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Velkommen!
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PETERS FISK
CLAUS TLF. 42 24 59 52

NÅR DET HELE IKKE SKAL ”GÅ I PØLSER!”

Lune 
frikadeller 
6 stk. KUN 50,-

●● BESLAG ●
●  BETONVARER
●  BYGGEARTIKLER
●  TRÆLAST
●  KØKKENER/SKABE
●  MALERARTIKLER
●  VÆRKTØJ
●  GULVE

Bemærk åbningsti-
der hele året:
Mandag-fredag ....... 7.00-17.00

Lørdag ...................... 9.00-13.00

/S
A
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Det er med stor sorg 
vi har modtaget den

sørgelige meddelelse om at medlemmerne

Lass Troels Nørgaard 18/5 2018

Lars Louis Christensen 18/9 2018

Erik Uhre Schmidt 18/10 2018

Jørgen Hartmann Madsen 18/11 2018

 pludselig er ”gået fra borde”

Æret være deres minde.

Dødsfald



MARINEFORENING 

Så er året ved at 
rinde ud og alt taget 
i betragtning, har det 
været et godt år for 
marineforeningen. 
Fra bestyrelsens side 
skal der lyde en tak til 
alle, som har givet en 
hånd med for at få alle 

vores arrangementer 
gennemført med god 
opbakning fra med-
lemmerne. Uden jeres 
hjælp kunne vi ikke 
have opretholdt det 
nuværende niveau. 
Træerne vokser jo, som 
alle ved, ikke op i him-
len og der er selvføl-
gelig heller ikke roser 
uden torne. Derfor 
appellerer bestyrelsen 
til medlemmerne om 
at hjælpe til med at 
gøre vores forening 
bedre. Vi mangler sta-
dig varme hænder til 
opgaver, store som 
små, for at kunne fort-
sætte aktiviteterne til 
glæde for os alle. 

Med hensyn til afhold-
te arrangementer siden 
sidst kan nævnes vores 
sommertur til Aalborg 
M.F., andestegsarran-
gementet og ulkeaf-
ten. Inde i bladet kan 
du læse meget mere 
om disse arrangemen-
ter. 

Den nye aktivitetsliste 
er ajour ført gældende 
for 2019/20 er også med 
i indeværende blad. 
Af den kan du konsta-

»Skansen« udgives af Hals 
Marineforening og udkommer 
fire gange årligt.

Indlæg til bladet sendes til 
redaktionen.
Ansvarshavende: 
Formand: Jesper Skov og
Næstformand Kim Jørgensen
Redaktionen:
Poul Erik Lyngdorf
Tlf. 21 28 67 95
pouleriklyngdorf@gmail.com

Stof til næste nummer skal være 
redaktionen i hænde senest den 
10. januar 2019
Mail: 
Stjernby@stofanet.dk
Navne og adresser på 
bestyrelsens medlemmer samt 
diverse udvalg, finder du på
på een af de sidste sider.

Bestyrelsen for Hals Marineforening.

tere at skytteforenin-
gens fregatskydning er 
fremrykket til maj.        
                    
Marinekoret har gen-
nemført mange frem-
visninger på deres kun-
nen og øver på fuld 
kraft hver 2. mandag i 
stuen. Da marinekoret 
ofte får henvendelser 
udefra har man ved-
taget, at koret kun 
optræder i lokalom-
rådet og udenbys kun 
ved særlige lejligheder.

A propos deltagelse 
fra marineforeningen, 
kan bestyrelsen oplyse, 
at der kan arrangeres 
fanevagt ved medlem-
mers begravelse, dog 
kun ved kontakt fra 
familien eller ved med-
lemmers sidste ønske.                                                                                                      
Desværre har vi måttet 
konstatere, at en del 
medlemmer er gået fra 
borde og bestyrelsen 
vil hermed kondolere 
familie og venner af 
de bortgangne. De vil 
blive savnet. Æret være 
deres minde. 

