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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  
Kjeld Jensen.. ( kasserer & festudvalg ) 
Skovhegnet 40 .................... .47 93 98 07 
Michael Hultén.. (næstform.IT,sekretær) 
LI. Karlsmindevej 23, 1 ....... .20 72 96 20 
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  
Højsgårdsvej 50 …………….24 85 91 44 
Peter Andersen      
Vibehus have 16…………….39 18 39 30 
Kjeld Frederiksen……………. (1 suppl.) 
Nørregade 88 ………………..40 74 99 34  
Poul-Erik Knudsen………….. ( 2 suppl.) 
Liljevænget 16 ………………51 43 99 89 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slopkisten 
 Bestyres stadig  af Jan Nielsen  
Kattegat strandhave 3 tlf. 20 11 72 80 
 

Forsidebillede:  
Udflugt til Søfartsmuseet Foto. KN 

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 efteråret kommet, med alle de aktiviteter det medfølger. Det være sig lørdags-
frokoster, manneaften og ålegildet som det store højdepunkt, og til slut i året jule-
træet for børnene. 

Fregatskydningen med Frederiksværk og Frederikssund, var godt besøgt, og dagen 
gik godt, der var gris til frokost, og stemningen var i top. 

Der var kommet 52 mand til Fregatten, og 13 kvinder til Korvetten. Og denne gang 
fik de skudt alt ned hos kvinderne.  

Fregatkaptajn blev Kjeld Jensen Hundested, og Korvet kaptajn blev Vivian Olsen 
Stort tillykke herfra. 

Så blev den første af efterårets lørdagsfrokoster afholdt, der var mødt 34 op til en 
hyggelig eftermiddag med lækker mad og hygge. 

Udflugten i efteråret går til Søfartsmuseet i Helsingør, hvor vi har en guidet tur og 
der efter skal vi til Gilleleje og spise frokost, det bliver en hyggelig tur der er til-
meldt 25 personer og der er morgenbrød og kaffe på vejen derop. 

Så er der kommet en hjertestarter i marinehuset den bliver opsat ved trappen til 
første sal nede ved trappe start. 

Til slut ønskes alle et godt efterår, og så håber jeg vi ses til mange hyggelige stun-
der 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 al- tid at se på 
opslags- tavlen, når du 
kommer i stuen. Der 
står ofte, noget nyt og 
spændende.  

 
 
 
 
Redaktøren mener. 
 
Så er sommeren væk, har den overhovedet 
været her i år? og efteråret har meldt sin 
ankomst, med det som årstiden har at byde 
på. Og nu er der jo fuld gang i marinestuen 
igen, og det er nu der skal ske noget.          
   
Er der nogen der har forslag til en aften om 
måneden hvor der måske kan holdes fore-
drag, filmaften eller andre ting som kan få 
lidt liv i huset, så giv jeres besyv med og 
lad os se om det kan trække mennesker. 
 
Så er vi kommet til Efteråret og  
frokosterne er startet op igen og denne 
gang var der næsten fuldt hus 
  
På opslagstavlen, og på hjemmesiden kan 
man se de udtrukne numre  
 
Vits:   En ung mand var på session, og læ-
gen skulle tjekke ham for brok.  
Lægen: ”Jeg kan se, du er jøde og omskå-
ret”.  
Den unge: ”Nej, jeg er jyde, og det er al-
mindelig slitage!” 
 
ansvarshavende redaktør 
 Hans Jørgen Hansen 
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             Lørdagsfrokost d.7 oktober kl.12  
  Pris 50,- kr. 

  
           Pudseaften Torsdag d. 5. 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.  
 
 Ålegilde lørdag d. 21. oktober kl. 18.00 
 Der vil være masser af ål og dans på dækket til levende musik 
 Prisen for dette arrangement er 175,- kr. eksklusive drikkevarer 

Der er tilmelding ved personligt fremmøde fra lørdag den 
7.oktober  kl.11.00.  Sidste tilmelding, er søndag d.15. oktober.      

