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Bestyrelsens 
klumme 
 

Vi går mod mørkere tider 
men alligevel aner vi lysere 
tider, når vi tænker på, hvad 
vi har været igennem det 
sidste 1½ år. Vi kan allerede 
nu arbejde videre med de 
normale aktiviteter, som vi 
har været vant til. 
I denne udgave af Skansen, 
har PR-udvalget ønsket at 
gentage forrige udgave af 
bestyrelsens klumme i sin 
helhed. Begrundelsen er 
selvfølgelig, at vi på grund af 
covid 19 krisen ikke har væ-
ret i stand til at trykke de 
normale eksemplarer af 
Skansen, som udkom i 
marts/april i år. Normalt bli-
ver der produceret mellem 
30 og 50 eksemplarer, som 
bliver taget af medlemmerne 
i marinestuen. Ligeledes vil 
det foreløbige dagsprogram 
for det kommende jubilæum 
også komme med denne 
gang. På den måde har med-
lemmerne mulighed for at 
følge med i, hvad der er sket 
det sidste års tid. Som noget 
nyt vil vi forsøge at sende 
”Skansen” ud pr. mail til alle, 
som har opgivet en mail-
adresse. Da vi stadig mangler 
mailadresser på ca. 70 med-

lemmer vil vi stadig have en 
hel del eksemplarer af med-
lemsbladet liggende i mari-
nestuen. 
Det er jo som skrevet ikke en 
hemmelighed, at vi har haft 
en stille tid de sidste 1½ år. 
Sidst i juni blev der lidt efter 
lidt åbnet op for forenings-
aktiviteter igen og i løbet af 
juli åbnede vi marinestuen. I 
august var der igen mulighed 
for 2 pølser med brød for en 
tyver hver søndag. I septem-
ber var der så opstart af vo-
res traditionelle maddag den 
2. søndag i hver måned. 
Ser vi tilbage på de arrange-
menter, der er blevet afholdt 
de sidste par måneder, kan 
nævnes  marineforenings 
besøg fra Århus MF.  35 gla-
de marinere havde en god 
eftermiddag hos os.                              
Vores sommerfest d. 14. au-
gust samt den nylig afholdte 
ulkeaften kan du læse mere 
om inde i bladet. Begge akti-
viteter blev en succes med 
fuldt hus.          Som noget 
nyt har vi afholdt 2 sangaf-
tener på vores terrasse. Vo-
res korleder Ole fik en hen-
vendelse fra Hals Kirkes or-
ganist om muligheden for at 
afholde dem. Det blev et til-
løbsstykke uden lige med ca. 
150 deltagere. Mere om dis-
se to aftener finder du inde i 

bladet. De næste arrange-
menter, som står for døren 
er ålegildet d. 13. november 
og derefter har vi julefroko-
sten 11. december og i be-
gyndelsen af næste år afhol-
des generalforsamlingen.  
Bestyrelsen har på de sidste 
2 møder arbejdet på, hvor-
dan vi får flere medlemmer 
til at komme i stuen.  Og - 
hvordan får vi så det ? Her 
kommer så en indtrængende 
opfordring til alle, om at 
komme med gode ideer med 
hensyn til nye aktiviteter, 
som evt. også kan erstatte 
de gamle. Der er luftet tan-
ker om at afholde andespils-
aften, kortaften, dameaften, 
bjeskaften og genoptage fo-
redragsaftener, vi håber, at 
der vil fremkomme mange 
gode ideer fra vores med-
lemmer.                                                                                              
Hvad angår de daglige gøre-
mål, kan nævnes, at vi har 
fået en rist installeret på toi-
lettet ved urinalet. Det er 
også besluttet at få nye 
spots op, så belysningen ii 
stuen bedres. Så kan alle se 
og læse bedre og især for 
marinekoret, vil det være 
muligt at se teksten. Vi har 
også  luftet tanken om at få 
en eltavle sat op udenfor 
marinestuen. Det vil for det 
første give information om 
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Marineforeningens aktivite-
ter og for det andet kan det 
åbne op for, at flere sponso-
rer måske er villig til at an-
noncere i ”Skansen”. 
Så kommer vi til den alvorli-
ge del. Vi mangler hænder. 
For at alle kan se hvor galt 
det står til, starter vi med 
byggeudvalget. Her er der 
meget brug for en ild-
sjæl/aktivist, så små repara-
tioner og udendørs gøremål 
kan blive færdiggjort. Mad-
holdet mangler et måske to 
par ledige hænder, som vil 
give sig tid et par timer et 
par gange om året. På servi-
tørlisten er der også mangel 
på frivillige til en vagt om 
måneden. Messingholdet 
mangler knofedt og kan man 
pudse en gang hver tredje 
måned, så er der stor brug 
for et par mand her.  Når alt 
kommer for dagens lys, så 
mangler vi frivillige på rigtig 
mange områder og hvis vi vil 
opretholde det nuværende 
niveau. Det kan kun lade sig 
gøre med flere hænder. Al-
ternativet vil være et fald i 
aktiviteterne og vores ar-
rangmenter vil blive dyrere 
og i værste fald, skal vi til at 
se på kontingentet.                      
Vi ser gerne at bestyrelsens 