Alle udvalg arbejder 
godt og planmæssigt 
med løbende opgaver, 
som dukker op. Der 
pudses messing, der 
gøres rent, der kok-
kereres, der repare-
res, der købes ind, der 
trakteres, der spilles 
på søstjerner og lotto, 
der laves regnskab, der 
laves medlemsblad/
hjemmeside, der plan-
lægges nye tiltag, der 
synges og forhåbent-
ligt skydes der snart 
igen i skyttelavet.
Som noget nyt startes 
en onsdagsklub op for 
medlemmernes koner 

HALS

og enker. Et lignende 
tiltag er i gang i Skagen 
og Hirtshals marinefor-
eninger. Vi håber de 
får det lige så godt, 
som vi andre.
Bestyrelsen kan med-
dele, at vores kasserer 
gennem mange år, har 
i flere år og efter eget 
valg, ønsket at stoppe 
på kassererposten ved 
den kommende gene-
ralforsamling. Det er 
den resterende del af 
bestyrelsen oprigtig 
kede af. Vi håber dog, 
at vi ser ham lige så 
meget i stuen, som hid-
til.

Der har på det sidste 
været problemer med 
vores hjemmeside. Der 
arbejdes på at få den 
køreklar snarest.

Bestyrelsen har et 
ønske og opfordring 
til alle, om at holde 
toiletterne rene. Det 
er ikke altid tilfældet 
efter sammenkomster. 
Vi kan ikke byde vore 
frivillige at komme til 
uappetitlige toiletter, 
når de skal gøres rene.

Her til sidst ønsker 
bestyrelsen alle en glæ-
delig jul og et godt 
nytår og benytter sam-
tidig lejligheden til 
atter en gang at takke 
alle, der på den ene 
eller anden måde har 
været med til at gen-
nemføre de forskellige 
arrangementer i det 
forløbne år. 
Ligeledes sender vi 
annoncørerne de bed-
ste hilsener og håber 
på et fortsat godt sam-
arbejde i det kommen-
de år.

Bestyrelsens klumme
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HALS 
MOTORVÆRKSTED 

TLF. 98 25 13 30
AUT. VOLVO PENTA FORHANDLER, REPARATIONER 

OG SERVICERING AF BÅDMOTORER

HERRE / DRENGE

Torvet 7, Hals

Dametøj 
fra str. 34 

til 56

Herretøj 
fra str. small 

til 6 XL
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HALS MARINEFORENING
AKTIVITETSKALENDER 2018 – 2020
Følg opslagene i Marinestuen med tidsangivelser / 

menu og priser på de forskellige arrangementer.

2018 
Lørdag den 8/12  Julefrokost  ................................................................... kl. 13.00 
Søndag den 16/12  Glögg & æbleskiver  ..................................................... kl. 13.00 

2019
Lørdag den 26/1  Torskegilde  .................................................................. kl. 13.00
Lørdag den 1/2  Sponsor / servitørfest  .................................................. kl. 18.00 
Lørdag den 16/2  HMF GENERALFORSAMLING  ....................................... kl. 14.00 
Fredag den ?  Foredrag i stuen  .......................................................... kl. 18.00 
Lørdag den 25/5  Fregatskydning  ............................................................ kl. 09.00 
Lørdag den 24/8   Sommerarrangement   ................................................. kl.  ???
Lørdag den 14/9  Andesteg / vildt buffet  ................................................ kl. 13.00
 Fredag den 4/10  Ulkeaften  ..................................................................... kl. 18.00
Lørdag den 16/11  Ålegilde  ........................................................................ kl. 13.00
 Lørdag den 7/12  Julefrokost  ................................................................... kl. 13.00 
Søndag den 15/12  Glögg & æbleskiver  ..................................................... kl. 13.00

2020 
Lørdag den 18/1  Torskegilde  .................................................................. kl. 13.00
 Lørdag den 7/2  Servitør- / sponsorfest  ................................................ kl. 18.00
Lørdag den 15/2  HMF GENERALFORSAMLING  ....................................... kl. 14.00