 Bemærk den korte tilmeldingsfrist. 
  
 Lørdagsfrokost d. 5. november kl. 12.00 
  Prisen er 50,- kr.   

 
 Manneaften 
 Fredag den 10. 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 3. 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 2016. 
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Det var en skøn lørdag morgen, hvor vi mødtes til hygge på 
skydebanen. Da bussen ankom med Frederikssund Marinefor-
ening, blev der drukket den sædvanlige genstand, som der bliver 
budt på inden afgang mod Tollerup. 
Her var der livlig aktivitet. Frank var i gang med grillen hvor 
”svinet” lå og Frederiksværk Marineforening stod for indskriv-
ningen.  
Der var mødt 52 skytter op til Fregatten og 17 Kvinder til Kor-
vetten. 
 
 

”Dæk go gris” 
 
Torsten havde taget sin salutkanon med for at starte og slutte 
dagen, den kunne vække en døv uden problemer. 
Der blev gået til den fra starten af nr. 2 skud så var det første 
sejl nede og det må siges der blev ikke sparet på krudtet, så 
inden frokost var sejlene nede hos mændene, og hos kvinder-
ne var der taget 3 sejl. 
Da vi begyndte igen skulle der gå 3 omgange før krudtkam-
meret fik en fuldtræffer og det blev Kjeld Jensen som tog sig 
af det.  Og hos kvinderne blev der også gjort rent bord, det 
klarede Vivian Olsen. Så da vi var færdige ryddede vi op, og 
satte kursen mod Marinestuen, hvor der lige blev drukket en 
enkelt øl inden Frederikssund kørte hjemad igen.  

                      Ja synet fejler bestemt ikke noget 
 
 
Men inden sagde Kurt Therkelsen Frederikssunds formand, det 
var da godt at kvinderne var med for ellers var der ikke kom-
met noget med hjem fra skydebanen. Det var en ren Hundested 
omgang derude hos mændene, Hos kvinderne blev der delt 2 
sejl ud til hver forening.  
 
 
 
  

   Hygge i teltet 
 

 
 
 
 
 
                            Annie get your gun X 4 der klarede sejlene 
 
tv. Fregatkaptajn  Kjeld Jensen 
     Korvetkaptajn Vivian Olsen 
 
Flere billeder på:   
http://galleri.hundested-marineforening.dk/#!home  

Fregatskydningen 2017 

http://galleri.hundested-marineforening.dk/#!home
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Udflugt til Søfartsmuseet i Helsingør 

Det var en skøn lørdag morgen, hvor der stod 27 friske mennesker på bussen ved Hundested 
Marineforening. Og der var sørget for frisk kaffe og rundstykker, som blev indtaget mens der 
blev holdt en pause undervejs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Morgenmaden indtages 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Så blev det tid til formiddagskaffe med Kringle 
           Billeder fra turen kan ses på hjemmesiden. 
  Foto HM. 
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    TØJ | EKSPERTEN  Høidal . Frederiksværk Nørregade 1. 3300  Frederiksværk  Tlf: 47720031 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blazer   1600,- 

Buks     800,- 

I alt   2400,- 

Medlemsrabat   - 400,- 

SÆTPRIS    2000,- 

Inkl. gratis påsyning af knapper og emblem.   

            Et godt tilbud til 

                   Hundested    

              Marineforenings 

                Medlemmer 

 

    

Landsdækkende 

Bytteservice i 

mere end 100 

butikker. Få point 

hver gang du 

handler i 

 klub tøjeksperten. 

Click & Collect 

på 

Tøjeksperten.dk 

Danmarks Største 

Herretøjskæde 
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Kinesisk flådebesøg i København 

Mandag anløber tre kinesiske krigsskibe Københavns Havn. 

