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Ordinær Generalforsamling.
Hals Marineforening afholder Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 15. februar 2020 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 1. februar 2020.

Kontingent for 2020.
Betaling af kontingent 350,- kr. for 2020 kan ske ved overførsel via
netbank til Hals marineforenings konto i Sparekassen Vendsyssel
9070 064 040 4167
Husk at angive dit navn.
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 2.februar.
Tag denne skrivelse med i marinestuen, så får du en kvittering for at du har betalt.
Kontakt til kassereren: e-mail: ole@deigaard-olsen.dk eller mobil 27284599.
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www.halsmarineforening.dk
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Bestyrelsen for Hals Marineforening.

Bestyrelsens
klumme

»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.

Så blev det endelig Jul
og et nyt år står foran
os og vi håber på, at
det i hvert fald bringer
lidt mindre regn end
det vi har fået her i det
næsten
forgangne
år.Når talen nu falder
på året der gik, så er
der trods alt sket en
hel del i vores forening. Vores gamle
kasserer Bent ville gerne afløses og han havde advaret om skiftet i
flere år. Modvilligt
måtte bestyrelsen give
efter og heldigvis ville
Bent være behjælpelig
på mage måder i overgangen. Det har vi
nydt godt af og vores
nye kasserer er kommet ind i sagerne på
en ordentlig måde. Tak
for
det
Bent.Marinekoret har
også skiftet ud i bestyrelsen. Leif har også
efter eget ønske overladt posten til Carsten,
som nu er formand for
koret. Også tak til Leif
for en stor indsats
gennem årene. Koret
høster stor succes og
ros alle de steder hvor

de optræder. Alene i år
har der været 7 arrangementer og alle efterlyser koret igen til at
komme. Succesen er så
stor, at man må sige nej
til flere udenbys invitationer. Koret tæller
næsten 40 medlemmer.Selv skyttelavet er
vågnet op af dvale. Efter flere tiltag, hvor
medlemsinteressen
ikke var for stor, er der
nu aktiviteter i skyttelavets hus. Skydeaftener
er startet her i oktober
og der er planlagt skydeaftener mindst en
gang om måneden i
2020 alt efter hvor
mange tilmeldinger der
er den pågældende
aften.. Der øves til forårsskydningerne
og
fregatskydning og til
deltagelse i landskyttestævnet i Grenå næste
år. Skyttelavet tæller 25
medlemmer.I
vores
hyggelige stue er der
også sket forbedringer.
Alle bordene er blevet
stabiliseret med vinkelbeslag, så de kan holde
en eller to sæsoner
mere. Det slider på
dem, når de flyttes
rundt til alle de forskellige arrangementer og
ved udlejning. Alle stolene har også fået en
tur. Der er nu påsat
møbelsøm på dem, så
de ikke ridser gulvet og
det mindsker også larmen i stuen når de flyttes rundt. Stuen har
fået en tiltrængt hovedrengøring og køkkenet
står nu for tur her i mellem jul og nytår. Køkke-

net har ”allerede” fået nye låse
på skabene.
Vores elinstallationer er også blevet
efterset fordi der har været
udfald op til flere gange i løbet
af året. Det har bevirket, at
indholdet i fryseren måtte kasseres. Stuen er også blevet moderniseret inden for den elektroniske verden. En helt ny radio med alskens spidsfindigheder har fundet vej dog med en
del opstartsproblemer. Forhåbentlig kommer der fuld musik
på den snart.Udenfor er der
også sket lidt forandringer. Vi
har været så privilegeret at få
doneret et pænt beløb fra Fonden for Vendsyssels Sparekasse. De er blevet brugt til indkøb
af to ekstra borde- bænkesæt
til vores pæne terrasse hvor af
det ene er et handicapvenligt
bænkesæt. I 2019 har terrassen
ikke været det helt store tilløbsstykke for os medlemmer
dog mest på grund af vejret.
Andre borgere har dog nydt det
når vejret tillod det, hvilket
også rart at se. Skyttelavets
rækværk blev noget ramponeret af unge, som var lidt for
”aktive”. Det har byggeudvalget
rådet bod på og der er styr på
vores containere med en væg,
så de ikke ruller rundt i stormvejr. Generalforsamlingen i
februar står for døren. I sidste
ende er det jo medlemmerne
der bestemmer hvordan vores
forening skal se ud i fremtiden.
Så her er en opfordring til alle
om at møde op d. 15. februar.
Her kan der fremkomme forslag
til nye tiltag i 2020 og fremover,
så vi stadig kan mødes i gode
rammer torsdag og søndag og
ved alle vores andre arrangementer.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.
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MOTORVÆRKSTED
TLF. 98 25 13 30
AUT. VOLVO PENTA FORHANDLER, REPARATIONER
OG SERVICERING AF BÅDMOTORER
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Dametøj
fra str. 34
til 56