HALS MARINEFORENING AKTIVITETSKALENDER 2019 – 2020.  Følg opslagene i Marinestuen 
med tidsangivelser / menu og priser på de forskellige arrangementer. Ret til ændringer 
forbeholdes. Kuvertprisen betales ved tilmeldingen, som er bindende. Bestyrelsen vil her 
gerne komme med et par bemærkninger vedrørende hvad, der anses for at være den kor-
rekte påklædning ved HMF og Skyttelavets arrangementer. Der har i årets løb været en del 
forespørgsler om dette emne - især om hvorvidt blazer og grå bukser eller det som nogle 
benævner “uniform”, er obligatorisk eller ej. Bestyrelsen vil gerne pointere, at der IKKE 
er noget, der kan sidestilles med “uniformstvang” eller lignende til disse arrangementer. 
Bestyrelsen anbefaler dog, at medlemmerne møder op i “uniform”. Dette for at markere, 
at det er medlemmer af foreningen, der mødes og at netop påklædningen kan betragtes 
som en ting, der virker som en art samlingspunkt, samt at der er tale om profilering af for-
eningen, især hvis fotos bliver offentliggjort i SKANSEN eller i lokalaviserne.
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Færgevej 10 · DK 9370 Hals · Tlf. 20 26 05 38

Vi servicerer
både private

og virksomheder.
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Sommertur med fjordtur til Aalborg

Klokken 8.00 stod alle tilmeldte til som-
merturen klar ved skibet. Forsyninger blev 
bragt ombord og snart stod den store 
damper ud af havnen.

Vejrtet var bestilt under sejlturen og på et 
sådant luksuskrydstogt havde vi selvfølge-
lig servitører med som nogen gange var 
på deres post. Hvis de slappede mere af 
– ja så ville man ikke være i deres bukser 
ret længe.

Så gik det ellers mod storbyen. Skibet 
lå solidt med agterenden næsten under 
vand. Forklaringen ses på billedet.

Vejrguderne var kun venlig stemt indtil vi 
lagde til kaj. Gåturen til Aalborgs marine-
stue blev foretaget i løb og silende regn. 
Det var dog hurtigt glemt.
Vi kunne gå lidt rundt og nyde deres hyg-
gelige marinestue og snart blev der kaldt 
til skafning. Alle mand gik derefter om 
bord i et kanonstort stjerneskud. Der var 
en del som ikke klarede opgaven med at 
sætte det hele til livs.
Efter en del hyggesnak og lidt godmodigt 
mobning kunne vi hen ad eftermiddagen 
sætte os i en bus, som transporterede os 
alle sikkert hjem. 
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En god
oplevelse

Feriepartner 

LØNSTRUP
Tlf.: (+45) 96 180 204
feriepartner.dk/loenstrup

Feriehuse ved østkysten: 
Ferienhäuser an der Östküste:
www.feriepartner.dk/kattegat

Malerfirmaet
Janni Priis

Alt i tapet- og
malerarbejde

Kjeldgaardsgade 1, 9000 Aalborg
Ågårdsvej 7, 9370 Hals

Telefon 22 12 13 07
malerfirmaetpriis@gmail.com

Nye medlemmer af 
Hals Marineforening.
Se mere om Ulkeaften 
på næste side...
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Ved Ulkeaftenen var 7 ud af 11 
nye medlemmer mødt frem og 
alle var i godt humør.

Ved Ulkeaftenen bød for-
manden alle de nye med-
lemmer velkommen til Hals 
Marineforening.