22-09-2017 - kl. 08:00 
Af Værnsfælles Forsvarskommando 
 
Fra den 25.- 29.september har Forsvaret atter kinesisk flådebesøg. Den kinesiske flådestyrke 
består af to fregatter og et forsyningsfartøj. Besøget kommer som opfølgning på et lignende be-
søg i 2015. Dengang kom besøget i stand i forlængelse af det dansk-kinesiske flådesamarbejde i 
forbindelse med fjernelse af kemiske våben fra Syrien (Operation RECSYR) samt anti-
piraterioperationer ud for Afrikas Horn. 
 
Skibene lægger til mandag formiddag ved de nye krydstogtanlæg på Ocean Kaj. Sidste gang var 
modtagelsen særdeles festlig, med syngende og dansende herboende kinesere i folkedragter på 
kajen. 
 

 
 
Under besøget vil de kinesiske søfolk blandt andet få mulighed for at opleve dansk kultur og 
det danske samfund, ligesom de vil have lejlighed til at mødes med danske kolleger. 
Besøget i Danmark er led i en større besøgsrække, hvor de kinesiske flådefartøjer blandt andet 
også besøger Belgien og England, inden de returnerer til Kina. 
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Forsvarets helikopterberedskab fandt forsvunden 3-årig pige 

I tre timer var den 3-årige Sarah lørdag aften forsvundet ved Rærup lidt nord for 
Aalborg. Men Forsvarets helikopterberedskab blev kaldt til assistance og fandt den 
lille pige og hendes hund, Manfred, i god behold. 

19-09-2017 - kl. 09:00 
Af Simon Elbeck, Værnsfælles Forsvarskommando 
 
Systemoperatør og sergent Ida fra Eskadrille 722, Helicopter Wing Karup, fortæller her, 
hvordan hun oplevede redningen af Sarah sent lørdag aften: 
 
- Efter mørkets frembrud lørdag aften blev vi alarmeret til en humanitær eftersøgning af den 
3-årige Sarah. 
 
- Under eftersøgning i mørke anvender besætningen night vision udstyr og systemoperatø-
ren et infrarødt kamera. Forholdene til at bruge disse værktøjer var utrolig gode. Vi kunne 
derfor se fugle på vandet og masser af rådyr i området, hvilket er godt, da det giver en god 
fornemmelse af størrelsesforhold og varmekilder.  Helikopteren er udstyret med en ny HD-
skærm, hvilket gjorde en stor forskel for arbejdet med IR-kameraet (infrarød-kamera, red.). 
Det var tydeligt at skelne rådyr, harer og til sidst hunden. 
 
- Vi fløj til området, og i koordination med politiets indsatsleder bestemte vi os for, at vi 
ville starte vores eftersøgning langs havnen. Det var to kilometer fra pigen bopæl, hvor hun 
muligvis var observeret 20 minutter før vores ankomst.  
 
- Efter at kystlinje og vådområder var gennemsøgt, søgte vi fra havnen og op mod pigens 

bopæl. Vi havde kun netop koordineret med politiet, at vi 
ville lægge primært fokus på de åbne områder, da vi på 
vores infrarøde kamera kunne se en hund og ved siden af 
denne endnu en varmekilde, som mest lignede en sten. 
 
- Vi forsøgte at dirigere politiets opmærksomhed mod det 
rigtige punkt på marken, men der var for mørkt til, at de 
kunne se de cirka 300 meter ind på marken. I mellemti-
den begyndte den lille pige at bevæge sig, og vi bestemte 
os derfor for at lande lidt derfra, så vores redder og læge 
kunne tilse hende hurtigst muligt. 
 