Herretøj
fra str. small
til 6 XL
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HALS MARINEFORENING
AKTIVITETSKALENDER 2019 – 2020
Følg opslagene i Marinestuen med
tidsangivelser / menu og priser på
de forskellige arrangementer.

2020
Lørdag den 18/1 Torskegilde ................................................................ kl. 13.00
Lørdag den 8/2 Sponsor / servitørfest ................................................ kl. 18.00
Lørdag den 15/2 HMF GENERALFORSAMLING ...................................... kl. 14.00
Fredag den ? Foredrag i stuen ......................................................... kl. 18.00
Lørdag den 6/6 Fregatskydning .......................................................... kl. 09.00
Lørdag den 22/8 Sommerarrangement ................................................ kl. ???
Fredag den 3/10 Ulkeaften ................................................................... kl. 18.00
Lørdag den 14/11 Ålegilde ......................................................................kl. 13.00
Lørdag den 12/12 Julefrokost ..................................................................kl. 13.00
Søndag den 19/12 Glögg & æbleskiver .................................................... kl. 13.00

2020
Lørdag den 16/1 Torskegilde ................................................................... kl. 13.00
Lørdag den 6/2 Servitør- / sponsorfest .................................................. kl. 18.00
Lørdag den 13/2 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 korrekte 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 foreningen,især hvis fotos bliver offentliggjort i SKANSEN eller i lokalaviserne.
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Vi servicerer
både private
og virksomheder.

Færgevej 10 · DK 9370 Hals · Tlf. 20 26 05 38
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Nyt fra Skyttelavet
Hals Marineforenings Skyttelavs skyder igen.
Den 2. oktober kl. 19.00 i marinestuen, havde 9 medlemmer af skytteforeningen indfundet sig.
Der var 3 medlemmer, som havde meldt afbud og der var sendt invitationer ud til 21 medlemmer. Der manglede oplysninger om mail eller telefonnummer på 4 medlemmer.
Finn Munk kunne oplyse skyttelavet i Hals talte 25 medlemmer. Sammenholdt med andre endda store byer er medlemstallet tilfredsstillende. I skive er der 24 medlemmer, i Aarhus 17, Kolding 21, Hanstholm 25 og i Odense 8. Det blev endvidere oplyst, at landsskyttestævnet i 2020
bliver afholdt d. 14. – 15 marts i Grenå.
Ebeltoft,

Brøndby

og

Randers

bliver

de

næst

byer,

hvor

stævnet

afholdes.

I pausen blev der serveret pølser og brød m.m.
På mødet var der enighed om, at der skulle sættes aktiviteter i gang startende med en hovedrengøring og oprydning af skyttelavets hus. Dette fandt sted lørdag d. 19. oktober og der er efterfølgende blevet afholdt tre skydeaftener, hvor af den første fandt sted tirsdag d. 22. oktober. Det er besluttet at der skal afholdes skydning mindst en gang om måneden afhængig af,
hvor mange der melder sig til. Den anden skydeaften blev d. 2. december og d. 17. december
samledes skytterne i Hals Skytteforening, hvor man øvede sig med at skyde med salonrifler.
Dette for at medlemmerne får mulighed for at deltage i landsskyttestævnet.
Skyttelavet håber, at mange medlemmer vil deltage i skyttelavet i 2020
For skyttelavet:
Finn Munk.
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Malerfirmaet
Janni Priis
Alt i tapet- og
malerarbejde
Kjeldgaardsgade 1, 9000 Aalborg
Ågårdsvej 7, 9370 Hals
Telefon 22 12 13 07 malerfirmaetpriis@gmail.com

