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MARINEFORENINGEN – Haderslev afdeling                                                                         admiralsforsamling 2018 

                                                                                                                                                            . 

 

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

Juli: 

d.12. kl.19.00      Ulkeaften 

August: 

d. 16.kl.19.00      Ulkeaften 

d.31.kl.18.30       Fælles spisning, menu: stegt flæsk med persillesovs, 

                            is m/frugt og kaffe. 

September: 

d.06.kl.19.00       Ulkeaften med skydning. 

d.14 - 16.             Besøg af Alholm og Ertholm, nærmere følger. 

d.20.kl.19.00       Ulkeaften med skydning. 

d.28.kl.18.30       Fælles spisning, menu: Flæskesteg med rødkål og 

                            endnu ukendt dessert. 

Kaj Ross Hansen fortæller om livet, som flyverpræst og meget mere.  

 

 

 

 

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. . 

 

 

ANKERPOSTEN 
    Nyhedsblad for Haderslev 

Marineforening. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3 /2018 23. årgang 



 Marineforeningen-Haderslev afdeling 

      Ankerposten kommer 4 gange om året.   

 

 

 Aktuelt 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
 
  

 til vores admiralsforsamling 

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                  
                  
 
 
 

 

Mærkedage 
Fødselsdage 2018 

  
      65 år. 
Heine Christiansen – August 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

medlemskontingent, 
er det altid også ved online betaling 

nødvendigt at anføre indbetalers 
navn og /eller det femcifrede 

Medlemsnummer 
Konto i Nordea Bank 

Reg Nr. 2450 
Konto Nr. 4385-986 152 

 
    Der er opsat postkasse i stuen                                                               

 

Har du en god ide eller et 
forslag, sig det, eller put det i 

postkassen. 
 

ny hjemmeside 
haderslevmarineforening.dk 
          

 
 
 

Hvem har ordet. 

 

maj d.27. Var der sejlads med Herkules, en fantastisk dag, 

med det skønneste vejr, som gav en god sejlads. 

Tak til besætningen på Herkules for en dejlig dag. 

juni d.2. Omkring 30 forventningsfulde personer startede 
dagen med rundstykker, pålæg,ost og kaffe i Marinestuen. 

Dernæst med bus mod Ebeltoft, for at se de mange skibs- 

modeller, og fregatten Jylland. Klokken 14.00 spisning i  

Ebeltoft Marineforening, til et overdådigt bord med lune retter 

pålæg, ost og brød, dertil kunne købes kolde drikke, og så er 

der underholdning af deres kor, ikke et øje tørt. Marinestuen 

er flot, der var meget at se på, og vi blev godt behandlet, 

Stig overrakte vores platte som tak for opholdet. 

klokken 15.30 gik turen hjemad med et lille ophold ved Eje 
Baunehøj, hvor vi fik kaffe og wienerbrød. 

Da klokken nærmede sig 18.30 holdt vi foran vores 
marinehus, hvor Alite og Helen havde været i gang med 
borddækning og suppekogning til alle der havde lyst, og 
havde bestilt. 

Rigtig mange tak for kabystjansen til Alite og Helen også stor 
tak til Carl-Erik for køreturen. 
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