Velkommen til:
Finn Hansen
Hanna Hansen
Olga H. Øtergaard
Jes Gedde
Jørgen Hansen
Hans Mørk
Eigil Jensen
Karsten Olsen
Mikkel Nielsen
Allan Pedersen
Poul Erling Risgaard Nielsen

Det tog så hårdt på forman-
den, at der måtte tages et 
tiltrængt hvil for at komme til 
hægterne igen.
Han nåede dog at byde vore 
11 (7 fremmødte) nye medlem-
mer velkommen.  
Heldigvis slog sangkorets for-
mand på klokken, så der kunne 
falde lidt ro over gemytterne. 
Derefter var der skafning, 
chefkokken Tommy Stjernby 
og Kim havde kreeret en herre/
dame-ret bestående af Boeuf 
Stroganoff i fad - det var til 
alles velbehag. 
Aftenen forsatte i højt humør, 
med godmodige drillerier og 
mobning. Det blev sent før de 
sidste havde drukket ud, hvor-
efter nogen drog hjem mens 

andre frekventerede byens 
natteliv, alle med et minde 
rigere.

Ulkeaften

De nye medlemmer af Hals Marineforening.
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Lørdag d. 15. september blev 
der afholdt vild-ande-stegs-
dag i marinestuen. 

I Stuen var mange forvent-
ningsfulde medlemmer mødt 
op plus det løse. 
Marineforeningen var igen i 
år så heldig, at få  ænderne 
gjort spiselige og der mang-
lede ikke noget i den retning. 

Køkkenholdet var allerede 
startet dagen før med forbe-
redelserne og et særligt eks-
perthold var blevet indkaldt 
som forstærkning til at klare 
en del af menuen. 
Skrællingerne mødte ind om 
formiddagen til kartoffel-
skrælning. 

Hovmester Tommy og Kim i 
foreningen for enden af bor-
det med betænkelig mine. 
Mon nu der er ænder nok til 
de mange sultne medlem-
mer? 
Bliver ænderne nu sprøde og 
velsmagende? 
Er der kartofler nok? 
Bliver sovsen brændt på? 
Er vi færdige til tiden? 

Ja der er mange spørgsmål og 
tanker til sådan en aften.

Vild-ande-stegs-dag

Klokken tretten var stuen klar. 
Næstformanden bød velkom-
men og da den obligatoriske 
flaghejsning og Dronningens 
skål var vel overstået blev det 
annonceret at der ligesom 
sidste år ville være en øl til 

maden. Alle kunne nu smøre 
halsen og gøre sig klar til 
skafning. Hovmestrene arbej-
dede på højtryk og forsøgte 
at bruge alle kneb for af få de 
ænderne gjort møre.

Snart kunne kartoflerne både 
de hvide, de brune og de fran-
ske, flødesovsen og tilbehør 
serveres. Tallerknerne blev 
hurtigt fyldt op til bristepunk-
tet og stilheden sænkede sig 
kun afbrudt af SKÅL, SKÅL 
og atter skååål. Alle roste 
madholdet og efter denne 
oplevelse med maverne godt 
pumpet, kom desserten ind 

i form af Lyngdorfs specia-
litet IS med kys og vafler, 
der på behagelig vis nedkø-
lede de overophedede maver. 
Det blev en knaldhamrende 
god kulinarisk oplevelse, som 
hovmestrene endnu en gang 
havde tryllet frem. Alle gav 
udtryk for stor tilfredshed 
med bragende klapsalver - 
som tak for mad.
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HalsMarineforening 
SERVITØRLISTE 

 
Åbningstider Søndage fra 12.00 - ???? 

       Torsdage fra 17.00 - 19.00
2018 
 
Oktober  
Torsdag d.    4.  Jacob And 
Søndag  d.    7.  Gert 
Torsdag d.  11.  Ib Bengtsen 
Søndag  d.  14.  Finn Bang 
Torsdag d.  18.  Steen 
Søndag  d.  21.  Ole Ottesen                   
Torsdag d.  25.   Ib Bengtsen 
Søndag  d.  28.  Allan Madsen 
 
November 
Torsdag d.   1.  Jacob And 
Søndag  d.   4.  Gert 
Torsdag d.   8.  Ib Bengtsen 
Søndag  d.  11.  Finn Bang 
Torsdag d.  15.  Eva 
Søndag  d.  18.  Ole Ottesen 
Torsdag d.  22.  Gert 
Søndag  d.  25.  Allan Madsen 
Torsdag d.  29.  Eva 
  
December  
Søndag  d.   2.  Gert    
Torsdag d.   6.  Jacob And 
Søndag  d.   9.  Finn Bang 
Torsdag d.  13. Ole Ottesen 
Søndag  d.  16  Allan Madsen 
Torsdag d.  20. Ib Bengtsen                    
Søndag  d.  23. Finn Bang 
Torsdag  d. 27. Eva 
Søndag   d. 30. Finn Bang 
   
 
Marineforeningen siger tak til 
Servitøren, med en gratis   
genstand fra baren. 
 
