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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 marts

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

Vores hjemmeside:
www.haderslevmarineforening.dk
Webmaster
Poul Erik Kjær
Redaktør S. F. Detlefsen

Leif Bruun Eriksen
14. november

24916784

22985827

Bestyrelsessuppleant
Leif Bruun Eriksen

Bent k. Andersen
31. marts

Stig E. G. Winther
24. juni

Bestyrelsesmedlem
Peter Johan Orbesen
pol@fwh.dk

Bestyrelsessuppleant
Uwe Bennecke

AndreasThodsen Ruckeck
24. marts

26919738

61728553

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.
Vi må jo konstatere, at tiderne har forandret sig. Hvem havde forudset, at der kunne ske så store
ændringer. Haderslev Marineforening har lukket ned, i hvor lang tid ved vi ikke. Bestyrelsen har
besluttet, at vi holder et møde, når tiderne forandre sig. Vi sender en mail når vi igen åbner. Vi er
nød til at holde lukket, da de fleste af vores medlemmer, er i den risiko gruppe, der kan blive
angrebet af virussen.
Jeg kunne have valg et andet billede, men dette billede af to glade gutter fra havnen, kan måske
være med til at holde humøret oppe.
Haderslev Marineforening har oprettet en jubilæums fond, til støtte for ankomsten af Alholm og
Ertholm den 18. september. Årsagen er, at vi får nul penge i kassen og det er et jubilæums år.
Jeg har søgt kommunen, om at få fritagelse for husleje i tre måneder, men har endnu ikke
modtaget svar fra Kommunen.
Svend

Det er jo i år, at vi skal fejre 100-året for Sønderjyllands genforening med kongeriget. I den
anledning er der skrevet mange historier om bl.a. Kong Chr. d. 10’s berømte ridt over
grænsen, men for os søfolk kunne det måske være interessant at høre lidt om det skib, som
bragte kongen og hans familie til Sønderjylland. Og så bliver der måske også plads til en lille
historie om hans hest!
Skibet først. Her var der tale om hjuldamperen Dannebrog, der var bygget hos B&W i 1879.
Skibet var oprindeligt 61 meter langt, men blev i 1907 forlænget med 12 meter. Seks år
senere blev det malet hvidt, fordi den daværende dronnning Alexandrine ikke brød sig om
skibets sorte og gule farver. Det var bemandet med 50 mand og bevæbnet med to 37 mm
revolverkanoner. Under besøget i Sønderjylland i 1920 lagde skibet først til i Kolding og
siden gik turen til Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.
Og så lidt om den hvide hest. Den var født i Frankrig og fik navnet Malgre’ Tout (Det betyder
“trods alt”) af sine danske ejere, greveparret på Visborggaard. Den blev syg og aflivet i 1924
og begravet tæt på gården. På graven rejstes en sten med teksten: “Jeg kongen bar over
grænsen hen, da Sønderjylland blev dansk igen”. En af hestens hove blev iøvrigt skåret af og
sendt til kongen!
Leif Bruun
Det er jo 100 året for genforeningen og Haderslev Marineforening deltager med
Medlemmer og flag, ved flere arrangementer. Der er oplyst, at Dronningen kommer ned på
Dam parken, men vi har endnu ikke modtaget invitation til at deltage med flag.
Marineforeningen og Støtteforeningen arbejder på en bustur, der skal gå til Slipshavn.
Marinehjemmeværnets uddannelses center, med rundvisning. Derfra går turen til Nyborg
Marineforening, hvor vi håber på, at kunne få frokosten. Vi vil derfra fortsætte til Ladby
skibet, ved Kerteminde.
Det hele afhænger af, om kommune vil støtte os, så vi får råd til det.
Svend

Aktiviteter 2 kvartal 2020
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-14.
April
Torsdag den 07. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

Torsdag den 23. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

Maj

Torsdag den 05. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 21. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

Juni
Torsdag den 04. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

Torsdag den 18. Ulkeaften m/skydning
Afslutning

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.