antal udvides til 9 og, at der 
ved den kommende general-
forsamling er mange, som vil 
være klar til en bestyrelses-
plads. Skulle der være et 
medlem, som har viden og 
interesse for at ændre vores 
hjemmeside til det bedre, så 
vil vedkommende være me-
re end velkommen.  
A propos frivillige – så har vi 
jo sat et større projekt i stø-
beskeen. Vores jubilæum, 
som egentlig faldt i 1. kvartal 
i år, har vi af indlysende 
grunde ikke afholdt. Det er 
dog planlagt til afholdelse i 
juni næste år. 
Vi har nedsat et lille udvalg, 
som planlægger forløbet og 
flasker det sig, som vi gerne 
vil, så vil hele Hals by og om-
egn få et nyt syn på Hals Ma-
rineforening. En festdag, 
som vi tidligere har afholdt 
dog med lidt flere aktiviteter 
for børn.  Det kræver også 
en del arbejdskraft og derfor 
vil vi gerne allerede nu have 
tilkendegivelser fra de af jer, 
som kan hjælpe op til dagen 
– el. på dagen – el. efter jubi-
læumsdagen.         Selv et par 
timer er også helt fint. Ar-
bejdsopgaverne varierer lige 
fra at passe fadølsanlæg, so-
davandsuddeling, dommer 

ved aktiviteterne, navneop-
skriver på deltagerne, kon-
trollørarbejde, passe pop-
korns-maskinen  til udleve-
ring af balloner.  
Næste nummer af Skansen 
vil udkomme i januar med 
dagsorden for den kommen-
de generalforsamling. 
 
Sluttelig ønsker bestyrelsen 
alle en glædelig jul samt et 
godt nytår.  
 

 
 

»Skansen« udgives af Hals Marineforening 

og udkommer fire gange årligt. 

 
Indlæg til bladet sendes til redaktionen. 

Ansvarshavende: Formand: Jesper 

Skov og 

Næstformand Kim Jørgensen Redakti-

onen: 

Poul Erik Lyngdorf Tlf. 21 28 

67 95 

pouleriklyngdorf@gmail.com 

 
Stof til næste nummer skal være redakti-

onen i hænde senest den 

10. januar 2022 Mail: 

pouleriklyngdorf@gmail.com 

 

Navne og adresser på 

bestyrelsens medlemmer samt diverse 

udvalg, finder du på på een af de sidste 

sider. 
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Bestyrelsens klumme 
(apriludgaven 2021) 
Forår og sommer og dermed 
lysere tider står for døren. 
Siden sidst har vi i Danmark 
været igennem  2. bølge af 
denne forbistrede Covid 19 
virus, som Hals Marineforening 
har været hårdt ramt af. Hårdt, 
fordi vi har været nødt til at 
overholde forsamlings-
restriktionerne, som har af-
holdt os fra at udføre vores 
sædvanlige aktiviteter.               
I august sidste år troede vi på 
en lille åbning men den blev 
dog hurtigt lukket ned.           Vi 
nåede dog at afholde en meget 
udskudt men dog hyggelig 
servitør- og sponsoraften.                         
Genåbningen af stuen, som 
blev forsøgt med mundbind 
når man kom og når man stod 
op, varede ikke længe. Sidste 
aktivitet blev foretaget i au-
gust, da vi havde indkaldt til 
arbejdsdag. Det blev lidt af en 

