
  

 

 

 Side !1

G Ø S E N  
 

Nr. 1                    Januar 2022            79. årgang



Bestyrelsen pr. 1. januar 2022 

Marineforeningen 
Hørsholm – Rungsted afd. 
Sdr. Jagtvej 10 
2970 Hørsholm 
Tlf. 45 57 16 54 
www.mfhr.dk 

Stuen er åben på Mandag, tirs-
dag og onsdag kl16:15 til 18:15, 
samt på annoncerede Lørdage. 

Afdelingskasserer og næst-
formand 
Henrik B. Pedersen 
Hejrevej 17 
3630 Jægerspris 
Tlf. 20 20 75 41 

Bestyrelsesmedlem 
Henning Mikkelsen 
Tjørnevej 10 
2970 Hørsholm 
Tlf. 42 50 56 35  

Bestyrelsesmedlem og sekre-
tær 
Hans Anton Olsen 
Duevej 19 
2970 Hørsholm 
Tlf. 20 83 78 74 

Revisorer: 
Søren Topp 
Elo Henriksen 

Forside billede 
Søværnet  
Piratjagt i Aden bugten 

Formand 
Palle Pedersen 
Rypevænget 109 
2980 Kokkedal 
Tlf.20 10 50 53 

Bestyrelsesmedlem  og Ar-
bejdsformand 
Pelle Moldenhawer 
Kammerrådensvej 7, 2,tv. 
2970 Hørsholm 
Tlf.  26 83 70 37 

Bestyrelsesmedlem  
Knud Thomsen 
Mortenstrupvej 34 
2970 Hørsholm 
Tlf. 81 71 62 87 

Bestyrelsesmedlem 
Leif  Verner Hansen 
Carlshøjvej 47, st. th. 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 20 13 75 16 

Bestyrelsessuppleant 
Vacant 
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Formanden har ordet. 

Det er med stor glæde, at jeg, på bestyrelsens vegne, kan ønske 
jer alle Godt Nytår. 

Vi tager igen hul på et foreningsår, som gerne skulle bringe ople-
velser og glæde, og dermed kammeratligt samvær. 

Det med samvær har været noget besværligt gennem det for-
gangne år, da vi jo har haft lukket ned , grundet coronapande-
miens  hersken. 

Nedlukningen af foreningen gennem store dele af året, og også 
nu igen, sætter endnu større krav til den enkelte, om at deltage 
positivt i foreningens virke. Bestyrelsen gør alt hvad den kan, 
for at holde skuden på ret kurs, men vi må alle hjælpe hinanden: 
også jer alle medlemmer udenfor bestyrelsen. Vi kan ikke gøre 
det alene. 

Derfor: bak op om de forskellige arrangementer, men også i 
hverdagen. Der er folk bag, som gør en stor indsats. 

Lukkeperioderne har, i sagens natur, også påvirket vores øko-
nomi: desværre i negativ retning. 

Bestyrelsen vil således fortsætte med ”at udbyde” ydelser til 
kostpriser, og i nogle tilfælde endog sætte priserne op, hvilket er 
sket på alle barpriserne. 

Bespisningerne ved ulkeaftenerne kan ikke længere klares pr. 
honnør, men må indkøbes ude i byen, hvilket selvfølgelig giver 
prisstigninger 

Men mød op alligevel: ulkeaftenerne, med tilhørende billardtur-
nering, er noget at det der gavne sammenholdet meget……… også 
at man ses og får en god sludder. 
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Derfor. Gennemse forårsprogrammet, sæt nogle krydser i ka-
lenderen for deltagelse, og husk så at skrive dig på listerne i 
stue, med bindende tilmelding 

Coronasmitten har hærget over hele jordkloden, og er endda 
blevet meget værre her den sidste del af 2021, samt endnu i 
skrivende stund. Lad os håbe, at det aftager og at vi kommer 
igennem uden for mange men og ar. 

Med ønske om en god og positiv sæson 

 Palle P. / formand. 

Kassereren har ordet 
/Henrik B 

Det er igen tid til at indbetale kontingent, som kun er kr. 400,- 
for hele kalenderåret 2022.  
Du kan enten betale kontant i Marinestuen, eller ved en ban-
koverførsel til  

Reg. nummer 1329   
Konto 1960 002 413 

Husk følgende fra vores vedtægter:  
“Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og 
opkræves pr. 1. januar, med seneste rettidige betaling  den 1. 
februar. 

