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Marineforeningen-Haderslev afdeling

Mærkedage
Ankerposten kommer 4 gange om året
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

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.
Vellykket
EE sommerudflugt

Humøret var højt og stemningen helt i top, da en snes medlemmer af foreningen lørdag den
18. september var på en sommerudflugt, der denne gang gik til søfartsbyen Husum i
Sydslesvig.
Turen fik nemlig et meget vellykket forløb og bød på både hygge, gode maritime oplevelser
og ikke mindst et godt måltid mad!
Traditionen blev dagen indledt med et hyggeligt kaffebord i Det Maritime Hus og udenfor
ventede en luksuøs bus fra Agerskov Turistfart.
Da den var entret gik turen ad små veje og over Tønder til Husum, der blev nået på et par
timer.
Her delte deltagerne sig i to grupper, hvor en valgte at besøge byens store, flotte
skibsfartsmuseum, mens en anden tog en gåtur rundt om bymidtens charmerende
havnekajer.
Museet i Husum breder sig over hele fire etager og byder bl.a. på en stor afdeling med
modelskibe, et afsnit der fokuserer på det lokale kystfiskeri og en afdeling der dykker ned i
hele skibsfartens mere end 1000 år lange historie.
Mens alt dette blev grundigt studeret gik den anden halvdel af selskabet – som nævnt - på
opdagelse i den indre by og ved middagstid mødtes alle så på en lokal restaurant, hvor
turens to dygtige arrangører, Lisbeth og Poul Emil, havde bestilt en svingende omgang
Wienerschnitsel med brasskartoffeln og koldt øl fra fad!
Hjemturen gik på en mere direkte nord-østlig kurs til Harrislee, hvor der blev lavet et lille
indkøbs-stop hos Fleggaard. Under turen hertil blev der serveret kaffe i bussen og
naturligvis blev denne ledsaget af Lisbeths berømte hjemmebagte kage og her og der ”en
lille en”.
Ved hjemkomsten var der derfor bred enighed om, at det havde været en rigtig vellykket
udflugt, der bestemt fortjener at blive gentaget - nu med et nyt mål - til næste år!

LB

Aktiviteter 4 kvartal 2021
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-13.

Oktober
Fredag den 1. Haderslev Kaserne invitere til Fødselsdagsparade
Tilmelding til deltagelse senest 24. september. Til Formand
Torsdag den 7. ULKEAFTEN MED SKYDNING KL. 19.00
Torsdag den 21. Ulkeaften md skydning Kl. 19.00
Fredag den 29. Sammenkomst med Damer. Spisning kl. 19.00
November
Torsdag den 4. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 18. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Lørdag den 20. november udlejet fra kl. 13.00
Fredag den 26. Julefrokost kl. 19.00 med Damer
December
Torsdag den 2. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Onsdag den 8. Udlejet hele dagen Cykel klub
Torsdag den 16. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

HUSK VI HAR ÅBEN OM LØRDAGEn OGSÅ I julen

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.