  
  

Det er værd at bemærke at ovennævnte tider skal overholdes. 
Servitøren har ret til at forlænge tidspunkterne efter behov. I 
åbningstiden har servitøren det fulde ansvar for korrekt 
afvikling/servering af gæsterne i Marinestuen. Servitøren kan altid 
opnå assistance ved henvendelse til formanden for servitørrullen 
eller et bestyrelsesmedlem. 
                                   Afhentning af nøgle 
Nøglen afhentes mod kvittering på Torvekroen og afleveres 
samme sted efter afslutning af vagten. 
                                      Servitørvagten 
Servitøren starter vagten med at afbryde alarmen efter at have åbnet 
fordøren. Alarmen afbrydes ved at dreje nøglen 
180 gr. som anvist på alarmtavlen. Servitøren skal foretage 
optælling inden vagten påbegyndes. I pengekassen skal forefindes 
et aftalt beløb i vekselpenge kr. 1000,- antallet af øl, vin, vand og 
spiritus anføres i de respektive kolonner i salgsrapporten og når 
vagten er omme tælles op igen og de nye tal føres ind i 
salgsrapporten. Forskellen giver dagens salg. På samme måde må 
du anføre spiritustællernes cifre. Tæller 1 er flasken længst til 
venstre og derefter rækkefølge til flaske 6. Når Servitøren slår på 
gongongen, betyder  det sidste omgang, samtidig giver servitøren 
besked i Skyttelavet at sidste indkøb er nu, så dagen kan sluttes.        
Eftersalg må ikke finde sted efter endt optælling   
Dagens salg noteres på et indbetalingsbilag 
som sammen med salgsrapporten, ( men kun den hvide del)  
lægges i en af de specielle kuverter (Plasticposer) og afleveres i 
døgnboksen i Hals Sparekasse. (koden skal findes i Pengekasse)  
                                Praktiske gøremål. 
Når servitøren møder, vil det se godt ud med en sober 
påklædning, så du viser at du er i Marineforeningen.  
Flaget sættes hver søndag, hvis vejret tillader det. Ved afslutning af 
vagten fjernes de fyldte askebægre fra bordene, 
og stilles ud i køkkenet, vinduer lukkes, ventilator og lys slukkes, 
flaget nedhales, glas stilles i opvaskemaskinen, de tomme flasker 
stilles i baggangen 
Når Marinestuen forlades skal alarmen aktiveres (døren skal være 
lukket)  tryk på øverste  knap i højre side på alarmsystemet, og 
derefter forlade stuen og låse døren. 
 
. 

 
Servitørrullen v/ John Rævdal  

             Mobil.50 93 36 85                                   
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Dec.2018 

 
 
 
 
 

Ordinær Generalforsamling. 
 

Hals Marineforening afholder Ordinær Generalforsamling 
Lørdag den 16 februar 2019 

Kl. 1400 
i Redningshuset. 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Der gøres opmærksom på følgende: 

 
I henhold til landsvedtægternes § 32 stk. 2 

skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skriftligt være formanden i hænde senest  

den 2. februar 2019. 
 
 
 
 

Kontingent for 2019. 
 
 

Betaling af kontingent 350,- kr  for 2019 kan kun ske ved overførsel f. eks.via 
netbank til  Hals marineforenings               

konto   9070 064 040 4167 sparekassen Vensyssel 
Husk at angive  dit navn.  