fuser, da restriktionerne for-
hindrede udførelsen af de 
fleste arbejdsopgaver.  I stedet 
blev der ryddet op i vores la-
gerrum.                  Siden da er 
ulkeaften, ålegilde, julefrokost, 
torskegilde. Servitør – og spon-
soraften og senest vores fe-
bruar-generalforsamling blevet 
aflyst og vi ved stadig ikke i 
skrivende stund, hvornår vi kan 
afholde alle disse aktiviteter.  
På landsplan er distriktsmøder, 
landsskyttestævne og sende-
mandsmøde også blevet aflyst 
eller udskudt. 
Vores dejlige marinekor har 
ikke givet lyd fra sig i snart et 
år, hvilket har medført, at de 
mange arrangementer, som 
var planlagt heller ikke er ble-
vet til noget. Ole Peter, Kar-
sten og Peter er ved at få 
stress, for, som de meddeler, 
så er det uvist hvornår stem-
merne skal bruges igen. 
Skyttelavet har heller ikke fået 
skudt sig ordentligt ind men er 
trods alt begyndt at skyde med 
max 5 skytter ad gangen hver 
anden tirsdag i hver måned. 
Bestyrelsen har dog ikke 
lagt sig fuldstændig fladt 
ned grundet omstændig-
hederne. Udluftningsyste-
met i stuen er blevet for-
nyet med en bedre udgave 
og betræk på vore stole er 

blevet udskiftet. Ved efter-
syn af vores elektriske 
installationer, blev det 
nævnt af elektrikeren, at vi 
havde en del ulovlige in-
stallationer i stuen og i 
samme øjemed, fremkom 
der en ide om at få en rist 
på herretoilettet. Begrun-
delsen for dette ønske er, 
at efter vore aktivitetsaf-
tener ser gulvet ikke ret 
pænt ud, da det kniber for 
nogen at holde fyren helt 
ud over urinalen eller også 
er det fordi nogen tror den 
er større end den reelt  er.  
Terrassen ved skyttelavet 
hus trænger også til en 
omgang. Vi har derfor 
ansøgt om et sponsorat til 
udgifterne hos fondene i 
Ulsted og Hals Sparekasse.  
Da vi i næsten et år ikke 
har haft nævneværdige 
aktiviteter og dermed hel-
ler ikke nogen omsætning, 
som hjælper på økonomi-
en, så besluttede bestyrel-
sen at sende et bekym-
ringsbrev til landledelsen. I 
brevet påpegede vi, at 
grundet økonomien kunne 
det være en ide, at ned-
sætte kontingentet i inde-
værende år også på grund 
af manglende aktiviteter 
for vore medlemmer som 
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selvfølgelig også må være 
gældende på landsplan. 
Svaret fra landsledelsen 
var desværre negativt og 
en afvisning af vores for-
slag. Inde i bladet kan man 
læse brevet til Landsbesty-
relse fra Hals Marinefor-
ening og det tilsendte svar. 
Som noget nyt vil der i 
hvert nummer af Skansen 
være referater fra de af-
holdte distriktsmøder samt 
referater fra de kvartalsvi-
se forretningsudvalgsmø-
der. Så kan alle følge med 
i, hvad der sker lokalt og 
hvad der besluttes på 
landsplan. 

 
Lige før jul gik vores tidligere 
bestyrelsessuppleant Ib fra 
borde og ved nytårstid måtte 
vi sige farvel til vores mange-
årige servitør Gert. Vi har assi-
steret med fanevagt ved bisæt-
telserne i Hals kirke.                               
Æret være deres minde. 
 Gerts bortgang har bevirket, 
at Allan Madsen indgår i besty-
relsen, Tommy overtager ud-
lejning af marinestuen og ud-

færdiger servitørvagtlisten., 
Kjeld er ansvarlig for flagudvalg 
og mærkedage. Allan Pedersen 
og Kim er hovmestre og skaffe-
re. 
I marts fik vi en henvendel-
se fra Hals Bådelaug om at 
afholde et møde angående 
en gangbro foran vores 
nyanlagte terrasse. Der 
blev aftalt møde på terras-
sen søndag d. 7. marts 
med bådelauget for Hals. 
Her et kort referat fra mø-
det kl. 9.00 søndag d. 7. 3. 
Mødedeltagere fra både-
lauget var formand og 
driftsleder og fra marine-
foreningen var der 6 besty-
relsesmedlemmer. 
Bådelaugets formand und-
skyldte den manglende 
kommunikation samt den 
hidtidige fremgangsmåde 
og håbede på, at det blev 
en engangs- foreteelse.  
Derefter fremkom både-
laugets ønske om at an-
lægge en gangbro ud for 
marineforeningens terras-
se så der kunne etableres 3 
helårs bådpladser. 
Fra marineforeningens side 
ville man kunne leve med 
en bådplads i hver side at 
de to eksisterende gang-
broer, altså to, men ikke i 
midten.  
Det blev oplyst at der fra 

