
 

 Gilleleje Marineforening 

Nr. 19                                                                     december 2011  

Adresse                                                                            

Gilleleje 
Marineforening 

ønsker alle medlemmer 
 en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår

”I gamle dage”
                     

Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle Gilleleje prøver vi at finde flere gamle foto.



Husk lørdag d. 17. december kl. 1100,  
hvor der i marinestuen serveres gløgg og 
æbleskiver samt afholdes julebanko med  
Søren Svendsen ved roret. 

Marineforeningens bestyrelse planlægger en 
Mærsk aften fredag d. 20. januar 2012 med 
foredrag/film om rederiet Mærsk. 

Du kan allerede nu tilmelde dig hos Steen 
Møller på tlf. eller mail.

Hold øje med nærmere info på opslagstavlen.

Lørdag d. 4. februar 2012 er der 
brunkål i marinestuen til en pris af  
90 kr. incl. en øl.   Tilmelding til 
kokkene Niels Faurby eller Tom 
Hedegaard senest ugen før.

Gilleleje Marineforening indkalder til ordinær generalforsamling  søndag d. 12. februar 
2012  kl. 1100 i marinestuen. Dagsorden jf. Marineforeningens vedtægter. 
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. januar 2012. 

Efter generalforsamlingen er marineforeningen vært ved en gang 
sprængt oksebryst med tilbehør. 

           Malta – Foto John Kanstrup 

1. nytårsdag der der NYTÅRSMØNSTRING i marinestuen, der har åben fra kl. 1400-1600, 
hvor marineforeningen byder på et glas vin med kransekage, og baren vil være åben.



Det årlige torskegilde holder vi i marinestuen lørdag d. 3. marts 2012. 
Prisen vil være 90 kr. incl. en  øl og en snaps. Nærmere om arrangementet og 

tilmelding vil komme på opslagstavlen.

Bestyrelsen er i gang med at planlægge et fredags arrangement til 
fredag d. 23. marts 2012. Endnu ikke nærmere om dette, men der vil 

komme yderligere på opslagstavlen i marinestuen. 

Bestyrelsen anmoder om, at de medlemmer, der har 
e-mail adresse, sender denne til Steen Møller på mail 
annedorteparadis@gmail.com  
Dette til de der er interesseret i at få medlemsbladet 
elektronisk, og ikke mindst fordi vi så kan sende 
diverse information til medlemmer med e-mail 
væsentlig hurtigere. 
Dette kan være spontane indslag om spise 
arrangementer og andre indslag m.v.

Fremover kan kontingent betales via netbank.
Husk – betaler du din kontingent i baren senest  d. 2. februar 2012 og 
inden generalforsamlingen  starter, følger der en  øl med i prisen.

WWW / Bestyrelsen arbejder 
på at få oprettet en hjemmeside 
for Gilleleje Marineforening.
Nærmere om dette når 
oprettelsen er på plads.

mailto:annedorteparadis@gmail.com


BARVAGTER søges til 2012 

Interesserede kan henvende sig hos barvagtchef Gerner 
Thorsgaard, der står klar i baren med en helt ny kalender 
for 2012 og endnu med en del ledige weekender. 

Minebøssen gav i 2011 ca. 1400 kr., der 
indgår som en del af  det beløb, Gilleleje 
Marineforening betaler til Georg Stage.

Det går langsomt men sikkert 
fremad med bidrag til kanonbåds 
projektet.

Bidrag modtages 
stadig i 
marinestuen.



Lørdag d. 15. oktober gik turen Ud i Det Blå startende med morgen skafning i marinestuen. 
Efter dette kom vi på byvandring i Gilleleje med Ole Canberg fra Museumsforeningen som guide.

                                                   Foto Søren Svendsen

Derefter gik turen i bus rundt i Nordsjælland  for til sidst at lande på kastellet i København. 
Under rundvisningen her var det med Michel Boucheny og Erik Jensen som guider. 
Hjemturen gik forbi Sodemark, hvor der til fleres overraskelse ligger en flot fuglepark.
I marinestuen blev der efter hjemkomsten serveret skipperlabskovs.
Endnu et flot arrangement arrangeret af Steen og Dorte, der samtidig kunne fortælle, at turen 
gav et overskud på ca. 2500 kr.