Som noget nyt. Hvis du også ønsker at være medlem at Hals marineforenings 
skyttelav skal du betale 50,- kr mere altså  400,- kr i alt. 

Kontingentet kan også betales i marinestuen torsdag og søndag, senest 3.februar.  
Tag denne skrivelse med i marinestuen, så får du en kvittering for at du har betalt. 

 
Kontakt til kassereren: e-mail kabe@stofanet.dk eller mobil 26568408.  

 
Hals marineforening. 
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JULEFROKOST 
 

2018 
 
 

Så er der julefrokosttid i Hals Marineforening og i år er det 
 
 

Lørdag den 8. December 
kl. 13.00. 

 
Madholdet serverer go`  
gammeldaws Julebord 

incl. 
 

ris a la mande m/kirsebærsause 
incl. 

Dronningens skål + 1 øl 
 

150,- kr 
Tilmelding og betaling som er bindende sker til 

vedkommende der står for tilmeldelse 
Sidste frist for tilmelding er torsdagen før. 

 
Hilsen Hals Marineforening 

 
 



11. august var Hals 
Marinekor på overraskelses- 

visit hos en af vores egne
Bruno Bech Nielsen holdt 70 års fødselsdag, og havde i den anledning lejet Marinestuen. Inger 

havde spurgt, om vi ville komme og overraske ham, og selvfølgelig ville vi det. 

Efter behørigt at have skyllet halsen i ”skyttehuset”, kom vi ind ad døren, syngende happy 

birthday, og senere underholdt vi ham og gæsterne med søens sange. 

9. november var vi på den store scene. Aalborg Marineforenings formand, og vores kredsfor-

mand Charley F. Petersen, fyldte 75 år, så turen gik til Aalborg, hvor vi stillede med 28 mand 

fra koret. Charley vidste naturligvis ikke, at vi kom, så det var sjovt at se hans ansigt, da vi 

samlet trådte ind ad døren. Vi havde planlagt 5 sange, men måtte levere 8, der alle handlede 

om saltvand, tovværk, beg og tjære. Bifaldet var enormt, med viftende flag ved bordene o.s.v. 

Bagefter fik vi megen ros når vi bevægede os rundt i salen. En herlig fest i en stopfyldt sal, med 

masser af god mad, og hvad dertil hører af drikkevarer. 

Det var ikke svært at lokke Charley op i koret og deltage aktivt i ”Nu går våren gennem 

Nyhavn”.   Han kunne sagtens se sig selv, som medlem i Hals Marinekor, sagde han bagefter.

HALS MARINEFORENING 



HALS MARINEFORENING 

I Hals Marineforening 
har vi et sangkor, 
hvor vi bl.a. synger 
de sange, der afspej-
ler korets maritime 
forankring. Vi er 
ikke underlagt en 
dirigents taktfaste 
og autoritære stok. 
Korets frembringel-
ser er den ægte vare, 
idet korets medlem-
mer ikke er skolede 

stemmer, men almin-
delige sangfornøjede 
struber.

Formålet med Ma ri-
ne  koret er, at styr-
ke sammenholdet 
og dyrke det gode 
kammeratskab. Vi 
er i øjeblikket 36 
medlemmer, her-
under 5 musikere, 
der mødes kl. 19.00 

hver anden man-
dag i de lige uger, 
i Marineforeningens 
hus på havnen. Her 
er der godt humør, 
samt sang og hygge i 
gode venners lag. 

Vi søger altid nye 
medlemmer og musi-
kere. 
Det er ikke en betin-
gelse, at man kan 

synge, men dog en 
fordel, hvis man har 
let til latter. 
Der bliver nemlig 
fortalt mange sjove 
historier sådan en 
aften.

Pbv. Ole Peter

Hals 
Marinekor

Marinekoret i Hals Kirke Grundlovsdag



Bestyrelsen meddeler...

 HALS MARINEFORENING

1. Ansvarlig for udlejning er bestyrelsesmedlem og hovmester Erik L. Sørensen. 

2. Marinestuen kan kun lejes af medlemmer af Hals Marineforening og medlemmet skal  
deltage under arrangementet som ansvarlig.

