion i brugen, dels at opdatere dig på hvor de 
er. 

Lad os ridse en situation op: 

Du er på vej hjem fra arbejde, da en mand pludselig falder om foran dig. Hurtigt samler en del nysgerrige sig om-
kring patienten og de har alle sammen gode råd. Du vælger at tage føringen. 

Det første du gør er at udpege en til at løbe efter nærmeste hjertestarter. - Afsted med ham. Dernæst beder du en 
nogenlunde fattet person om at ringe 112. 

Derefter lejrer du patienten på ryggen og undersøger om han er ved bevidsthed ved evt at bide ham i fingeren. 

Sæt en anden fattet person til at sørge for at patienten ikke kommer yderligere til skade for eks. ved at dirigere 
trafikken. 

Bed vedkommende med telefonen om at slå telefonens højttalerfunktion til og lyt til vagtcentralens instruktioner. 

Når hjertestarteren ankommer, så følg instruktionerne og det du får fra vagtcentralen. 

Så enkelt er det! 

Altså: 

1 Få en til at hente hjertestarteren 

2 Få en til at ringe 112 

3 Få patienten om på ryggen og check for bevidstløshed 

4 Følg instruktionerne fra vagtcentralen og hjertestarteren 

 

Værre er det altså ikke. Et godt råd er at huske disse 4 trin og at repetere dem hver gang du går forbi en hjertestar-
ter. 

Der hænger hjertestartere :  F24 Ullerup skovvej,  Hallen,  Tandlægen Stadionvej,  Hundested Havn for 
enden af kiosken,  Baltic Shipping Isefjordsvej,  Tandplejen Storebjergskolen,  Lynæs Camping,  Lynæs 
havn  og mange flere steder. 

Men gå ind på trygfonden og hent den app.  Og se hvor de hænger og om de er tilgængelige, da de flere steder 
hænger indendørs.   
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NATO-lande øver sø- og flyredning ved Bornholm 

Den årlige NATO-øvelse Dynamic Mercy foregår i Østersøen den 14. maj. I år deltager 
Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig og Polen. Øvelsen har fokus på sø- og flyredning 

13-05-2019 - kl. 15:25   Af Lærke Weensgaard, Forsvarskommandoen   
 
To skibe er kollideret. Det ene er begyndt at 
synke. Passagererne skal hurtigt reddes væk 
fra skibet og op af vandet. Sådan vil et af 
scenarierne for sø- og flyredningsøvelsen 
Dynamic Mercy lyde. 
 
Dynamic Mercy er en årlig NATO-øvelse, 
der i år har deltagelse af Danmark, Sverige, 
Tyskland, Frankrig og Polen. Øvelsen fore-
går i Østersøen udfor Bornholm den 14. maj, 
og Danmark bidrager blandt andet med en 

redningshelikopter, et Challenger fly og transportfartøjet Sleipner.   
 
Det primære formål med øvelsen er at træne samarbejdet mellem landene i tilfælde af ulykker 
til søs. Samarbejdet sker fortrinsvis mellem landenes redningscentraler, der koordinerer red-
ningsindsatsen.  
  
- I redningscentralerne vil vi fokusere på at kunne prioritere mellem de opgaver, der opstår un-
dervejs, disponere indsatte enheder og at kunne videregive en opgave fra ét land til et andet, 
siger kaptajnløjtnant Michael Senger, der er coordinating and conducting officer for Dynamic 
Mercy.   
 
Ud over scenariet med to kolliderede skibe, vil redningscentralerne blive udfordret af flere side-
løbende scenarier.  
- Jeg kan godt garantere, at det bliver en meget travl dag på kontoret, hvor der bliver meget 
kommunikation og koordinering mellem redningscentralerne fra Sverige, Tyskland, Polen og 
Danmark, siger kaptajnløjtnant Michael Senger. 
 
 Foto: Lærke Weensgaard 
 
Under Dynamic Mercy vil de danske search and rescue-
enheder, der til daglig udfører redninger, også træne de-
res indsættelse. I år vil der desuden være en læge ombord 
på redningshelikopteren, hvilket der normalt ikke er på 
øvelser.   
 
Bidrag fra Danmark   
Ud over redningshelikopteren bidrager Danmark med et Challenger fly, transportfartøjet Sleip-
ner og patruljefartøjet Najaden.  
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Fortsat fra forrige side. 
Kystredningstjenesten bidrager med op til seks fartøjer, og Hjemmeværnet deltager med fartøjet 

MHV Hjortø samt et Defender-fly. 25 værne-
pligtige fra Almegaards kaserne vil være figu-
ranter påskibet Sleipner.  
 
I år er øvelsen inddelt i to dele, hvor første del 
forgik den 7. maj, og den sidste og største del 
foregår den 14. maj.  
 