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

En god
oplevelse
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Nyt fra Marinekoret
Her, hvor året er gået på hæld, kan vi i Hals Marinekor se tilbage på et helt fantastisk 2019, hvor vi har haft
travlt med at tage rundt at synge og spille mange forskellige steder i kommunen. Nogle har vi desværre også
måtte sige nej til. Det er en fornøjelse for korets medlemmer at tage ud og repræsentere Hals Marineforening. Vi får altid at vide, at vi gør det på bedste vis.
10. okt. var det Hals Pensionistforening der kaldte, og vi tog på Fjordparken for at underholde ved deres arrangement. Som altid er folk gode til at synge med på de glade sømandssange.

25. nov. afholdt Hals Marinekor sin årlige julefrokost for korets medlemmer med påhæng. 48 glade personer mødte frem i Marinestuen til en forrygende aften med god gammeldags julemad, og selvfølgelig fri bar
hele aftenen. Traditionen tro indledte vi med, at koret sang 3 sange for damerne, som senere på aftenen
gjorde gengæld den anden vej. I år sang de ”Kan du ikke få den højere op Marinus”. Det velkendte omkvæd
gav frit spil for lattermusklerne.
I aftenens løb var der traditionen tro forskellige morsomme indslag, fra dem der havde lyst til at underholde. Sådan en aften bliver der grinet meget.

Ole Peter
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Hals Marineforenings medlemsbrevkasse.
Som noget nyt vil bestyrelsen gerne, at medlemmerne har mulighed for medindflydelse på marineforeningens fremtidige virke.
Har du lyst til, at komme til orde her i ”Skansen” så har du mulighed for, at få dit indlæg på
tryk i det næste eller i det efterfølgende nummer .
Som medlem kan du være med til at påvirke aktivitets-niveauet i marineforeningen ved at
fremkomme med forslag til nye tiltag. F.eks. aftenarrangementer, besøg på virksomheder,
udflugter, ølsmagning eller andet, som du har på hjertet.
Du kan give dit forslag til et bestyrelsesmedlem eller bare lægge det i postkassen.

Mit forslag :
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________
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Ålegilde
Fredag d. 16. november blev der afholdt stort ålegilde i marinestuen. For at få et sådant arrangement stablet på benene, skal der mange mande/kvindetimer stilles til rådighed. Indkøb af madvarer og især ålene
skal være planlagt og mandskab skal være parat når festen nærmer sig. Kartoffelholdet og hovmestrene er i
gang fra morgenstund og alt i mens arbejdet foregår mobbes der godmodigt fra alle sider. Ingen går fri og
verdenssituationen og de lokale sladderhistorier bliver grundigt debatteret.
Hovmestrene har det hårdeste arbejde og er i gang hele dagen. Det helt afgørende ved arbejdet er nu, om
ålene slipper og er det nu de ”rigtige” ål. Smagsprøver kommer forbi kartoffelholdet som er blevet udnævnt til smagsdommere. Med tommelfingrene i vejret er der givet grønt lys til at gå i gang med stegning
af mange mange stykker ål.

Vi venter

Vi venter med lidt til ganen

Vi venter med spænding

Nu sker det
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Ålegilde fortsat…

Klokken 18.00 er alle tilmeldte medlemmer + det løse kommet og venter spændt på at gå til fadene. Formanden byder velkommen og derefter indtages dronningens skål. Snakken går allerede lystigt og ål, kartofler med alt tilbehør glider ned med en jævn strøm af brændevin og andet godt.

Alle viser deres tilfredshed med aftenen menu, ved at kalde mestrene frem med store klapsalver. Ålegilde-aftenen er
blevet til en minderig aften og vi håber det stadig vil blive en tradition fremover.
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GRAVSTEN
Stenhuggeren
Karl Badsberg-Nielsen
Hals og Dronninglund

Træffes gerne alle dage efter aftale

Tlf. 98 84 20 50 - svarer altid!

Madstedet for alle...
Restaurant
& Grillbar

Car
Frederik
l
Vi ses på Carl Frederik
Havnen 3 •
Hals

Tlf. 98 25 10 01

www.halsmarineforening.dk
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Ulkeaften med mange nye medlemmer.
Fredag d. 4. oktober kl. 18.00 blev den traditionelle ulkeaften afholdt.
Mange gamle medlemmer var i festtøjet for at byde velkommen til de nye medlemmer i foreningen.

