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Nr. 3 /2020 24. årgang 



 

  

 

Mærkedage 
Fødselsdage 2020 

  
65 år 

Ernst Løf 4 marts 

 
70 år 

AndreasThodsen Ruckeck 
24. marts 

 
Bent k. Andersen 

31. marts 
 

Leif Bruun Eriksen 
14. november 

 
Stig E. G. Winther 

24. juni 
 

80 år 
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 

Marineforeningen-Haderslev afdeling 

 

Ankerposten kommer 4 gange om året 

Det Maritime Hus 
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev. 
 

 
Bestyrelsen 

Formand 
Svend F. Detlefsen                       30868696 
folkert@outlook.dk                                                                       
 
Næstformand 
Stig E.G. Winther                           50933949                                  
bblangeberg@gmail.com 
 
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 
Uwe Bennecke                               26919738  
                             
Bestyrelsessuppleant 
Leif Bruun Eriksen                           61728553 
 
Vores hjemmeside: 
www.haderslevmarineforening.dk   
 
Webmaster 
 Poul Erik Kjær   
 
Redaktør S. F. Detlefsen                

mailto:mogensdetlefsen@yahoo.dk
mailto:mogensdetlefsen@yahoo.dk
mailto:pmil@pmil.dk


EE 

  

Hvem har ordet. 

 

Endelig, efter 3 måneders corona pause, kunne vi lørdag, den 13. juni igen ses til 

lørdagsåbent i Marinehuset, jeg var spændt på om der kom nogen til en lille snak 

og en kop kaffe – og de kom. 

Der var gjort klar med sprit til hænder og indvolde, der var gjort plads, så man 

kunne sidde lidt ”hver for sig” (det blev dog ikke benyttet), der var lunt og godt i 

Slyngelstuen, og vi kunne åbne døren for at få lidt havluft. 

Vores trofaste ”førstemøder” Bent kom ind i kabyssen med et ”hej min ven”, 

herligt at høre hans stemme. Kaffen var klar og der blev lige tid til en enkelt smøg 

inden Holger og frue dukkede op, de skulle lige have lidt at styrke sig på, inden 

jagten på gode tilbud i byen blev indledt. Uwe kom, han så skidt ud, havde manglet 

sin lørdagsmorgenmad og lidt grov mobberi, han fik det hele, og blomstrede 

gevaldigt op. 

Willy og viv kiggede ind, for at ønske os alle en god sommer, nu er det snart lovligt 

at smutte til Norge, så de to har pakket og gjort klar. 

Formand Svend kom også, skulle lige ordne nogle papirer, og deltog så livligt i 

debatten omkring skivet på toppen af skabet. 

Vi fik også besøg af Leif, han tjekkede lige, om tobakken og piben havde klaret 

krisen, tobakken var dog noget tør. 

Per så vi også, han kom til te, og var klar med et par lune input. 

Kassemester Carl-Erik dukkede op, han ville vistnok lige tjekke, om der kom 

klingende mønt i kassen. 

Stig og Bente deltog livligt i debatten om Uwes nye ”snotsamler”, coronastatus, 

sprit udenpå og indeni, og alt det andet. 

Poul Emil var på Aarø for at se på en jolle, på færgen tilbage mod Aarøsund så han 

Ertholm på vej sydover, så der er også liv i flåden. 

Vi kunne høre der var gang i rengøring og spulen på Helene, så på den front er der 

også liv. 

En rigtig dejlig lørdag formiddag, med kaffe, øl, en lille en, boller med ost og 

syltetøj og højt humør. 

Og alle meldte, at de havde det godt, at de savnede det sociale liv, og glædede sig 

til en lidt mere normal hverdag. 

Tak for en dejlig dag. Lisbeth 

 



 

Aktiviteter 3 kvartal 2020 
 

Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-14. 

   Juli 

   Torsdag den 16. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00 

    Afslutning 

    August     

    Torsdag den 06.  Ulkeaften m/skydning kl. 19.00 

    Torsdag den 20.  Ulkeaften m/skydning kl. 19.00 

 

    September 

    Torsdag den 03. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00       

     Torsdag den 17. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00 

      

OBS 

     VI HAR FÅET NYE OPLYSNINGER FRA ADOPTIONS 
FARTØJERNE ALHOLM OG ERTHOLM. DE KOMMER IKKE I 
ÅR. ÅRSAG ER CORONAEN. 

VI ER I RISIKO GRUPPEN OG DA VI SIDDER TÆT SAMMEN I 
DET MARITIME HUS ØNSKER DE IKKE AT SKABE 
PROBLEMER MED HENSYN TIL SMITTE. 

TI ÅRS JUBILÆUMS FESTEN, BLIVER FORSKUBBET TIL 
NÆSTE ÅR OG JUBILÆUMSFONDEN BLIVE HENLAGT TIL 
NÆSTE ÅR. DET ER KEDELIGT, MEN FORNUFTIGT. 

 

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. 

 

 