marineforeningens side er 
betalt 250.000,- kr. for 
etablering af terrasse, 
belysning og borde-
bænkesæt for medlem-
mernes kontingentkroner 
og for at alle halsboer, 
turister og andre samt 
foreningens medlemmer 
kunne nyde den smalle 
havneudsigt. 
Fra marineforeningens side 
blev det foreslået, at både-
lauget til en hver tid kunne 
benytte gennemgangen 
foran Marineforeningens 
hus. Bådelauget kunne 
derved spare anlæggelse af 
bro og optimere med to i 
stedet for 3 pladser. 
Det var der desværre ikke 
forståelse for og mødet 
blev derfor hævet uden 
resultat. 
Fra marineforeningens side 
har vi foreslå et møde, 
hvor kommune, bådelau-
get og marineforeningen 
deltager. På den måde vil 
detaljer komme frem og 
evt. tegninger planer og 
priser blive kontrolleret. Vi 
fra marineforeningens side 
forsøgte at få detaljer frem 
ang. en evt. fortjeneste på 
anlæg kontra udgifterne til 
planen. Det var ikke muligt 
at få oplysninger om dette. 
Med næsten 250 med-
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lemmer af Marineforenin-
gen i Hals er vi en forening, 
som folk lægger mærke til. 
Alle holder vi af foreningen 
og det kammeratskab, vi 
finder i samværet centre-
ret omkring marinestuen. 
To gange er der i normale 
tider åbent for medlem-
merne. Alligevel kan man 
høre den gamle sang om, 
at Marineforeningen kun 
er et traktørsted eller hvis 
man er særlig negativ, så 
udnævnes marinestuen til 
et af de bedste værtshuse i 
Hals. Så er linjen ligesom 
lagt. Der kan ikke komme 
noget godt fra den kant, 
synes at være meningen 
med den spydige betragt-
ning om foreningen og 
dens medlemmer. 
Nu kan man selvfølgelig 
tage det med sindsro, for 
kritikken kommer i hvert 
fald ikke fra medlemmerne 
(forhåbentligt) men fra 
udenforstående. Synspunk-
tet bunder vel dels i mang-
lende interesse for hvad en 
Marineforening egentlig står 
for men vel også i det bille-
de af datidens sømænd, 
som ofte kom frem i viser og 
sange. Sømanden har en 
pige i hver en havn og mere 
af den skuffe. De fleste har 
overhovedet ikke nogen 

fornemmelse for, hvad det 
betyder at være på søen i 
længere tid. Vi mødes jo på 
baggrund af århundreders 
traditioner blandt danske 
søfolk og alle der har inte-
resse for livet til søs. Så det 
kan vel ikke undre nogen, at 
vi også kan lide – en lille én.            
Når det så er sagt, så har 
Hals Marineforening i år en 
enestående mulighed for at 
synliggøre Marineforenin-
gen  på en helt anden måde 
overfor lokalområdets be-
boere. Her i 2021 runder vi 
et skarpt hjørne nemlig 
foreningens fødselsdag. Vi 
skal til at fejre vores 75 års 
jubilæum og kan gøre det 
ved at arrangere en festdag 
ikke kun for marineforenin-
gens medlemmer men gøre 
som tidligere tider, hvor vi 
arrangerede aktiviteter, som 
de lokale fulgte med stor 
interesse. Her tænker vi på, 
da Kong Neptun kom sej-
lende ind og inspicerede 
marinerne og især da en 
eller to blev kølhalet.                                     
Vi havde femkamp med 
besætningen fra vores ven-
skabsskib Skaden og Hals 
kommunes politikere udfor-
drede os med aktiviteter 
foran Skansen og Brandvæ-
senet var med til vandkamp 
og meget mere af den slags. 