Medlemmer der ikke har betalt rettidigt modtager en påmindel-
se med seneste betalingsfrist den 1. marts, pålagt et  

påmindelsesgebyr på kr. 25,-  

Medlemmer der ikke har betalt kontingent den 15. marts slet-
tes af Marineforeningen uden yderligere varsel.” 
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Fra gøgler til skibsreder 

Onsdag den 26. januar kl. 19.00  
 

Kaare Vagner fortæller om sin karriere, der startede som 14 
årig i omrejsende tivoli ved luftgyngen, sejlede fransk kok og 
spadesvinger i Nakskov, maskinmesteruddannet, maskinmester 
i Grønlands handel, maskinmester i Delfinen klassen - boet en 
del år i udlandet som industrimand og købte 1999 coasterrede-
riet Fabricius & co i Marstal og genoptog sejlads, som maskin-
mester på deltid de efterfølgende 15 år. 
Kaffe og madder kr. 25,- 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Nytårskoncerten 
Er desværre aflyst for året 2022. 
Det skyldes, at kirken er lukket på grund af renovations-
arbejder. 
Vi har undersøgt alternative steder til at afholde koncer-
ten, men desværre er det ikke lykkedes af finde et egnet 
sted. 

Vi ser frem til at komme i Hørsholm Kirke igen i 2023 

Arbejdsdag 
Lørdag den 22. Januar kl. 09:00 

I forbindelse med fejrin-
gen af Viceadmiral Vedel, 
skal Marinestuen frem-
træde på bedste vis. 
Derfor inviteres der til 
Arbejdsdag, så vi kan få 
gjort huset tip top klart  
efter vinteren.  

 Side !6



Viceadmiral Vedels gravsted 
I anledning af Viceadmiral Aage Helgesen Vedels 40 års dødsdag 
(+1 Covid år) har vi fået hans gravsted renoveret og istandsat. 

Det renoverede gravsted “indvies” ved en højtidelighed onsdag 
den 9. februar. 

Foreløbig ser programmet således ud 
Kl. 1100:	 Samling ved gravsted/kapel med opstilling af flag, 
tamburgaster 
Kl. 1110:	 Kort andagt/bøn 
Kl. 1120:	 Lægning af buketter/kranse 
Kl. 1130:	 Afslutning og forlægning til Marinestuen 
Kl. 1145:	 Traktement og hyggeligt (minde)samvær 
Kl. 1300:	 Tak for i dag 

Gæsteliste:
Hørsholm Kommune:
Borgmester Morten Slotved, Veterankoordinator Lotte Cooper
 
Familien Vedel:
Knud Breum. Orlogskaptajn-R Steen Vedel?
 
Søværnet:
Chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen
Søværnets Tamburkorps: 2 TKP-gaster (trompet + tromme)
 
Vedelfonden/Danmarks Marineforening:
Formand Steen Engstrøm. Redaktør Leif Mortensen
Landsflagbærer Niels Arne Hansen + Landsnæstformand Søren Kon-
radsen

 Orlogsprovst (emeritus) Eigil Bank Olesen

Hørsholm-Rungsted Marineforening
Formand Palle Pedersen. Næstformand Henrik B. Pedersen. Sekre-
tær Hans Olsen Flagbærer. Flaggast
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Danmarks Veteraner:
Formanden for lokalforening Nordsjælland

Veterancafé Hørsholm
Formand Henrik Abildgaard
 
Hørsholm Kirke:
Præst Per Melhof
 
Smeden

 Viceadmiral A. H. Vedels gravsted
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Viceadmiral Aage Helgesen Vedel  (1894 - 1981) 

Viceadmiralen er mest kendt 
for, som chef for 
Søværnskommandoen under 
WWII, at beordre sænkning af 
flåden i august 1943, således 
at den ikke faldt uskadt i 
hænderne på Værnemagten. 

A. H. Vedel blev kadet i 1912, 
sekondløjtnant i 1916, og var 
avanceret til kontreadmiral i 
1941, samme år blev han ud-
nævnt til viceadmiral og blev 
chef for Søværnskommandoen 
og direktør for det daværende 
Marineministerium. Han var 
chef for Søværnet indtil 1958, 
hvor han tog sin afsked. 