                            Foto Søren Svendsen



Fra sidste vinters  teoriaftener
                                                                               

Travalje roerne holder vinterfri, men det gælder ikke vintertræningen i fitness
center, og ikke mindst vinterens teoriaftener i marinestuen . I løbet af efteråret er 
der indtil videre holdt afslutningsfest og julefrokost. 
I 2012 starter første teoriaften fredag d. 6. januar, og vi fortsætter disse aftener 
med spisning m.v. fredag d. 3, februar og fredag d. 2. marts.  Ro opstarter festen 
holdes fredag d. 13. april. Vi finder en weekend hvor bådene klargøres, og mon ikke 
der bliver et stykke mad og en øl eller to til. Bådene forventes i vandet i starten af 
maj, og så går det løs med rosæsonnen.
Travaljenyt udefra:  I Svendborg Havn blev der i 2011 for 13. gang afholdt DM i 
travaljeroning, arrangeret af Handelsflådens Velfærdsråd i samarbejde med 
Maritimt Center. Selvom DM i travaljeroning primært afholdes for de danske 
søfartsskoler, kan alle interesserede dog stille op med et hold i konkurrencen. 
Så mangler vi bare en invitation fra Svendborg til Gillelejes travaljehold.

Malta – foto John Kanstrup



Fru Mortensen havde for vane at lave gymnastik helt nøgen i stuen. En dag da hun var i gang, gik 
hun i split og sugede sig fast til flisegulvet. Hun trak og trak, men kunne ikke komme fri og blev 
nødt til at vente på, at manden kom hjem fra arbejde.  
Da han kom hjem, måtte han også i gang med at trække, men ingenting hjalp, og til sidst måtte 
de ringe efter lægen.  
Lægen kom, men til ingen nytte. Han kunne ikke få 
fru Mortensen fri af gulvet og foreslog, at man skulle 
tilkalde en flise murer. 
Der blev så sendt bud efter en flise murer, og han 
havde da også løsningen: "Vi bliver nødt til at smadre 
flisen." 
Neeeej!" råbte fru Mortensens mand. "De fliser koster 
over 300 kroner stykket. Er der ikke en anden 
løsning?" 
"Jo"  sagde flise muren  "Du kan kæle for hende og 
kysse hende over hele kroppen." 
”Vil det få hende af?" 
"Nej, men så kan vi glide hende ud i køkkenet, hvor fliserne kun koster 10 kroner stykket.”  

*****************************************************
  

  Hørt hos dyrlægen:
   Vil de ikke nok skære hele halen af min hund?

   Hvorfor dog det?
   Min svigermor kommer på besøg, og hun må absolut ikke 

  se  tegn på at hun er velkommen! 



Husk at meddele eventuel adresseændring til bestyrelsen

Formand Steen Møller 4830 2231 – 4014 5096    annedorteparadis@gmail.com

Næstformand Bjarne Thomsen 4830 0802 – 2684 9802

Kasserer Jens Chr. Ladegaard 4835 4457

Sekretær Per Dreisig 2871 0360

Bestyrelse og barvagtchef Gerner Thorsgaard 4151 6501

Bestyrelse Niels Fauerby 3062 7596                             nielsfauerby@hotmail.dk

Banjemester Tom Hedegaard 4831 9031 – 2031 3031

Suppleant Per Henriksen 4830 1357

Suppleant Kingo Tang 4830 1798

Revisor Bjørn Vang Larsen

Revisor John Kanstrup 4830 3540 – 4227 8080

Revisorsuppleant Keld Hansen

Travaljeformand Ole Peter Svendsen 4835 5750 – 4062 2323

Flagbærer Bjarne Thomsen 4830 0802 – 2684 9802

Flagbærer Ole Peter Svendsen 4835 5750 – 4062 2323

Redaktør John Kanstrup 4830 3540 – 4227 8080                  johnmail@school.dk
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