Det har vi nu fået mulighed 
for at gentage. To store 
sponsorater fra Sparekassen 
Vendsyssel i Ulsted og Hals 
har gjort det muligt at få 
vores ønsker til at få de 
elektriske installationer i 
orden, risten på toilettet og 
terrassen ved skyttelavet 
kan istandsættes, når og 
hvis vi samtidig vil afholde 
en jubilæumsfest à la tidli-
gere tiders aktiviteter til 
glæde for lokalområdets 
beboere. Derfor nedsatte 
bestyrelsen et ad hoc ud-
valg, som skulle planlægge 
udførelsen af vores jubilæ-
um. Karsten, Ole Peter og 
Poul Erik er fremkommet 
med en foreløbig plan, som 
løbende kan revideres, hvis 
og når alle vores medlem-
mer kommer med gode 
ideer til dagens program.                   
Lige nu ser det således ud :   
Se næste side.  
Der er mange muligheder for 
at ændre programmet. Især 
hvis der kommer gode ideer  
fra medlemmerne. 
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Dagsprogram for Hals Marineforenings 75 års jubilæum. 
 
10.00 – 10.30  Distrikts 12 kanonlaug skyder jubilæet i gang.                                                                                                        
Konkurrence om flest skud på 5 min.                                                                                                   
Kong Neptun ankommer og bydes velkommen. 
 
Søværnets Tambourkorps går gennembyen. 
 
10.15  Kong Neptun inspicerer marinerne og søværnets besætning.                                                                               
Marinere, som ikke er reglementeret påklædt, kølhales. 
 
10.30  Hals Marinekor hilser Kong Neptun velkommen og viser deres kunnen.  
 
10.45  Jubilæumstaler 
 
11.00 Ti-kamp-holdene inddeles efter alder inspiceres af Kong Neptun.                                                               
Fregatskydning starter op af Hals Marineforenings skyttelav.                                                            
Ti-kampen og skydning fortsætter og forventes afviklet kl. 15.00                                                    
Alle ti-kamp disciplinerne skydes i gang af Kong Neptun.  
 
11.00 – 14.00 skafning.                                                                                                                         
Der serveres 2 pølser med brød og sodavand eller en fadøl til alle. 
 
13.00  Hals Marinekor viser deres kunnen.  
 
14.00  Redningsaktion med helikopter fra flyvestation Aalborg. 
 
15.00  Ti-kamp afsluttes med præmieoverrækkelse. 
 
15.30  Hals Brandvæsen giver opvisning i vandkamp og skum.                                                                                 
16.00  Hals Marinekor afslutter jubilæumsdagen.     
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               AKTIVITETSKALENDER 2021 – 

2022 
 

Følg opslagene i Marinestuen med tidsangivelser / 

menu og priser på de forskellige arrangementer. 

 
2021 
Lørdag  d. xx/x     Torskegilde ............................................................... kl. 13.00 
 
Lørdag  d. xx/x     8/2   Sponsor / servitørfest ....................................... kl. 18.00 
 
Lørdag  d. xx/x    HMF GENERALFORSAMLING ..................................... kl. 14.00 
 
Fredag  d. xx/x    Foredrag i stuen .......................................................  kl. 18.00 
Lørdag  d. xx/x    Fregatskydning ......................................................... kl.  09.00 
 
Lørdag  d. 14./8.    Sommerarrangement / Jubilæum............................ kl.13.00 
 
Løedag d.  8./10.    Ulkeaften ............................................................... kl. 18.00 
 
Lørdag  d. 13./11.    Ålegilde ................................................................kl. 13.00 
 
Lørdag  d. 11./12.    Julefrokost............................................................kl. 13.00 
 
Søndag d. 19./12.    Glögg & æbleskiver......::...................................... kl. 13.00 
 
 

2022 
Lørdag d. 16./1.    Torskegilde ............................................................. kl. 13.00 
 
Lørdag d.  6./2.    Servitør- / sponsorfest ............................................. kl. 18.00 
 
Lørdag d.  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 fo-
tos bliver offentliggjort i SKANSEN eller i lokalaviserne. 
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Nyt fra Hals Marineforenings Skyttelav. 
Alle medlemmer af Hals marineforenings kan være medlem af skyttelavet.  
 

Sted :  Skydning afholdes i Skyttelavets hus overfor Marinestuen. 
Dato : Hver 2. tirsdag hver måned eller efter tilmeldingerne.. 
Tidspunkt :  kl.  19.00 
 
De bedste hilsner 
Formand for skyttelavet 
Finn Munk Andersen. 
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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 malerfir-

maetpriis@gmail.com 

Feriehuse ved østkysten: Fe-
rienhäuser an der Östküste: 

www.feriepartner.dk/kattegat 

En god 
oplevelse 
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Hals Marineforenings medlemsbrevkasse. 
 