H. Vedel kom til at spille en 
fremtrædende rolle under besættelsen. Efter augustoprøret brød 
samarbejdspolitiken sammen, og forsvaret var udemærket klar 
over at tyskerne kunne finde på at angribe danske militærinstalla-
tioner. 
Om eftermiddagen lørdag den 28. august 1943 havde forsvarsmini-
ster Søren Brorson og Viceadmiral A. H. Vedel et samråd. Resulta-
tet blev, at Søværnskommandoen udsendte nye ordrer til enheder-
ne på Holmen: 

“Besættelse af Skibene paa Holmen maa efter Regeringens  
Bestemmelser ikke imødegaas med Magt” 

Men Søværnskommandoen, dvs. Vedel som chef, valgte at handle 
på egen hånd og tilføjede følgende til den ministerielle befaling:  

“Skibene kan efter omstændighederne sænkes” 

Tidligt om morgenen dagen efter iværksatte tyskerne den forven-
tede Operation Safari mod det danske militær, Og Vedels ordre blev 
eksekveret. På Flådestation Holmen lykkedes det mandskabet at 
sænke eller ødelægge 30 fartøjer, og det lykkedes at sejle 13 skibe 
til det neutrale Sverige. 
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(fortsat) 
Af Flådens 52 fartøjer var to 
på Grønland, 32 blev sænket 
af egen besætning, fire nåede 
svensk territorium, og 14 
blev erobret uskadt af ty-
skerne. Tyskerne hævede 
hovedparten af de sænkede 
enheder og 15 kom i en eller 
anden form aktiv tjeneste i 
den tyske flåde. 
Vedel blev kortvarigt inter-
neret, men var samtidig i 
nær kontakt med mod-
standsbevægelsens ledelse 
og de øverste ledere af 
Søværnets illegale virksom-
hed og koordinerede den ille-
gale overførsel af våben fra 
Sverige.  

Frit efter Wikipedia og Google / Henrik B 

	 	 	 	 	  

Billardlørdag  
Lørdag den 
19. Marts kl. 
12:00 
Stuen er  åben fra 
kl. 11. Barforman-
den har arrangeret 
Billardturnering, 
lotterier og meget 
andet godt. 
Der vil være en let-
tere servering. 
Mød op oh hyg dig 
med dine kamme-
rater 
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Marineforeningen Distrikt 2	  

Gode kammerater. 

Der indkaldes til Distriktsmøde lørdag den 19. Februar 2020, 
kl. 10.00 og denne gang bliver Distriktsmødet afholdt af Hunde-
sted, Havnegade 8, 3390 Hundested 

Efter mødet, som forventes at være afsluttet kl. ca. 12.30 vil der 
være skafning til kr. 100,-  pr. person inklusive en genstand 
Sidste frist for tilmelding til skafning - som er bindende - er fre-
dag den.11. februar., til D2 formand Palle Pedersen, tlf. 
20105053, @mail jytpal@gmail.com. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Mønstring af afdelingerne. 
3. Godkendelse af seneste referat fra Frederikssund 
4. Distriktsformandens beretning. 
5. Aflæggelse af regnskab.  
6. Emner til debat / indkomne forslag. 
7. Afdelingernes beretninger. 
8. Næste møde. 
9. Eventuelt 

Eventuelle forslag skal være distriktsformanden i hænde, sna-
rest. Med håb om et godt møde, sender jeg hermed de bedste 
hilsner. 
Palle Pedersen/ D2 
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Der indkaldes hermed til Generalforsamling,  
som afholdes  

søndag den 27. Februar 2021 kl. 10:00 
i Marinestuen, Sdr. Jagtvej 10, 2970 Hørsholm 

DAGSORDEN:  
Punkt 1.	 Valg af dirigent. 

Punkt 2.	 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning. 

Punkt 3.	 Kassereren aflægger regnskab 
Punkt 3a.	 Budget 2022 

Punkt 4.	 Behandling af indkomne forslag.  

Punkt 5.	 Valg til bestyrelsen: 
A. Valg af Formand, Palle P. modtager valg. 
B. Valg af bestyrelsesmedlem, Mikkel modtager 

valg 
C. Valg af bestyrelsesmedlem, Pelle modtager valg 
D. Valg af bestyrelsesmedlem, Leif modtager valg  
E. Valg af bestyrelses suppleant. 
F.
Kasserer Henrik B., samt bestyrelsesmed-
lemmerne Hans O. og Knud T.  er ikke på valg i 
år. 

