
  

ANKERPOSTEN 
Nyhedsblad for Haderslev 

Marineforening. 

Nr. 1/2023 27. årgang 

Formand Stig E. G. Winther og Kasserer Carl-Erik Knudsen 

Klar til at lave Stegt Flæsk med persille sovs 



 

  

 

Mærkedage 
Fødselsdage 2023 

  
65 år 

 
70 år 

Heine Christiansen 
2. august 

 

75 år 
Flemming Harritsø Olesen 

6. juli 
 

80 år 
Jes Chr. Detlefsen 

4. januar 
 

Bent Toft Christensen 
29. december 

 

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

medlemskontingent, 
er det altid også ved online 

betaling 
nødvendigt at anføre indbetalers 

navn  
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 

Marineforeningen-Haderslev afdeling 

 

Ankerposten kommer 4 gange om året 

Det Maritime Hus 
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev. 
 

 
Bestyrelsen 

Formand 
 
Stig E.G. Winther                          50933949                                                                       
secwinther@gmail.com 
 
Næstformand 
Svend F. Detlefsen                        30868696                                 
folkert@outlook.dk 
 
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 
Bent Toft Christensen 
                             
Bestyrelsessuppleant 
Leif Bruun Eriksen                           61728553 
 
Vores hjemmeside: 
www.haderslevmarineforening.dk   
 
Webmaster 
 Poul Erik Kjær   
 
Redaktør S. F. Detlefsen                

mailto:secwinther@gmail.com
mailto:mogensdetlefsen@yahoo.dk
mailto:mogensdetlefsen@yahoo.dk
mailto:pmil@pmil.dk


EE 

  

Hvem har ordet. 

 

Anker posten mangler bidragsydere. Så har du noget, så kom med det. 

Så gik året 2022. Et år der blev dyrt for os alle. Priserne gik op og op og 
det ser ikke ud til, at det nye år vil give lavere priser, vi må leve med det 
endnu et stykke tid. 

For Haderslev Marineforening er året gået nogenlunde godt. Vi har igen 
kunde mødes til sammenkomster. Coronaen slap vi til dels af med. 

Da vi holdt General forsamling, skete der en ændring i bestyrelsen. Jeg 
trak mig tilbage fra Formands posten og Stig E.G. Winther overtog 
jobbet som formand. Efter min mening er godt skifte. Stig fik sat gang i 
renoveringen af vores inderste lokale, så det nu virker lyst og venligt og 
vi slap for det kolde hjørne og fik udvidet lokalet, så der blev mere plads. 
Vi takker kommunen for arbejdet. 

Bestyrelsen har i denne forbindelse ydet et stor stykke arbejde, men 
også nogle af Medlemmerne har hjulpet godt til. 

Året er gået stille og roligt, vi har haft sammenkomster med damer, hvor 
vi sluttede af med en jule frokost. Ulke aftener har kørt fortræffeligt 
under Peter ledelse. 

Vi havde jo en aften med stegt flæsk med persille sovs og her var vi ved 
at komme i klemme med tilmeldingerne, da vi kun havde slyngel stuen, 
med plads til 20 personer, på grund af renoveringen, men det gik, vi fik 
plads til alle. 

I det nye år holder vi General forsamling lørdag den 11. februar efter 
fulgt af spisning med damer. Der vil senere komme indkaldelse ud. 

Der forestår en større renoverings projekt i det ny år. Vi har fået bevilget 
penge, så Slyngel stuen kan få en omgang. Hvilket vi kan glæde os over. 

En tak til støtteforeningen for det dejlige arbejde de har udført. 

Her til sidst vil jeg minde jer om, at vi skal betale kontingent, 550,00 kr. 

For at have stemmeret på General forsamlingen, skal beløbet være 
betalt inden General forsamlingen. 

Med ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytår og håb om lige så godt 
opbakning i 2023 som i 2022. 

Med hilsen Svend 



 

Aktiviteter 1 kvartal 2023 
 

Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-13. 

 

     Januar  

     Lørdag den 07. Parole Kl. 11.00 tilmelding til spisning    

     Torsdag den 12. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00  

      Torsdag  den  26. Ulkeaften med skydning       

                      

     Februar 

     Torsdag den 09.  Ulkeaften m/skydning kl. 19.00  

      Lørdag den 11. kl. 1100 Generalforsamling. Tilmelding til spisning 

      med damer              

     Torsdag den 23.  Ulkeaften m/skydning kl. 19.00 

       

     Marts 

     Torsdag den 09. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00            

     Torsdag den 23. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00 

      Lørdag den 25. Distriktsmøde kl. 10.00 

            

     HUSK VI HAR ÅBEN OM LØRDAGEN OGSÅ I 2023. 

     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. 

 

 