 
 

- Den lille Sarah var gået cirka 1,5 kilometer, hendes gummistøvler var fyldt med mudder, 
hun var kold og våd, men hun var ved godt mod. Sarah og redderen blev enige om, at hun 
havde en god historie at fortælle nede i børnehaven. Da vi lettede, kunne vi se den lykkelige 
genforening mellem mor og datter.  
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Kivioq bør være hjemhørende i Hundested 
Det mener den lokale projektgruppe, der med støtte fra Maritim Turisme, arbejder med en for-
retningsplan for Kivioqs aktiviteter, der kan sikre skibets drift og vedligeholdelse. 
Forretningsplanen vil efterfølgende danne grundlag for overtagelse og drift af skibet. 
Vi har brug for din hjælp for at komme i mål med køb og sejlads, så har du erfaring og kompe-
tencer samt lyst til at bidrage sammen med andre frivillige eller som sponsor, så giv os dine 
kontaktoplysninger, så vi kan holde dig opdateret. 
Hvorfor Hundested? 
Kivioq blev bygget til Knud Rasmussen, og skibet var hans base på hans sidste ekspedition. 
Derfor er skibet tæt knyttet til Knud Rasmussen, som havde et nært tilhørsforhold til Hunde-
sted. 
Knud Rasmussens Hus og hans virke anvendes aktivt i markedsføringen af Hundested. 
Hundested bør have sit eget udflugtsskib - akkurat som Hundesteds nærmeste naboer har: 
Roskilde har Saga Fjord og vikingeskibe, Lyndby har ligeledes vikingeskibe, Frederikssund har 
Skjelskør, Frederiksværk har Frederikke, Holbæk har Emma og Helsingør har Bjørn. 
Hvad skal Kivioq anvendes til? 
Projektgruppen arbejder med følgende ideer for Kivioqs fremtidige aktiviteter: 
Korte ekspeditioner 
Sælture rundt om Hesselø, Hvalsafari i Isefjord og Solnedgangsture. 
Oplev Halsnæs fra vandsiden og kulinariske ture til påtænkte Maritime Nyttehaver 
Udflugter for firmaer, foreninger og private. 
Knud Rasmussen-ture med fortællinger af - og om ’Den Store Fortryller’ 
Formidling 
Knud Rasmussens ekspeditioner 
Danmarks forhold til det arktiske område og Grønland 
Ambassadørskib: 
Halsnæs og Hundested 
Knud Rasmussens Hus 
Visit Nordsjælland og Maritim Turisme 
Uddannelses- og praktikskib: 
For Danmarks eneste bådebyggeruddannelse, ES Nord i 
Hillerød, 
samt for havnens værfter og øvrige maritime håndværk. 
 
Kilde Per Makwart 
      Fortsættes side 18. 
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Så er fest lokalet renoveret  
Gulvet er slebet ned og lakeret   
Der er sat nye skabe op i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Og der er sat lyd dæmpnings plader op 
på loftet så man kan tale sammen    

 
 
 
 
 
 
 
       
 
      Nyt komfur og opvaskemaskine 
      Der vil komme ny prisliste for     
      Udlejningen i bladet senere.     
   
   
 
 
 
 

 
 
Den nye Hjertestarter er sat op i gangen 
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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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Kjeld Melchior Larsen som fylder 80 år 03 oktober 
Finn Rosenstand som fylder 70 år 05 oktober 
Paul Bent Flodin som fylder  80 år 05 oktober 
   
*********************************************************                                                                                                                                                                                                                                            

  
 Peter C. Weesgaard som fylder 80 år 05 november 
 Preben Lyngbæk som fylder 70 år 24 november 
 Bent Theodorsen som fylder 85 år 30 november 
  
 ********************************************************* 

 
Søren Brink Einfeldt som fylder 50 år 16 december 
Jan Bille Rasmussen som fylder 70 år 17 december 
Erik Jacobsen som fylder 75 år 29 december 
    

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

. 
   