Punkt 6.	 Valg af Revisorer og Revisor suppleant. 
Søren Topp og Elo Henriksen modtager 
genvalg. 

Punkt 7.	 Valg af sendemænd til det årlige Sen-
demandsmøde. 

Punkt 8.	 Valg af flagbærer og reserveflagbærer.  
	   
Punkt 9.	 Eventuelt.  

Foreningen er herefter vært ved de traditionelle gule 
ærter m/ tilbehør 
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Forårsbanko 

Vi afholder det traditionelle forårsbanko med dejlige præmier 
for henholdsvis en række, to rækker og fuld plade.  
        

Onsdag den 20. april kl. 19:00 

En spilleplade kan erhverves 
til kr. 20,- for hele aftenen – 
inklusiv ekstraspillet. 
Husk at komme i god tid - der 
er sædvanligvis rift om plad-
serne og lodderne til kinesisk 
lotteri!! 

Løvsprings Frokost 
Vær med til at byde foråret velkommen i 2019, 

Lørdag den  23. april kl. 12:30  

Kom og nyd en hyggelig frokost i 
Marinestuen, tag din ledsager med 
og hyg dig sammen med dine ma-
rinekammerater over en dejlig 
frokost. 
Det er billigt, blot kr. 75,- pr. delta-
ger 
/Henrik B. 
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Fregatskydning 
Fregatskydningen afholdes lørdag den 28. Maj i henhold til vo-
res mange årige traditioner:  

Kl. 10:30	 Opstilling med Kvindelige Mariners Musikkorps 
på Apotekertorvet, hvor der gives en mindre 
koncert. 

Kl. 11:00 	 March gennem Gågaden til Ridebanen, hvor der 
serveres en forfriskning. Herefter transport til 
Marinestuen. 

Kl. 12:00 	 Koncert foran Marinestuen, Sdr. Jagtvej 10. 

Kl. 13:00 	 Frokost sammen med ”Pigerne”. 

Kl. 14:00 	 Mønstring af skytter og start på fregatskydnin-
gen. 

Kl. 17	 Forventet afslutning af skydningen og præmie-
overrækkelse. 

Hvis du ønsker at deltage i frokosten kan du købe en spisebillet i 
Baren til kr. 50,- 
Øl, snaps, vand og vin kan erhverves til de sædvanlige lave pri-
ser. 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Aktivitetskalender  
Forår og sommer 2022 

JANUAR 
Onsdag den 12. kl. 1830:	 Ulkeaften.  
Lørdag den 22. kl. 0900:	 Arbejdslørdag 
Onsdag den 26. kl.1900:	 Foredrag : Fra Gøgler til Skibsreder 

FEBRUAR 
Onsdag den 2. kl. 1830:	 Ulkeaften.  
Onsdag den 9. Kl 0900:	 Parade ved Viceadmiral A. H. Vedels 	

	 gravsted. Se program i bladet 

Lørdag den 19. kl. 1000:	 Distriktsmøde i Hundested 

Søndag den 27. kl. 1000:	 Generalforsamling. 

MARTS 
Onsdag den 9. kl. 1830:	 Ulkeaften. 
Lørdag den 19. kl. 1200:	 Billardlørdag. Stuen åbner kl. 1100 

APRIL. 
Onsdag den 6. kl. 1830:	 Ulkeaften. 
Lørdag den 23. kl. 1230:	 Løvspringsfrokost. 
Onsdag den 20. kl. 1900:	 Forårsbanko. 

MAJ 
Onsdag den 4. kl. 1830	 Ulkeaften. Billardturnering slutter. 
Fredag – søndag 12. - 14.	 Sendemandsmøde i Løgstør. 
Lørdag den 28. kl. 1030	 Fregatskydning. Se program i bladet. 

JUNI. 
Søndag den 5. kl. 0900	 Pinsemorgen: morgenbord. 
Lørdag den 25. kl. 1400	 Der “lukkes” for sommerferien. 
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Jubelrulle 2022 

80 år 
Bengt Jønsson	 26. august 
Søren Peter Topp	 17. september 
Jørgen Troels Fabian	 31. december 

75 år: 
Erling Pedersen	 25. maj 
Mogens Dahl Andersen	 30. maj 
Henning Thomsen	 15. september 
Torben Ravn	 18. november 

70 år: 
Søren Peter Petersen	 2. januar 
Svend Theil Sørensen	 14. maj 
Gunnar Eitz Bastiansen	 29. august 
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