Mange dukkede op for at hilse på de nye.

Gad vide om det er vand eller hvidvin.

Middagen, som kartoffelheltene og hovmestrene havde haft gang i denne aften blev tilberedt - med kærlig hånd - retterne blev indtaget af alle med godt humør, så godt, at maverne struttede lystigt og måtte beroliges med øl og brændevin i tilpassede mængder.

De nye drenge blev på behørig vis indlemmet i vore kammeratlige forening og vi håber, at de vil komme til at føle sig
velkommen fremover.
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Ulkeaften fortsat…

Næstformand Kim tog god imod de nye medlemmer.

Nye medlemmer i 2019

Kjeld Norman Hansen
Preben Mølgaard Andersen
Jacob N. Jensen
Poul Folke Jørgensen
Peter M Kristiansen
Chr. B. Madsen
Knud Jensen
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Dødsfald i 2019

Vi har sagt farvel til mange medlemmer, som er gået fra borde.

Dødsfald
Det er med stor sorg vi
har modtaget den
sørgelige meddelelse om
at medlemmerne
Kurt B Olsen
John Rævdal
Jørgen Bast
Poul Erik Risager Nielsen
Knud Erik Sørensen
Vagn Østerbæk Christensen
Erling Erling Christensen
Peter Møller
Willi Petersen

pludselig er ”gået fra borde”
Æret være deres minde.
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Nye ændrede regler ved udlejning af Redningshuset.
Regler for udlejning af Redningshuset til medlemmer under Hals Marineforening.
1. Ansvarlig for udlejning er bestyrelsesmedlem og hovmester Erik L. Sørensen.
2. Redningshuset 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. Redningshuset kan ikke udlejes, når foreningen selv skal bruge huset og aldrig på torsdage og
søndage. Nøglen kan udleveres fredag efter kl. 18.00 p.gr.a. rengøring.
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 60 personer. Fadølsanlæg må ikke benyttes til severing.
10. Duge, viskestykker, håndklæder m.v. medbringes selv.
11. Efter udlejning skal Redningshuset 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 Redningshuset.
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Referat distriktsmøde afd. XII i Hadsund d. 13/10 2019
Mødet blev indledt med velkomst af formanden for Hadsund MF Henrik Ræbild Rasmussen
Herefter startede mødet som altid med at sætte Dannebrog mens formanden med sin bådsmandspibe
”peb” flaget til tops. Derefter blev 1. vers af kongesangen ”Kong Christian stod ved højen mast” afsunget.
Efterfølgende kaffe, rundstykker m/ost og pålæg og dronningens skål.
Valg af mødeleder: Henrik Rasmussen
Valg af referent:
Torben Christensen
Referat fra sidste distriktsmøde i Nibe blev godkendt af forsamlingen.
Beretning siden sidste møde v/distriktsformand Charley Pedersen:
Der blev afholdt et minuts stilhed for de medlemmer der er gået fra borde siden
sidst
Beretning fra seneste landsbestyrelsesmøde
Omtale af færdiggørelsen af fregatten Jylland samt opfordring til afdelingerne om synliggørelse ved hjælp
af mobil udstilling, som kan lånes til større offentlige
arrangementer.
Aflæggelse af A-rapporter:
De enkelte afdelinger fortalte på skift, hvad de havde bedrevet siden sidste møde.
Regnskab:
Distriktsregnskabet blev fremlagt og godkendt. Distriktsformanden foreslog indbetaling af kr. 5,- pr. medlem, for at være likvid nok til fremtidige jubilæumsgaver i
distriktet.
Under Dannebrog:
Flere afdelinger finder det mangelfuldt, at bladet ikke bliver omdelt til de enkelte afdelingsstuer. Formanden tager det op på næste landsbestyrelsesmøde.
Eventuelt:
Frederikshavn: opfordring til forbedring af brugervejledning af Slopkisten’s
hjemmeside.
Skagen: opfølgning/vejledning af superbrugere på hjemmesiden.
Næste møde:
Afholdes i Hobro søndag den 22. marts 2020
Herefter blev flaget taget ned, sidste vers af Kong Christian blev afsunget, og
mødet blev afsluttet.
Så var der lige tid til at strække ben, inden der blev kaldt udenfor til fælles fotografering foran torpederøret på plænen.
Efterfølgende var der skafning på wienersnitzler (maxi) m/brasede kartofler, ærter, bernaissesauce og
smørsovs.
Siden kaffe og småkager, inden deltagerne stak næsen hjemad igen.
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Dec.2019

Ordinær Generalforsamling.
Hals Marineforening afholder Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 15 februar 2020
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 2020.