3. Udlejning kan kun finde sted til festligholdelse af medlemmernes egne, deres ægtefælles 
/ samlevers eller børns mærkedage. Undtagelse herfra kan ske hvis de pårørende ved et 
medlems begravelse ønsker at leje redningshuset. Særpris 500,- kr.

4. Ved mærkedage forstås: Jubilæer, fødselsdage, barnedåb, konfirmation og bryllup m.m.

5. Marinehuset kan ikke udlejes, når foreningen selv skal bruge huset og aldrig på torsdage 
og søndage.

6. Fiskeriforeningen og Søspejderne kan låne Redningshuset en gang om året uden vederlag.

7. Ved leje aftales datoen med Hovmesteren.

8. Nøglen afhentes og afleveres i marinestuen torsdag eller søndag til Hovmesteren.  
Udlejningsreglementet og inventarlisten udleveres ved afhentning af nøglen.

9. Pris for lejen udgør kr. 1.200, -  og omfatter også brugen af glas, service, bestik m.v. 
 som forefindes til 50 personer. Fadølsanlæg må ikke benyttes til severing.

10. Duge, viskestykker, håndklæder m.v. medbringes selv.

11. Efter udlejning skal marinestuen være ryddet og klargjort til kl. 10.00 næste dag. 
Rengøringen skal foruden selve huset også omfatte alt service, bestik, glas, lysestager, 
askebægere m.v., som har været benyttet.  
Alt affald skal fjernes. Husk, at dette også omfatter opfejning af cigaretskod udenfor  
marinestuen. (kost og fejeblad forefindes i flaskeskuret)

12. Eventuelle skader og mangler (iflg. inventarlisten i køkkenet) afregnes efter udlejning 
direkte til Hovmesteren ved efterkontrollen.

13. Alt afleveres i samme stand, som ved overtagelse. Der må ikke fjernes/lånes noget,  
det være sig service, stole, borde m.m. fra Marinestuen.  

Nye ændrede regler ved udlejning af 
Marinestuen
Regler for udlejning af Marinestuen til medlemmer  
under Hals Marineforening.
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Mærkedage

Kjeld Jørgensen
Tordenskjoldsgade 
13 - 3. sal
9000 Aalborg
Mobil 22 58 02 96
kjeldkronholm@gmail.
com

Vi kipper med flaget

Følgende ting kan bestilles hos Kjeld Kronholm 
Marinestuen i åbningstiden eller på Telefon 22 58 02 96

Kendingstegn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30,00 kr
Miniemblem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30,00 kr
Blazeremblem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .125,00 kr
Hueemblem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .125,00 kr
Slips  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .165,00 kr
Pullover, str . 48 – 56  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .550,00 kr
Pullover str . 58 – 60  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .585,00 kr
Pullover str . 62 - 64  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .585,00 kr
Pullover str . 66  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .585,00 kr
Dametørklæde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .150,00 kr
Indkøbspose, Marine, m/ hvidt tryk  .  .  .  .  .  .  60,00 kr
Messeforklæde, Marine m/hvidt tryk  .  .  .  .  .125,00 kr
Blazerknap, dobb radet, knapsæt i pose  .  .  75,00 kr
Blazerknap, enkeltradet, knapsæt i pose  .  .  75,00 kr

Begyndersæt blazer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385,00 kr
T-Shirt, Marine/hvid, str . 48- 56  .  .  .  .  .  .  .  .  125,00 kr
T-Shirt, Marine/hvid, str . 58 – 60  .  .  .  .  .  .  .  125,00 kr
Sweat Shirts, marine og burgundy, 
str . 48 - 56  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  360,00 kr
Sweat Shirts, marine, str . 58 – 60  .  .  .  .  .  .  360,00 kr
Skjorte, korte/lange ærmer, marine/hvide . 
Alle størrelser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  330,00 kr
Slipover, str . 48 – 56  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  460,00 kr
Slipover, str . 58 – 60  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  460,00 kr
Slipover, str . 62 – 64  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  490,00 kr
Slipover, str . 66 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  490,00 kr
Vindjakke, Marineblå, str . 50 – 56  .  .  .  .  .  .  300,00 kr 
Cardigan,str . 48 - 56 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  580,00 kr