Som noget nyt vil bestyrelsen gerne, at medlemmerne har mulighed for med-

indflydelse 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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Sommerfesten i stuen 2021 
 

 

 

 

 
 

Sommerfesten lørdag d. 14. august blev et tilløbsstykke. Prisen var da også overkommelig. Marinestu-
en var godt og vel fyldt med forventningsfulde medlemmer og derfor var der gang i køkkenet. På bille-
det ses køkkenholdet, som blev kaldt ind i stuen for, at vi kunne sige tak for mad med stor ros og ap-

plaus. 
 

 
 

Efter maden, var der travlhed i baren, da der nu skulle skylles efter. Der var ingen sure miner denne dag. 
  



 

 
 
 
 

Sommerfesten i stuen d.14. august. 2021 
 
 
 

 
Efter de tunge retter som lå tungt i sækken, kunne der så endelig gives grønt lys for rygning i stuen. 
 
 

 
Selv Dannebrog kom forbi redningshuset.                Kjeld er ved at komme med de store ideer – Skål. 
  



 

 

 
 

Ulkeaften for nye medlemmer fra 2020 og 2021. 
 
 

 
 
Fredag d. 8. 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.                                                           
Middagen, som kartoffelheltene og hovmestrene havde haft gang i, bestod denne aften af en - med kærlig hånd – tilberedt 
skipperlabskovs med tilbehør og alt hvad der ellers hører sig til efterfulgt af Lyngdorfs specialitet  IS. 
                                        

 
 
Som det måske kan anes på billede blev de serverede retter indtaget med godt humør.                                   
Med maverne godt fyldt op kunne alle gode historier og jokes komme op til overfladen.   Marinestuens Kjøbenhavnerklokke 
bimlede så voldsomt, at mange troede, at den revnede. Det var dog kun stilken på klokken, som manglede efter ulkeaftenen.  
Den er igen klar til brug, hvis nogen har lyst til at slå et slag eller to. De nye medlemmer lærte hurtigt, at det kan koste lidt, at 
bruge den. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ulkeaften for nye medlemmer fra 2020 og 2021. 
 
 

 
 
Velkommen skal lyde til  :   
 
Arne Høj Nielsen, Boye Carsten Jensen, Claus Madsen, Erling Petersen, Erling S. Andersen, Helle Skov, Henrik Ulsøe, Janni E. 
Priis Olsen, Jørgen M. Christensen, Jørn E. Blanck, Jørgen M. Christensen, Kasper Munk Loeb, Keld Merrild, Kjeld Norman 
Hansen, Knud Jensen, Kurt Jensen, Lars Jensen, Mogens Jensen, Ole Bratholt, Peer Pedersen, Preben Sørensen, Rupert K. Lou-
bek, Steen Poulsen, Svend B. Nielsen, Tage Larsen og Jørn Kristensen. 
Næstformand Poul Erik Lyngdorf holdt velkomsttalen. Her kom han blandt andet ind på at de nye medlemmer var blevet 
målt og vejet i bestyrelsen. Der var dog ingen, der blev fundet for lette. Da kravene om optagelse kom på tale skabte det en 
del uro i bestyrelsen. Nye medlemmer skal jo være myndige , godkendte af landsbestyrelsen, ædruelige og ustraffede. Efter 
en lang debat i bestyrelsen blev de to sidste kriterier slettet, da de fleste af de nye nok havde været eller er gift, så syntes 
man, at det var straf nok og det med ædrueligheden ville bestyrelsen nok heller ikke kunne leve helt op til. 
Selv dannebrog kom forbi Hals på denne dag. 

 
 

 
                       
  



 

 
 

 
 

 

 

www.halsmarineforening.dk 
 
 

 

GRAVSTEN 

Stenhuggeren 

Karl Badsberg-Nielsen 
Hals og Dronninglund 

 
Træffes gerne alle dage efter aftale 

Tlf. 98 84 20 50 - svarer altid! 

Car

l Frederik 

Vi ses på Carl Frederik 

Havnen 3 • 
Hals 

Tlf. 98 25 10 01 

Madstedet for alle... 
Restaurant 
& Grillbar 

http://www.halsmarineforening.dk/


 

     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 Tommy Stjernby. 