Kontingent for 2020.
Betaling af kontingent 350,- kr for 2020 kan kun ske ved overførsel f. eks.via
netbank til Hals marineforeningskonto 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 2.februar.
Tag denne skrivelse med i marinestuen, så får du en kvittering for at du har betalt.
Kontakt til kassereren: e-mail ole@deigaard-olsen.dk eller mobil 27284599.
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SLOP

KISTEN

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

Mærkedage

Vi kipper med flaget

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

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

Bestyrelsesoversigt
Hals Marineforening 2019

Mærkedage
i år 2019
Runde fødselsdage
Kim Sørensen
Ejgild Olesen
Eva Henningsen
Kim Axelsen
Jørgen Sørensen
Christian Christiansen
Preben Nielsen
Per Orla Munk

50 år
80 år
60 år
50 år
70 år
80 år
70 år.
70 år

24/01.
10/02.
14/02.
16/02.
18/02.
25/02.
06/03.
22/03.

Henrik Green
Kurt B. Olsen
Leif Jensen
Tommy Sophusen
Mogens Sørensen
Kjeld Larsen

60 år
70 år
80 år
50 år
70 år.
70 år

08/04.
13/04.
13/04.
03/06.
05/06.
24/06.

Gert Sørensen
Rico Søgård Christensen
Erik Schmidt

70 år
50 år
70 år

29/06.
22/07.
06/08.

Bruno Nielsen
Gorm Larsen
Stig Larsen
Frank Pedersen
Peter Møller
Carsten Nordhald

70 år
70 år
70 år
70 år
70 år
50 år

07/08.
09/10.
09/10.
05/12.
23/12.
28/12.

Jubilarer i forbindelse med
Indkaldelsesåret til søværnet
Jørgen Sørensen
Frank Pedersen

50 år.
50 år.

Jubilarer i forbindelse med
Medlemskab af H.M.F.
Michael Albertsen
Ole Albrechtsen
Søren Franck
Leo Jøns
Allan Kaa

25 år.
25 år.
25 år.
25 år.
25 år.

Karsten Madsen
Asker Mørck
Chresten H. Pedersen
Tommy Sophusen
Verner Gregersen
Jens Jørgensen
Erik Sørensen
Torben Øland

25 år.
25 år.
25 år.
25 år.
40 år.
40 år.
40 år.
40 år.

Formand:
Jesper Skov
Idræts Allé 30
9370 Hals
Mobil 20 14 22 06
421jomus@gmail.com

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

Næstformand:
Kim Jørgensen
Degnelodden 13
9370 Hals
Tlf. 98 25 23 82
Mobil 42 31 74 14
ti.ki@stambordet.dk

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

Bestyrelsessuppleanter:

Kjeld Jørgensen
Erik Lentzs Sørensen
Tordenskjoldsgade
Havnegade 44 st.,
13 - 3. sal
9370 Hals
Tlf. 26 18 17 41
9000 Aalborg
erik.lentz@stofanet.dk
Mobil 22 58 02 96
kjeldkronholm@gmail.
com

Revisorer:
Niels Dahl
+
Poul Ahlman
Slopkisten og Lotto:
Kjeld Jørgensen
Servitørlister, Forsyning,
Husvært:
Erik
Tlf. 26 18 17 41
erik.lenz@stofanet.dk

Byggeudvalg:
Erik Lenz Sørensen

Finn Munk

Messingudvalg:
Finn
Kim
Tommy
Poul Erik

Poul Erik Lyngdorf
Vinkelvej 23
9370 Hals
Tlf. 98 25 21 74
Mobil 21 28 67 95
pouleriklyngdorf@
gmail.com