Cardigan str . 62 - 66 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  640,00 kr
Polosweater, str . 48 – 56  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  580,00 kr
Polosweater, str . 58 – 60  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  640,00 kr
Polosweater, str .  62 – 66 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  640,00 kr
Skulderdistinktioner, sæt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70,00 kr
Seler, Marineblå, 110 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225,00 kr
Seler, Marineblå,  130 cm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  210,00 kr
Vedhæng til halskæde, sterling sølv .  .  .  .  .  275,00 kr 
Vedhæng til halskæde, 24 karat guldbel  .  375,00 kr
Bordflag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125,00 kr

        OBS!  Ovennævnte priser er eksklusiv porto

KISTEN
SL

O
P

Kasserer: 
Bent Brønnum,
Lilleholm 18, 
9370 Hals. 
Mobil 26 56 84 08
kabe@stofanet.dk

Bestyrelsessuppleanter:

Tommy Stjernby
Korsholm 21
9370 Hals
Mobil 23 63 24 30
Stjernby@stofanet.dk

Runde fødselsdage

Kim Sørensen 50 år 24/01.

Ejgild Olesen  80 år 10/02.

Eva Henningsen 60 år 14/02.

Kim Axelsen 50 år 16/02.

Jørgen Sørensen 70 år 18/02.

Christian Christiansen 80 år 25/02.

Preben Nielsen 70 år. 06/03.

Per Orla Munk 70 år  22/03.

Henrik Green 60 år 08/04.

Kurt B. Olsen 70 år 13/04.

Leif Jensen 80 år 13/04.

Tommy Sophusen 50 år 03/06.

Mogens Sørensen 70 år. 05/06.

Kjeld Larsen 70 år 24/06.

Gert Sørensen 70 år 29/06.

Rico Søgård Christensen 50 år 22/07.

Erik Schmidt 70 år 06/08.

Bruno Nielsen 70 år 07/08.

Gorm Larsen 70 år 09/10. 

Stig Larsen 70 år 09/10.

Frank Pedersen 70 år 05/12.

Peter Møller 70 år 23/12.

Carsten Nordhald 50 år 28/12.
 
Jubilarer i forbindelse med
Indkaldelsesåret til søværnet
Jørgen Sørensen 50 år.

Frank Pedersen  50 år.

Jubilarer i forbindelse med
Medlemskab af H.M.F.
Michael Albertsen  25 år.

Ole Albrechtsen 25 år.

Søren Franck 25 år.

Leo Jøns 25 år.

Allan Kaa 25 år.

Karsten Madsen 25 år.

Asker Mørck 25 år.

Chresten H. Pedersen 25 år.

Tommy Sophusen 25 år.

Verner Gregersen 40 år.

Jens Jørgensen 40 år.

Erik Sørensen 40 år.

Torben Øland 40 år.

John Rævdal
Toldbodvej 8
9370 Hals
Tlf. 50 93 36 85
john.raevdal@gmail.
com

HALS MARINEFORENING 



GRAVSTEN
Stenhuggeren

 Karl Badsberg-Nielsen
Hals og Dronninglund

Træffes gerne alle dage efter aftale
Tlf. 98 84 20 50 - svarer altid!

 HALS MARINEFORENING

Madstedet for alle...

Vi ses på Carl Frederik

Havnen 3 • Hals
Tlf. 98 25 10 01

Restaurant 
       & Grillbar

   Carl
 Frederik

www.halsmarineforening.dk



HALS MARINEFORENING 

   Hals Metal A/S
Skovsgårdsvej 18 · 9370 Hals

Telefon 98 25 19 84 · Mobil 20 26 05 38
jb@halsmetal.dk ·  www.halsmetal.dk