Dynamic Mercy foregår skiftevis i Østersøen 
og Nordsøen.  
 
  
Foto: Lærke Weensgaard 
 

 
 
 

 
 

Vits 
Stakkels mand sagde psykiateren. Kan du fortælle mig hvad der er galt, og du  
drikker så meget?   
Jeg vil forsøge at forklare det hele sagde patienten.  
Jeg forelskede mig i en enke, som havde en voksen datter. Vi blev gift, og et stykke 
tid efter giftede min far sig med min steddatter. Derfor blev min kone og jeg   
svigerforældre til min far.  
Et års tid efter fik min stedmor altså min kones datter, en søn. Og den dreng er  
naturligvis min lillebror, eftersom han er min fars søn. MEN, han er også søn til 
min kones datter, så min kone blev bedstemor og jeg blev bedstefar til min bror.  
Så fik min kone og jeg en dreng, han blev så min fars svoger. Min søns stedsøster  
er jo da også hans farmor – eftersom min far er hans farfar. 
Min far er altså mit barns svoger eftersom hans søster er fars kone. Jeg er altså bror 
til min egen søn.  Sønnen er min farmors nevø og jeg og er farfar til mig selv. 
Jeg er bror til min far, og samtidig er både søn og far til ham. 
Mine kone er min stedmor, mor, svigerinde og steddatter. 
Jeg er både far og søn til mig selv!! 
 
Fortsæt du bare med at drikke sagde psykiateren  
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F-16 malet som Dannebrog 

I anledning af Valdemarsdag og Dannebrogs 800-års fødselsdag har Forsvaret og Flyve-
våbnet malet et af vores F-16 kampfly rødt og hvidt. 

15-06-2019 - kl. 09:00 
Af: Forsvarskommandoen 
 
Der har igennem en årrække været tradition for, at der hvert år blev udsmykket en eller flere 
haler på de danske F-16 kampfly, som vises frem ved officielle arrangementer, opvisninger el-
ler særlige markeringer. 
 

I år har Forsvaret og Fighter Wing Skrydstrup malet et 
helt fly som Dannebrog for at markere flagets 800 års 
fødselsdag. 
 
Flyet følger lørdag fra klokken 12 en rute over hele landet 
i godt 600 meters højde, så rigtig mange danskere får mu-
lighed for at se det på denne festdag, hvis vejret arter sig. 
 
 
 

Bemalingen af F-16 kampflyet er en oplagt mulighed for både at fejre flaget og samtidig vise 
danskerne, at F-16 kampflyene aldrig er langt væk, hvis der skulle være brug for det. 
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste 
 
På den lange bane er der tale om et fly, der ikke skal sendes i internationale operationer. Flyet 
vil have Dannebrog på skroget og flyve som en del af afvisningsberedskabet i Danmark i resten 
af dets levetid.  
 
Samtidig ligger der forude en række begivenheder, hvor designet vil passe rigtig godt ind. 
 
Det drejer sig om den aktuelle 800 års dag for Dannebrog, sommerens flyveopvisninger i ind- 
og udland samt til 40 års jubilæet for F-16 i januar næste år.  
 

  
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste  
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              Børge S. Møller som fylder  85 år 03 juli 
              Peter Johan Andersen som fylder  60 år 03 juli 
 Eric Hultén som fylder  65 år 29 juli 
 
  ********************************************************   

Jan Elniff Fausild   som fylder  75 år 13 august 
Flemming Hollænder Nielsen   som fylder  75 år 17 august 
Mogens Valter Larsen   som fylder  75 år 25 august 
Jørn Vestergaard   som fylder  60 år 27 august 

              
   ********************************************************* 

Steen Andersen   som fylder  70 år 12 september 
Ole Bent Friedel Jørgensen   som fylder  75 år 18 september 
Mogens Erik Buch   som fylder  70 år 20 september 
Palle Bo Madsen   som fylder  65 år 20 september 

  ********************************************************* 
   

. 
   
     
 

Jan Vraugskov Petersen, 
Kristian Hummelgaard Hein; 

Kim Berthelsen. 
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 

                             Kr, - 
             Vandtæt foret Vinterjakke……………………. 400,00 

Vindjakke Marineblå………………………… 375,00 
Caps med logo .................................................... 80,00 
Pullover .............................................. 550,00 - 585,00  
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00 
Kendetegn… ....................................................... 30,00 
Miniemblem ....................................................... 30,00 
Blazeremblem ................................................... 125,00 
Slips .................................................................. 165,00 
Slipsnål.. ............................................................. 95,00 
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00 
Blazerknapper pr. stk. .......................................... 6,50 
Skjorter ............................................................. 330,00 
T-shirt m/kendetegn ......................................... 100,00 
Manchetknapper ............................................... 125,00 
Cardigan fra  ....................................... 580,00 - 640,00 
Hue emblem ..................................................... 125,00 
læder bælte ....................................................... 250,00 
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50 
OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.  