 
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 / sam-

levers eller børns mærkedage. Undtagelse herfra kan ske hvis de pårørende ved et medlems be-

gravelse 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 forefin-

des 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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Sendemandsmøde i Skagen med 236 deltagere. 

 

Marineforeningens sendemandsmøde (repræsentantskabsmøde) er foreningens øverste myn-
dighed og det årlige ordinære sendemandsmøde afholdes i.h.t. vedtægterne inden udgangen af 
maj måned. Her mødes foreningens landsbestyrelse og afdelingernes sendemænd (delegere-
de), der forholdsmæssigt (1:25) afspejler deres medlemstal. 

På Sendemandsmødet fremlægges og drøftes landsbestyrelsens årsberetning, det reviderede 
årsregnskab, og fremkomne forslag behandles. Ligeledes bekræftes næste års mødested, og 
kontingentet til landsforeningen fastsættes. Endelig foretages valg til landsledelsen (Landsfor-
mand, -næstformand, -kasserer og -sekretær), samt foreningens revisorer. 

Næste Sendemandsmøde planlægges gennemført i perioden 13 – 15. maj 2022 på Løgstør 
Parkhotel. 
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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 må-
nen. 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, man-
den der ejede butikken sagde: “en computer bruger altså ikke gardiner”, blondinen sagde: “hal-
lo, 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”  

 

 

 

 

 



 

Det muntre hjørne.  
 
Det var manden der gerne ville tabe sig, så han gik til en slankeklinik. Der fik han at vide, at der var 3 måder, 
hvorpå han kunne tabe sig. 
En hvor han ville tabe sig 10 kg og som kostede 1.000 kr. 
En hvor han ville tabe sig 20 kg og som kostede 2.000 kr. 
Og endelig en hvor han ville tabe sig 30 kg og som kostede 3.000 kr. 
Manden ville gerne prøve den til 1.000 kr., hvorpå han fik at vide, at 
han skulle gå ind i rum nr. 1. Da han kom ind, sad der en smuk slank dame med et skilt, hvorpå der stod: “når 
du fanger mig, må du bolle mig!” 
Og så kunne det nok være, at manden begyndte at løbe efter hende – og efter 
lang tid fangede han hende da også, hvor han så fik lov at bolle hende. Da han bagefter blev vejet, havde han 
godt nok tabt sig de 10 kg, hvorefter manden så tænkte, at det vel nok var en rar måde at tabe sig på, så det 
ville han prøve igen. 
Han bad om, at prøve rum nr. 2, hvor han kunne tabe sig 20 kg for 2.000 kr. Da han kom ind i rummet, sad der 
den mest sporty, flotte super model, og hun havde også et skilt, hvorpå der stod: “når du fanger mig, må du 
bolle mig”. Så han løb og løb, og langt om længe fangede han hende og bollede hende. 
Det var for godt til at være sandt. Så manden ville prøve rum nr. 3 
også, hvor han kunne tabe sig 30 kg for 3.000 kr. Da han kom derind, stod der en stor gorilla med et skilt 
hvorpå der stod: “Når jeg fanger dig, må jeg bolle dig!” 
 
 
Eva: Adam elsker du mig? 
Adam: nej 
Eva(grædende): Hvorfor dyrker du så sex med mig? 
Adam: Kan du se andre? 
 
 
En dreng går ind i en butik for at købe kondomer, hvor så ekspedienten spørg ”Vil du have en pose til? ” Hvor 
han så derefter svare ”Nej tak, så grim er hun ikke” 
 
 
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 Win-
dows” 
Inpektøren: “Hvor sidder hjernen?” 
1 Blondine: Hun pejer på albuen og siger “her.” 
Inspektøren: “Ud, næste” 
Inspektøren spørger om det samme spørgsmål. 
Blondine 2 pejer på sin albue og siger “her.” 
Inspektøren: Ud, næste 
Ispektøren spørger om det sammen spørgsmål igen. 
Blondine 3 pejer på hovedet og siger “her.” 
Inspektøren: “Hvordan vidste du det” 
Blondine 3 pejer på albuen og sig “jeg brugte den her” 
 

 

Der var en blondine der sad i hjørnet og så trist ud så kommer en brunette og spørger hvad der er i 
vejen? 

-Blondinen svarer : sten og asfalt. 
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