
 

 

Billede fra SAREX 21 

Medlemsblad for Danmarks Marineforenings Hørsholm - Rung-
sted afdeling. 

Som medlem af foreningen kan, efter den lokale bestyrelses 
godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder, der er 
eller har været tjenestegørende i Søværnet, Marinehjemme-
værnet, Handelsflåden eller Fiskeriet - eller som nærer inter-
esse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede er-
hverv. 
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Formanden har ordet… 
Denne miniudgave af Gøsen, som gælder for resten af året 2021, 
skulle gerne være starten på et rigtigt og fyldigt nummer af samme, 
efter nytåret. 

Den nye bestyrelse, som den ser ud efter sidste generalforsamling i 
august måned, vil arbejde hårdt på at få nye medlemmer, da vi ef-
terhånden er på kanten af det sunde. 

At skaffe nye medlemmer er jo en opgave i sig selv, men vi vil ”kun” 
have nye og gode medlemmer, som vil marineforeningen og det blå 
Danmark, og ikke kun – fest og farver. 

Fest og farver skal der også til, men vi skal hele tiden skele til vores 
formålsparagraf: …..at styrke støtten og holde interessen for 
Søværnet og det maritime Danmark……….. 

Bestyrelsen vil forsøge at sætte et program sammen for det kom-
mende forår, hvortil du er meget velkommen til at komme med for-
slag: både for ide, tid, sted og gennemførelsen. Vi tror således fort-
sat på, at indblanding giver fornyet interesse og dermed en medind-
flydelse, som i sig selv skaber fornyet interesse. 

Desuden er det svært for bestyrelsen at udstikke den rigtige kurs, 
hvis vi ikke får noget feed-back. 

Så derfor: tænk nogle tanker, både på hvervemetoder og evt. arran-
gementer, kom til bestyrelsen med det, og vi vil se på ideerne. 

Men ellers er vi så småt ved at komme i gang efter den altoverskyg-
gende corona-pandemi. 

Mange afdelinger har haft det kæmpe svært økonomisk under vejs, 
men vi har dog klaret os med et relativt lille underskud: takket 
være vores gode indhusning. 

Det gode  samarbejde med Hørsholm Kommune vil vi fortsat arbejde 
på, men hvem de er efter næste kommunalvalg, ved vi jo selvsagt 
ikke endnu. Men vi vil tænke positivt. 

Med disse ord, håber jeg på et fortsat godt efterår, med gode sam-
menkomster og godt humør. 
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Venligst/ Palle P. / formand. 

Program for resten af 2021 

Oktober  
Ulkeaften  
Onsdag den 13. oktober  kl. 18:30  napper vi igen en hyggelig ulke-
aften.  
Menuen er forloren Hare mm. til den lave pris a kr. 100,- 
Efter middagen er der Billardturnering, hvor du kan deltage for  
kr. 5,- 

Frikadellelørdag 
Lørdag den 23. Oktober er stuen åben fra kl. 12 til 16.  
Der vil være en lettere, og GRATIS servering mellem kl. 13 og 15, 
eller til der er spist op - hvad der end måtte ske først. 

November  
Ulkeaften 
Onsdag den 10. kl. 18:30byder vi igen på en hyggelig Ulkeaften. På 
grund af kokkesituationen er menuen endnu ikke på plads, men 
det bliver til den sædvanlige pris kr. 100,- pro Snabula 
Herefter kan der spilles billard til kr. 5,- pr turneringsdeltager. 

Efterårsbanko 
Onsdag den 17. kl. 19.00, vil vi gentage vores succesfulde efterårs-
banko, som plejer at være et tilløbsstykke. Lad det blive det igen i 
år, da vi selvfølgelig skaffer fine præmier, sidegevinster og godt 
humør i herlige rammer. 10 ordinære spil + et ekstra.  
Tag gode venner/ bekendte, familie og naboer med. Vi ses.  

Billardlørdag 
Lørdag den 20. Er der billardturnering for alle der har lyst til 
at deltage.  
Vi deler os i to hold og seeder, således at det er jævnbyrdige 
hold. Vi åbner Stuen kl. 11 og starter spillet kl. 12.  
Der er præmier  - og det hele fås til kr. 30,- 
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December 
Ulkeaften 
Onsdag den 8. kl. 18:30  afholdes årets sidste Ulkeaften, og der 
serveres naturligvis Julemiddag til kr. 100,- pr. deltagerBillard 
kr. 5,- 

Julearrangement 
Søndag den 19. kl. 13.30 serverer vi gløgg og æbleskiver til alle 
fremmødte, uden beregning. Således har vi gennem mange år øn-
sket hinanden en god jul. og det sker så også i år. 
Tag gerne nærmeste pårørende med til en hyggelig stund. 

2022 ś første ulkeaften, er planlagt til onsdag den 12. januar. 
 

Fregatten Jyllands livslinie  
Se https://www.fregatten-jylland.dk/livslinje/ 

Dette er en nødudgave af GØSEN, med program for resten af 2021. 
Jeg forventer fuld udgave igen i januar 2022 
Redaktionen v/Henrik B. 
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