 
 
 
 
 
 
 

LUKKET    
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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. 
Efterårssæson 2018 

 
Start 5 september 

 
Slut 1 december 

Planlagte arrangementer:  
Pokalskydning 

 m/ roholdet. 
Lørdag d.13 oktober kl. 14.00  

Juleskydning 
          m/ roholdet 
lørdag d. 1 december kl.14.00 
 
begge gange er med  
efterfølgende spisning i  
marinehuset 

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  

                 Landsskyttestævnet i Esbjerg. 
 

Tidlig lørdag den 17-03-2019 morgen tog vi 9 skytter af-
sted til Esbjerg. Med store forventninger om et godt re-
sultat. Det blev også til en fremgang på 16 p., men ikke 
nok til at få fremdrift pokaler med hjem. Resultatet blev 
som følger: Bedste skytte Bent Olsen V. 173 p. Ole Lo-
rentzen V. 168 p. Rico Møllebro F. 168 p. Michal Hultén 
F. 167 p. Det var dem som talte med i de 4 bedste.  
Per J.C. Hansen F. 166 p. Hans Jørgen Hansen V. 161 p. 
Lenni Tyge Eskildsen F. 159 p. Brian Lok Olsen F. 141 
p. Torben Pedersen F. 138 p. 

 
Hjemmebaneskydning 2018-19.  

blev resultatet: 
Bedste F. Per J.C. Hansen 353 p. Peter Andersen 324 p. 
Rico Møllebro 322 p. Brian Lok Olsen 294 p. 
Bedste V. Hans Jørgen Hansen 360 p. Jens Hyldborg 
356 p. Bent Olsen 356 p. Kjeld Nortung 347 p. Ole Lo-
rentzen 343 p. Richard Frederiksen 343 p. 
Holdskytte for Halsnæs som nr. 10 Hans Jørgen Hansen 
360 p. 
Som hold blev vi nr. 8 med 1425 p. 

 
 
    OL. 

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 
Tlf. 40 14 48 96 
turisten4@gmail.com 
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Pokalskydning for Halsnæs skytter. 
               Den 10-04-2019 kl. 19.00 
  
 

Damer:  
                    1. Karina Simonsen 95 p. 
  2. Vivian Olsen       92 p. 
  

Fristående Herre: 
1. Peter Andersen 81 p. 2. Michael Hultèn 81 p. 3 Lenni Thygersen 78 p. 
 4. Rico Møllebro 78 p. 5. Brian Lok Olsen 77 p. 6. Torben Pedersen 76 p. 
 
Veteraner Herrer: 
1. Bent Olsen 95 p. 2. Hans Jørgen Hansen 93 p. 3. Hans Kramer 93 p.  
4. John Pedersen 93 p. 5. Jens Hyldborg 92 p. 6. Frank Jørgensen 92 p. 
7. Charles Hansen 91 p. 8. Kjeld Nortung 89 p. 9. Richard Frederiksen 89 p. 
10. Ole Lorentzen 88 p. 11. Holger Malmgren 87 p. 12. Leif Andersen 87 p. 
I alt en god skydning som afslutning på en god sæson, hvor vi som sædvanlig 
sluttede med at få en bid mad som tak.  
God ferie og en god sommer. 

 
 
Ol. 
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V/ Christian Hansen     Værksted: Håndværkervej 1 
Mail: mail@toemrerhansen.dk                       3390 Hundested 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Blomster hører sig til i enhver sammen- 

- -hæng livet igennem. Når vi mødes, og         Man – Fre. 9.30–7.30  
- beslutter at leve livet sammen, siger farvel   Lørdag      9.30 -13.00 
- til dem, vi har kær, værdsætter værdien af        Søndag  Lukket. 
- hinandens arbejde, ømhed og hjælpsomhed. 
- Altid skaber en smuk buket blomster glæde. 

 
Kom ind til os i butikken. Eller find 
inspiration på Facebook erantis hundested. 
 

         Erantis 
    Nørregade 43                           Tlf: 47745151 Medlem af Interflora 
3390 Hundested              Mail: 3360@interflora.dk  Sender i ind og udland 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested  Tlf.: 47940304. alt i El. 

 
 

                                                   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Afsender:                         Returneres ved adresseændring   
Hundested Marineforening       
Havnegade 8 
3390 Hundested 
 

 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
                                                                 Vindue og trappevask         græs  og  hæk klipning 
   
 
 
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. 

 

 

B 

 

 


