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65 år

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

Johan Peter Orbesen 19. november
24640271

80 år
24916784

21656909

22985827

Bestyrelsesmedlem
Poul Emil Schmidt
pmil@pmil.dk

40171345

Bestyrelsessuppleant
Bent Toft Christensen

Vores hjemmeside:
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Holger Hansen 3. oktober
Oscar Byssen 10. oktober
Poul Thomas Lund Petersen 25.
december

75 år

Bestyrelsesmedlem
Peter Johan Orbesen
pol@fwh.dk

Bestyrelsessuppleant
Leif Bruun Eriksen

Fødselsdage 2022

Willy Hussmann 18. march
Hardy Finn Pedersen 31. august
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Medlemsnummer
Konto i Nordea Bank
Reg Nr. 2450
Konto Nr. 4385-986 152
Der er opsat postkasse i stuen

61728553

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

vores hjemmeside
haderslevmarineforening.dk

Hvem har ordet.
Onsdag
den 14. november 1973
EE
Helikopter bjergede Søfolk fra skib i den tyske bugt.
Alle kender Peter Orbesen. Men kender i også historien om da hans skib
Balka forliste i den tyske bugt i 1973.
Uddrag af avis omtalen fra dengang.
Skibets fire besætnings medlemmer klamrede sig fast på broen under
en orkan - artig storm lidt nord for Weser fyrskibet i den tyske bugt.
Skivet var lastet med kalk i sække og skulle til Lübeck.
Om natten hørte besætningen godt nok stormen, men ingen troede, at
det ville betyde noget for skibet. Men om morgenen blev stormen til
orkan og en sø slog ind over skibet og trykkede det om på siden.
Redningsbådene blæste overbord. Peter som sejlede som Styrmand, var
lige ved at gå til køjs efter hans nattevagt, det blev ikke til noget. Skibet
havde 60 graders slagside. Så Peter gik ned i maskinrummet for at se
om skibet kunne rettes op, ved hjælp af pumperne, men det lykkedes
ikke. Vandet strømmede ind gennem skorsten og luftventiler.
Kaptajnen beordrede besætningen op på broen, han havde i
mellemtiden kontaktet Rederiet i Danmark, gudskelov virkede radioen
endnu og havde aftalt, at man skulle forlade skibet, men
redningsbådene var borte, så man udsendte nødsignaler. Ca, halvanden
time efter at søen havde ramt, kom en Redningshelikopter fra den tyske
marine og bjergede tre besætningsmedlemmer, der i blandt Peter:
Kaptajnen blev bjærget lidt senere af den tyske redningskrydser Adolph
Bermpohl og bragt til Helgoland.
Peter og hans kolleger blev afleveret på et Sømandshjem i Nordholz.
En bugser båd, som var sendt ud for at bjerge Balka, men kunne ikke
gøre noget. Skibet forliste på Knechtsand, ved siden af et andet skib,
som var forlist nogle år i forvejen.
Peter Orbesens oplevelse er oversat fra tysk af Uwe Bennecke.

Aktiviteter 1 kvartal 2022
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-13.

Januar
Nytårs Parole lørdag den 8. januar kl. 11.00 Efter spisning vil
Adolph Haaar Iwersen fortælle on sit liv i U-både
Torsdag den 13. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag DEN 27. Ulkeaften m/skydning Kl. 19.00

Februar
Torsdag den 10. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Lørdag den 12. Generalforsamling Kl. 11.00
Torsdag den 24. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

Marts
Torsdag den 10. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 24. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

HUSK VI HAR ÅBEN OM LØRDAGEN OGSÅ I 2022.

FOR FREMTIDEN VIL ÅBNINGEN OM
LØRDAGEN VÆRE ÆNDRET FRA KL. 10:00 TIL
KL. 13:00
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.