Ole Ottesen
Mobil 53 3707 25
ole-ottesen@live.dk

Festudvalg:
Erik Lenz Sørensen
Udlejning, Flag, Forsyning:
Erik Lenz Sørensen

Ib Bentsen
Mobil 61 86 80 56
ib@jaette-byg.dk

Redaktionen:
Redaktør:
Tommy Stjernby
Poul Erik
Jesper

Flagbærere:
John
Henrik Bjørn
Jesper
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Vi kipper med flaget.
Her kommer de nye Mærkedage
for 2020.
Runde Fødselsdage.
Hans Mørk
Jørn Hjelm Hansen
Ole Hjelm Hansen
Martin Larsen
Jesper Stig Jørgensen
Jens Ove Væversted
Bjarne Væversted
Tommy Ledet
Torben Christensen
Søren Lunde
Svend Bjørn Pedersen
John Pedersen
Kim Skovgård Jørgensen
Find Krabsen
Møller Larsen
Peter Nielsen
Leif Elgård
Poul Erik Nielsen
Uffe Madsen
Poul Erik Guldbæk
Hardy Andresen

70 år
70 år
70 år
50 år
70 år
70 år
70 år
60 år
70 år
80 år
70 år
70 år
50 år
70 år
70 år
70 år
80 år
70 år
50 år
70 år
60 år

31./1.
1./2.
1./2.
1./2.
16./2.
27./3.
31./3.
20./5.
20./6.
13./6.
21./6
27./6.
3./7.
5./7.
5./8.
9./8.
30./10.
7./11.
7./11.
15./11.
29.11.

Jubilarer i forbindelse med indkaldelsesåret til søværnet
Benny Dittmer
Jack Helmand
Poul Erik Lyngdorf
Richardt Madsen
Perben Nielsen
Karsten Olsen
Ole Olsen
Finn Spanggård

40 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år
50 år

Jubilarer i forbindelse med medlemskab af H.M.F.
Poul Erik Johansen
Jan Jerup
Jørgen Sørensen

25 år.
40 år
50 år
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Det muntre hjørne
En fyr kørte i en bil med en blondine. Han spurgte om hun gad kigge ud af vinduet, for at se om blinklyset
virkede. Hun stak hovedet ud og sagde: “Ja, Nej, Ja, Nej, Ja… ”
hvad går og går men kommer ingen vejne?
en blondine i en svingdør.
Den ene blondine spørg den anden, blondine om hvad der ligger længst væk, London eller månen. Den
anden blondine svarer, er du dum eller hvad, kan du måske se London her fra?
En blondine gik ind i en butik og sagde at hun gerne ville købe gardiner til sin computer, manden der ejede
butikken sagde: “en computer bruger altså ikke gardiner”, blondinen sagde: “hallo, jeg har Windows”
Hvordan får du glimtet frem i en blondines øjne?
– Lyser med din lommelygte ind i hendes øre
En blondine og en brunette går en tur i parken. Pludselig siger brunetten: Ad! Prøv at se på den døde fugl!
– Blondinen stopper, kigger op og siger: Hvor?
En blondine kommer ind på et pizzaria.
pizzamanden: hvilken pizza vil du bestille?
blondinen: en skinke pizza
pizzamanden: vil du have pizzaen skåret ud i 4,6 eller 8 stykker?
blondinen: kun 4 jeg kan da ikke spise 8 stykker!
Blondinen sider og er ked af det, fordi hendes hund er løbet bort – En mand forslår at hun kan efterlyse den
i en annonce i avisen – Blondinen kigger op på mandet og siger lidt fornærmet: Er du dum, den kan da ikke
læse!
En blondine var blevet lærer for en 3 klasse de står og venter på toget til næstved da de har stået der længe bliver hun vred og går over og siger til en togkunduktør nu tager vi altså det næste tog lige meget om de
siger det er første eller anden klasse
Hvad kalder man en flue i en blondines hoved?
– Lost in space
Hvad sagde gud da han skabte den første sorte mand?
– ”Ups.. Jeg brændte en”
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Hals Metal A/S
Skovsgårdsvej 18 · 9370 Hals
Telefon 98 25 19 84 · Mobil 20 26 05 38
jb@halsmetal.dk · www.halsmetal.dk

