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Mærkedage
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Det Maritime Hus
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev.

Fødselsdage 2021
65 år
Iver Christian Selch 7. juni

Bestyrelsen
Formand
Svend F. Detlefsen
folkert@outlook.dk
Næstformand
Stig E.G. Winther
bblangeberg@gmail.com
Kasserer
Carl-Erik Knudsen
ce.knudsen@mail.com

70 år
30868696

50933949

24640271

Bestyrelses medlem
Egon Selch
kroager@pc.dk

24916784

Slopbestyrer
Per Koustrup
peko@haderslev.dk

21656909

Bestyrelsesmedlem
Peter Johan Orbesen
pol@fwh.dk

22985827

Bestyrelsesmedlem
Poul Emil Schmidt
pmil@pmil.dk

40171345

Bestyrelsessuppleant
Uwe Bennecke
Bestyrelsessuppleant
Leif Bruun Eriksen
Vores hjemmeside:
www.haderslevmarineforening.dk
Webmaster
Poul Erik Kjær
Redaktør S. F. Detlefsen

26919738

61728553

Finn Thøgersen 2. november
Poul Emil Schmidt 23. maj

75 år
Bruno Høiberg 20. marts
Erik Knutzen 25. april
Jørgen Nielsen Bork 9. september
Mogens Detlefsen 15. august
Niels Henning Kissow 13. november

80 år
Adolph Haar Iwersen 9.juni
Uwe Benneke 4. februar
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Hvem har ordet.
EE

Når man sidder i modelværkstedet og prøver på at bygge på modellen
af skoleskibet Danmark, kan jeg ikke lade være med, at tænke
hvordan det hele begyndte. Og det er efterhånden mange år siden.
Som barn boede jeg i en lille by syd for Flensborg og jeg havde en
kammerat ved navn Gynther, som havde en bedstefar, som var byens
alt mulig mand, han kunne alt, den ting han ikke kunne ordne,
snedker, smede, male, glas havearbejde o.s.v. Han var en lille
rundrygget mand med deforme hænder, det var nok gigt. Han havde
et stort værksted med diverse maskiner. Han havde så fundet ud af, at
børn godt kunne bruges som medhjælpere. Så de fleste opgaver han
havde ude i byen, brugte han os som medhjælpere. Så på det
tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg var rimelig god til at arbejde med mine
hænder. Så når der ikke var noget at lave, brugte Gynther og jeg tiden
på hans værksted, hvor vi byggede en styrbar slæde og en trækvogn
og bedstefar hjalp med gode råd. Det var en herlig tid.
Men alt varer jo ikke evigt. Min Mor som var blevet enke for et par år
siden. Besluttede sig for at flytte til Flensborg til mine bedsteforældre.
Det var ikke spor sjovt, for vi endte i en total overfyldt lejlighed på ca.
50 kvadratmeter, hvor der ind i mellem var 12 personer, som også
skulle overnatte. De hygiejniske forhold var katastrofale, men her må
jeg fremhæve min bedstemor, hun var eminent, på en eller anden
måde, styrede hun det her kaos. Intet kunne bringe hende ud af
fatning, men så skete der noget. Onkel Robert kom ind i mit liv, min
bedstefars lille bror, var kommet hjem fra krigsfangenskab.
Han havde besluttet sig for, at han ville bygge en robåd og han
manglede en hjælper, fordi han havde en dårlig arm og en eller anden
havde fortalt ham om min fingerfærdighed. Det var meget sjovt, for vi
skulle jo finde bygge materialer og et sted hvor vi kunne bygge den.
Valget faldt på bag haven til boligblokken, hvor der også var en del
store frugttræer. Det kunne give lidt skygge og de også bruges til at
hænge brædderne op i når de skulle bøjes.

For af en eller anden grund, er der ikke en lige linje i en båd. Så
nu gik jagten ind på bygge materialer. I løbet af et stykke tid
havde vi fået samlet en del træ, som brædder og lægter og
diverse andre stumper og stykker. Skruer og søm fik vi også
og andre småting og så kunde byggeriet gå i gang. De fleste
ting skulde bøjes og det skete ved, at vi hængte dem op i
frugttræerne i den ene ende og fliser og sten i den anden ende,
enten regnede det og hvis ikke hældte vi vand på dem. Og på
den måde fik de rundinger, som de skulde have. Det kan godt
lade sig gøre, at lave nitter af gamle søm og småmønter.
På dette tidspunkt så jeg de første flaskeskibe og
skibsmodeller ved familie og bekendte. Det var jeg meget
fascineret over og på det tidspunkt besluttede jeg, at det ville
jeg også prøve på, når jeg blev voksen.
Men vi fik bygget denne robåd, i løbet af nogle måneder og så
skulde den jo ned til havnen og søsættes. Det var virkelig et
stort arbejde, at få båden ud af frugt haven og ca. 1 kilometer
ned til havnen, men efter en dags slid og slæb, kom båden ned
til slæbestedet på havnen og blev søsat. I løbet af ganske kort
tid sank båden for den var utæt som en si. Onkel Robert
beroligede mig med, at, at i løbet af nogle dage ville den være
tæt for træet ville suge så meget vand, at den ville være tæt og
rigtig nok han havde ret.
Jeg fik lært at ro, for det kunne min Onkel ikke, på grund af
hans dårlige håndled. Vi fik tiden til at gå med at og bare hygge
os. Det som fattede min store interesse var det store
Skibsværft i Flensborg. Det mest imponerende var
søsætningen af de store skibe og jeg besluttede mig, at når jeg
blev voksen, ville jeg være skibsbygger. Men denne herlige tid
sluttede brat, for i mellemtiden havde min mor, fået et arbejde i
Danmark som Husbestyrerinde og var så også blevet gift med
arbejdsgiveren. Så efter at man havde søgt om
opholdstilladelse, kom jeg til Danmark i 1952.
Dette indlæg er skrevet af vores medlem Uwe Bennecke
Haderslev Marineforening takker for indlægget.

Aktiviteter 2 kvartal 2021
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-13.

April
Torsdag den 08. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 22. Ulkeaften m/skydning Kl. 19.00
Maj
Torsdag den 06. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 20. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Juni
Torsdag den 17. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

HUSK VI HAR ÅBEN OM LØRDAGE OGSÅ I 2021.

Generalforsamling, Vi afventer regeringens udspil.

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.
Når vi har åben om lørdagen, så overholder vi Corona
reglerne. Kun 5 medlemmer må være samlet. Hvis vi
bliver flere, må de først ankomne forlade lokalet.

