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Marinehjemmeværnet til søs med Café
Hack 

Af Ninna Falck , 19 MAJ 12

Det populære søndagsprogram på radioens P4,
Café Hack, står her til sommer til søs.
Marinehjemmeværnet er med undervejs, og i
søndags var Chefen for Marinehjemmeværnet på
besøg i cafeen.

Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther fortæller i morgen,
søndag, om livet til søs. 

Cafe Hack er et af Danmarks Radios mest populære radioudsendelser.
Hyggelig caféstemning med publikum fra Cafe Hack i Århus båret af den sprudlende
vært, Søren Dahl, som har stået i spidsen for programmet siden 2003.

Cafe Hack står til søs

Her til sommer er programmet draget ud i landet, med et tema fyldt med saltvand og
Danmarks kyster. De stævner ud fra havnen ved Café Hack i Aarhus og driver hen
over forsommeren fra Sønderborg over Samsø videre mod Hirtshals og Fanø, før de
indtager Sallingsund og Bornholm for til sidst at gå i havn ved Kronborg i Helsingør.

Marinehjemmeværnet sejler med

Marinehjemmeværnet sejler med Søren Dahl i hver sin ende af landet. Der er
arrangeret besøg i Sønderborg og i Helsingør. Søren Dahl laver udsendelser fra
marinehjemmeværnsfartøjerne og kommer også en tur i gummibåden ved Helsingør.

Tyvstartede søndag

Allerede inden Cafe Hack rigtig er stået til søs, har Chef for Marinehjemmeværnet
kommandør Jens Walther været på besøg i cafeen hos Søren Dahl i Århus. Her fik
Søren Dahl og Jens Walther sig en snak om marinehjemmeværnet, om flåden, om

Læs mere

Om Café Hack her

Om Café Hack står til søs
her

Hør udsendelserne

Gamle og nye Cafe
Hack-udsendelser her

Udsendelsen med Jens
Walther her 
Træk afspilleren en time
frem.
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skibstrafikken og meget mere. Det var i øvrigt lige efter, at altmulig-kunstneren og
tidligere folketingsmedlem, Jacob Haugaard, havde sat liv i cafeen.

Hør Cafe Hack

Café Hack sendes hver søndag fra klokken 10.03 til klokken 12.00, og søndag d. 20
maj kan man høre udsendelsen med Jens Walther.  
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