
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 2017. 

 

 

 

 

 

ANKERPOSTEN 
    Nyhedsblad for Haderslev 

Marineforening. 
 
 

 

 

 

Nr. 4 /2017 22. årgang 



Aktiviteter 4 kvartal 2017 

  

Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 

10-14. 

 

Oktober.             d.05.            Ulkeaften            Kl.19.00 

                            d.19             Ulkeaften            Kl.19.00 

                            d.27             Sammenkomst/ nærmere besked 

November.          d.02            Ulkeaften            kl.19.00 

                            d.16             Ulkeaften            kl.1900 

                            d.24             Årets julefrokost 

 

December.          Lørdag  d.02 Æbleskiver / og gløg 

                             d.16            Afslutning 

                             

                           

                  

 

                     

 

Foreningen håber på stor deltagelse i det nye år.  Vi er altid 

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

frivillige laver. Det hjælper også på økonomien. . 

 

 

 

 



  

Hvem har ordet. 

 

Hej så har der atter været en god oplevelse! 

Vi havde igen i år, besøg af vores adoptionsfartøjer, Alholm og 

Ertholm. En virkelig strålende dag, det blev regnvejr, men der skal 

mere til at tage glæden fra søfolk. Det var et smukt syn da de to fartøjer 

stævnede ind gennem fjorden, samtidig med at SMUK spillede ved 

VUC under den nye (scene) så stod de i tørvejr, det var jo også en på 

opleveren, med god musik og fartøjerne lægge til lige neden for. Til 

frokost invitationen var der fuldt hus, hvor vi endelig kunne give vores 

nye statuetter til hver af skibene. 

Vi fik til gengæld et stort gyrokompas, der vejede et halv tons, det kom 

fra et skib i Willemoesklassen, så det skal  vi have fundet en god plads 

til. 

Da der om aftenen skulle være coktailparty ombord på skibene, blev 

det ændret til at blive holdt i Marinestuen, hvor de havde taget deres 

gangvej, fra skibet hen til Marinestuen, så der blev fløjtet faldereb da 

der var adgang, vores medlem Adolf Iwersen blev grundig indmeldt i 

vores forening, hen på de små timer. 

Dagen efter var der morgenmad i Marinestuen, hvorefter mandskabet 

skulle til til Flyvestationen på rundvisning, det sørgede 

marinehjemmeværnet for. 

Jeg vil slutte med en stor tak marinetøsene, og alle de andre der 

deltog, for at gøre det til et par gode dage. 

Formanden. 

 

 

 

      

       



Marineforeningen-Haderslev afdeling      Ankerposten kommer 4 gange om året.   

 
 

 
Det Maritime Hus 
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev. 
 
Marinestuen 
Åben alle normale lørdage kl.10 -14. 

 
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                        
Johan Peter Orbesen                      7452 1527                      
pol@fwh.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 
Poul Emil Schmidt                          40171345                      
pmil@pmil.dk    
 
Bestyrelsessuppleant 
willy Hussmann                               7457 1308  
tiwo@mail.dk  
                             
Bestyrelsessuppleant 
Leif Bruun Eriksen                           61728553 
 leifbruuneriksen@gmail.com                                        
 
Vores hjemmeside: 
www.Haderslevmarineforening.dk  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mærkedage 
Fødselsdage 2017 

  
 

70 år: 
19.nov. Johan Peter Orbesen 
 
65 år: 
10. okt. Oscar Byssen 
30. okt. Holger Hansen 
25. dec.Poul Thomas Lund Petersen. 
          

 
 

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 til                                                                      

Meddelelser,  eller forslag som 
medlemmer måtte have. Indkomne 

forslag mv.tages med på  
førstkommende bestyrelsesmøde. 

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

 
www.haderslevmarineforening.dk 
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