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Mærkedage 
Fødselsdage 2019 

  
       Vi Kipper med flaget 

 
 
Svend Detlefsen 80 år d.08. marts 
 
Palle Kok 60 år d.18. marts 
 
  ---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUSK MEDLEMSKONTINGENT SKAL 
BETALES NU, SÅ VI KAN VÆRE 
KLAR TIL 
ADMIRALSFORSAMLINGEN. 
 

Husk - for at kassereren kan       
se, hvem der har indbetalt   

medlemskontingent, 
er det altid også ved online 

betaling 
nødvendigt at anføre indbetales 

navn og /eller det femcifrede 
Medlemsnummer 

Konto i Nordea Bank 
Reg Nr. 2450 

Konto Nr. 4385-986 152 
 

Der er opsat postkasse i stuen, til 
ideer, og andet til bestyrelsen. 

 

   haderslevmarineforening.dk 
 

Marineforeningen-Haderslev afdeling 

 

Ankerposten kommer 4 gange om året 

Det Maritime Hus 
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev. 
 

 
Bestyrelsen 

Formand 
John P.Guul                                                                          
30314433 
jpguul@hotmail.dk 
 
Næstformand 
Stig E.G. Winther                           50933949                                  
bblangeberg@gmail.com 
 
Kasserer 
Carl-Erik Knudsen                           24640271 
ce.knudsen@mail.com 
 
Bestyrelses medlem                       
Egon Selch                                       24916784 
kroager@pc.dk 
 
Slopbestyrer 
Per Koustrup                                    21656909 
peko@haderslev.dk 
 
Bestyrelsesmedlem                        
Peter Johan Orbesen                    22985827                      
pol@fwh.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 
Poul Emil Schmidt                          40171345                      
pmil@pmil.dk    
 
Bestyrelsessuppleant 
Willy Hussmann                              7457 1308  
                             
Bestyrelsessuppleant 
Leif Bruun Eriksen                           61728553 
 
Redaktør  
John Guul                                        30314433 
 
Vores hjemmeside: 
www.haderslevmarineforening.dk   
 
Webmaster 
 Poul Erik Kjær                  

mailto:mogensdetlefsen@yahoo.dk
mailto:mogensdetlefsen@yahoo.dk
mailto:pmil@pmil.dk


  

Hvem har ordet. 

 

 

 

 

 

                                        Halløj Halløj. 

Så skifter vi igen årstal, det er sommetider med vemod, da vi så ved at vi 

er blevet 1 år ældre, nogle, også 1 år klogere, men for mange af os, har 

vi prøvet det mange gange før, og har nok ikke tænkt på det.  Jeg kan se 

det, da der denne gang er mange årstegn, fra Søværnet og 

Marineforeningen, der skal udleveres, her i 2019, 60 årstegn, 50 årstegn, 

40 årstegn, og endelig 25 årstegn. 

Jeg ser frem til et nyt år, med mange gode aftener i Marinestuen, det 

viser sig at vores ulke-aften, er virkelig gode, der er tid til snak, og lidt 

skydning, og vi slutter af med kaffe og ostemad. 

Vi vil nu prøve om der er nogle der var interesseret i at lære 

tovværksarbejde, og lære at pibe i en bådsmandspibe, både Bent Møller 

Petersen og Johan Peter Orbesen, står til rådighed. 

                              GOD VIND TIL ALLE I DET NYE ÅR 

Formanden. 

 

 

      



 

Aktiviteter 1 kvartal 2019 
 

Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-14. 

Januar.: 

Lørdag,   d.12.   Nytårsparole, Marineforeningen, kl.11.00 

Torsdag, d.17    Ulkeaften – kl.19.00 

Torsdag, d.31    Ulkeaften -  kl.19.00 

Februar.: 

Torsdag, d.14    Ulkeaften -  kl.19.00 

Lørdag,   d. 23   Admiralsforsamling – kl.11.00, derefter spisning med                
damer, skipperlabskovs. 

Torsdag, d. 28   Ulkeaften – kl.19.00 

Marts.: 

Torsdag, d. 14   Ulkeaften -  kl.19.00 

Fredag,   d. 29   Fælles spisning, Hamburgerryg m/div. Foredrag om 

Jutlandia som hospitalsskib. Kl.18.30   

 

  

 

 

 

 

Foreningen håber på stor deltagelse.  Vi er altid glade for 

at se jer, så bak op om det store arbejde, som de frivillige 

laver. Det hjælper også på økonomien. 

 

 

 

 

 