     
 

Thomas Storm, 
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Der var engang 

 

 Roholdet 

Damer årstal  
?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiltelefonen I hænderne 
på et par ældre herrer 

 

 

  Roholdet Herrer  årstal ?? 
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen 

                                                             Kr., - 
Vindjakke Marineblå………………………… 375,00 
Caps med logo .................................................... 80,00 
Pullover .............................................. 550,00 - 585,00  
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00 
Cardigan fra  ....................................... 580,00 - 640,00 

             T-shirt m/kendetegn…………………………...125,00 
                  Polo Shirt……………………………………. 165,00 

Skjorter ............................................................. 330,00 
Manchetknapper ............................................... 125,00 
Slips .................................................................. 165,00 
Slipsnål.. ............................................................. 95,00 
Kendetegn… ....................................................... 25,00 
Miniemblem ....................................................... 25,00 
Blazeremblem ................................................... 125,00 
Dametørklæde m/kendetegn ............................ 150,00 
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00 
Blazerknapper  stk. ............................................... 6,50 
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 20, 1. 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 2017 
Start  06 september 
Slut:  02 december 

Planlagte arrangementer:  
Pokalskydning   

Lørdag d. 14 /10kl. 14.00 
Med efterfølgende spisning i 

marinestuen pris 100,- kr. 
 

Juleskydning  
2/ 12 kl 14.00 

Med efterfølgende spisning i 
marinestuen pris 175,- kr. 

 
 
 

Bent Olsen (Næstformand) 
Solsortevej 11. 
3390 Hundested 
Tlf.20 27 34 56 
lokolsen@yahoo.dk  
Rico Møllebro (Kasserer) 
Søndergade 30 A 
3390 Hundested 
Tlf. 26 84 70 39 
moellebro@kabelmail.dk  

 
Så blev det den første onsdag i september og sæsonen 
for Skytterne startede. Der var et pænt fremmøde hele 5 
mand mødte op. Men det er den spæde start i år, så det er 
med fortrøstning vi sidder og venter i kælderen. 
 
Pokalskydningen mod roholdet bliver lørdag den 14-10- 
2017 Kl.14.00 hvor vi starter skydningen, og fortsætter 
på stuen hvor vi skal spise.  
Menuen er forret krabbesalat og rejer på ananasbund 
Hovedret: Helstegt Mørbrad med fyldte minikartofler 
Prisen er 100 kr.- for skydning og mad. 
 
Juleskydningen vil igen i år være med roholdet lørdag 
den 02-12-2017 kl. 14.00 med julefrokost nede på  
Marinestuen. Maden kommer udefra, og prisen er 175,- 
kr. Med skydning, spisning og de sædvanlige præmier. 
 
Vi vil igen i år deltage i hjemmebaneskydning, så man 
kan tilmelde sig nede på skydebanen, når man møder op. 
Der er kommet tilmeldingslister. 
 
Landsskyttestævnet 2018 bliver i Nyborg d. 17 / 18 -3-
2018.  
  
Bestyrelsen håber at mange vil slutte op om vores arran-
gementer, som de tidligere år og får en sæson med gode 
oplevelser. 
Ol. 
 

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  
Tommy Andersen ( Suppl.) 
Turistvej 24 
3390 Hundested 
Tlf. 40 14 48 96 
turisten4@gmail.com     

 
 
 
 

 

mailto:ohl2001@webnetmail.dk
mailto:lokolsen@yahoo.dk
mailto:moellebro@kabelmail.dk
mailto:Zombie4ever@gmail.com
mailto:jenshyldborg@gmail.com
mailto:turisten4@gmail.com
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Fortsat fra side 11. 
 
62 år i Grønland 
Kivioq blev bygget i 1932-33 til Knud Rasmussen på K. Andersens Skibsværft i 
Frederikssund, hvor skibet blev søsat og navngivet af Knud Rasmussen den 16. juni 1933. 
Allerede den 22. juni samme år afsejlede Kivioq til Grønland til den 7. Thuleekspedition. 
Efter Knud Rasmussens død den 21. december 1933 købte Marineministeriet Kivioq og 
stillede det til rådighed for Geodætisk Institut, hvor Kivioq blev flagskib for de lyseblå 
geodætbåde i Grønland. 
 
