ANKERPOSTEN
Nyhedsblad for Haderslev
Marineforening.

Nr. 1 /2020 24. årgang

Marineforeningen-Haderslev afdeling

Mærkedage
Ankerposten kommer 4 gange om året
Det Maritime Hus
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev.

Fødselsdage 2020
65 år
Ernst Løf 4 oktober

Bestyrelsen
Formand
Svend F. Detlefsen
folkert@outlook.dk
Næstformand
Stig E.G. Winther
bblangeberg@gmail.com
Kasserer
Carl-Erik Knudsen
ce.knudsen@mail.com
Bestyrelses medlem
Egon Selch
kroager@pc.dk
Slopbestyrer
Per Koustrup
peko@haderslev.dk

70 år
30868696

50933949

24640271

80 år
21656909

Bestyrelsesmedlem
Poul Emil Schmidt
pmil@pmil.dk

40171345

Bestyrelsessuppleant
Willy Hussmann

7457 1308

Bestyrelsessuppleant
Leif Bruun Eriksen

61728553

Redaktør S. F. Detlefsen

Leif Bruun Eriksen
14. november

24916784

22985827

Webmaster
Poul Erik Kjær

Bent k. Andersen
31. marts

Stig E. G. Winther
24. juni

Bestyrelsesmedlem
Peter Johan Orbesen
pol@fwh.dk

Vores hjemmeside:
www.haderslevmarineforening.dk

AndreasThodsen Ruckeck
24. marts

Bent Møller Petersen
26. oktober

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

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

vores hjemmeside
haderslevmarineforening.dk

Hvem har ordet.
Det er nu 101 år siden, at den første verdenskrig sluttede. Det var den 11 i 11 kl. 11:00 i
1918, at krigen var slut.
Hvorfor nu tage dette op i Marineforeningen. Årsagen er denne mand på billedet.
Jens Peder Pedersen, Æresmedlem Haderslev Marineforening; Alias Peter Sømand.
Hans søn Hardy Pedersen, Medlem af Marineforening fortæller følgende om sin far.
Min far fortalte mig hvordan han oplevede våben tilstands dagen 11-11-1918.
Hvem var min far, det var Jens Peder Pedersen født d. 10-06-1901 i Skælskør.
Min far gjorde tjeneste ved Søværnet Hoved- Nr. 9762 ombord på Opmålingsfartøjet
Marstrand som kok/gast i 1923.
11-11-1918 var han mønstret et dansk skib, som let matros, der lå for svaj på Themsen
uden for London.
Det blev en festdag der var landlov til det meste af besætningen og hele London var i fest
humør, næsten alt var gratis.
På dagen mødte han en anden dansker, der var hyret på et dansk skib, de havde en
festlig dag sammen, da tiden nærmede sig da de skulle ombord igen, blev de enige om,
at dagen skulle have et festligt minde, de opsøgte en Tatovør og fik begge det samme
motiv og så skiltes deres veje.
Min far gik i land og blev havnearbejder, først i trediverne i Haderslev. En dag kørte han
spil på et skib og et besætnings medlem. Fra et andet skib i havnen så, at min far havde
samme tatovering, som deres styrmand (tatovering var ikke så udbredt i trediverne)
Styrmanden fra det andet skib opsøgte min far, de genkendte hinanden fra d. 11-111918 i London.
Ved udskejning blev de enige om, at de ville besøge den lokale Hansborg og slutte
dagen med en serie Fuglsang øl. De mødtes aldrig siden.
Min far blev kaldt Peter Sømand, han var med til at oprette Haderslev Marineforening.
Hardy Pedersen
På våbenhviledagen den 11.11. deltog Haderslev Marineforening, med tre medlemmer
og flag, på Damager kirkegård. Ved de franske kriger grave

Aktiviteter 1 kvartal 2020
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-14.
Januar
Torsdag den 09. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Lørdag den 11. Nytårsparole kl. 11:00 Spisning Kl. 12.30
Menu: Sild og Snitter.Tilmelding
Torsdag den 23. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

Februar
Lørdag den 08. Admiralsforsamling kl. 11.00
Menu: Skipper labskaus med tilbehør. Damer velkomne
til spisning kl. 12:30 Tilmelding
Torsdag den 13. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 27. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

Marts
Torsdag den 12. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Tirsdag den 24. Foredrag Pastor Gjesing Gram Kl. 19.00
Spisning kl. 18.00 tilmelding
Torsdag den 26. Ulkeaften m/skydning
Generalforsamling 30. i HMV

HUSK NYTÅRSPAROLE Den11. januar 2020

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.