I 1976 blev Kivioq solgt til Grønlands Geologiske Undersøgelser, og fra 1980 overgik 
skibet til privat eje med hjemhavn i Nuuk. 
I 1995 sejlede den daværende ejer, Nuuks havnekaptajn Knud Erik Møller, Kivioq til 
Danmark. 
 
Bevaringsværdigt 
I 2008 blev skibet erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden. 
I 2011 blev det købt af de nuværende ejere, foreningen Kivioqs Venner i Sønderjylland. 
Samme år fik foreningen støtte af Skibsbevaringsfonden til en omfattede restaurering. 
I dag fremstår Kivioq fuldt sejlklar, og skibet deltager i stævner rundt om i Danmark. 
Der forestår endnu enkelte mindre restaureringsopgaver, som der vil kunne søges støtte til 
hos Skibsbevaringsfonden på baggrund af skibet kulturhistoriske værdi. 
 
Ekspeditionsskibet Kivioq 
Kivioq er en hajkutter, bygget eg på eg og oprindelig forstærket udvendigt med 
jenbeklædning til issejlads. 
Skibet er galeaserigget med et begrænset sejlareal, der primært anvendes som støttesejl. 
Motoren var oprindelig en 71 HK Tuxham, 2 cyl. Den er udskiftet til en 180 HK Detroit. 
Forbrug ca. 7 liter diesel i timen og der er to tanke på hver 1.000 liter. 
Vandtanken rummer 1.000 liter. 
Indrettet oprindeligt med 6 køjer for og midtskibs, samt 2 køjer i agterkahytten. 
Mål iflg. Dansk Skibsregister: Længde: 14,41 m. Bredde: 4,36 m. Dybde: 1,62 m. BRT: 
18,7 
NRT 8,84. 
 
En legendarisk helt 
Kivioq har sit navn fra de gamle arktiske fortællinger, hvor Kivioq er en evig inuit 
vandringsmand, der rejser med hundeslæde, kajak eller kan bæres af store fisk. Hans 
overnaturlige kræfter tillader ham at overvinde alle forhindringer på sine rejser.  
 
Foreningen ’Kivioqs Hundested Venner’ 
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V/ Christian Hansen     Værksted: Håndværkervej 1 
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Afsender:   Returneres ved adresseændring   
Hundested Marineforening       
Havnegade 8 
3390 Hundested 

 

            
            
            
            
            
            
            
            

klippe græs  og hæk samt Sprøjtning                  Snerydning og saltning            Vindue og trappevask 
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	Side 1 forsiden
	Side 2 bestyrelsen
	Side 3 formandens side
	Side 4 praktiske oplysninger
	Side 5 Husk XX
	Side 6 Fregatskydningen
	Side 7 udflugt
	Side 8 reklamer X 2
	Side 9
	Kinesisk flådebesøg i København
	Mandag anløber tre kinesiske krigsskibe Københavns Havn.


	side 10
	Forsvarets helikopterberedskab fandt forsvunden 3-årig pige
	I tre timer var den 3-årige Sarah lørdag aften forsvundet ved Rærup lidt nord for Aalborg. Men Forsvarets helikopterberedskab blev kaldt til assistance og fandt den lille pige og hendes hund, Manfred, i god behold.


	Side 11 kivioq
	Side 12 renovering
	Side 13 reklamer X 2
	Side 14 vi kipper
	Side 15 Der var engang
	Side 16  slopkisten reklame X 1
	Følgende effekter kan købes i Marinestuen
	Vindjakke Marineblå………………………… 375,00
	Caps med logo 80,00
	Pullover 550,00 - 585,00
	Slipover fra 460,00 - 490,00
	Skjorter 330,00
	Manchetknapper 125,00

	Slips 165,00
	Kendetegn… 25,00
	Miniemblem 25,00
	Blazeremblem 125,00
	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.



	Side 17
	Side 18 kivioq fortsat
	Side 19 reklamer X 3a
	Side 20 reklamer X 2

