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Marineforeningen-Haderslev afdeling

Mærkedage
Ankerposten kommer 4 gange om året
Det Maritime Hus
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev.

65 år
70 år

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

50933949

30868696

24640271

Slopbestyrer
Per Koustrup
peko@haderslev.dk

21656909

Bestyrelsesmedlem
Peter Johan Orbesen
pol@fwh.dk

22985827

Bestyrelsesmedlem
Poul Emil Schmidt
pmil@pmil.dk

40171345

Bestyrelsessuppleant
Bent Toft Christensen

Webmaster
Poul Erik Kjær
Redaktør S. F. Detlefsen

75 år

80 år
Willy Hussmann 18. march
Hardy Finn Pedersen 31. august

24916784

Vores hjemmeside:
www.haderslevmarineforening.dk

Erling Rasmussen 17. juli
Holger Hansen 3. oktober
Oscar Byssen 10. oktober
Poul Thomas Lund Petersen 25.
december

Johan Peter Orbesen 19. november

Bestyrelses medlem
Egon Selch
kroager@pc.dk

Bestyrelsessuppleant
Leif Bruun Eriksen

Fødselsdage 2022

Husk - for at kassereren kan
se, hvem der har indbetalt
medlemskontingent,
er det altid også ved online
betaling
nødvendigt at anføre indbetalers
navn og /eller det femcifrede
Medlemsnummer
Konto i Nordea Bank
Reg Nr. 2450
Konto Nr. 4385-986 152
Der er opsat postkasse i stuen

61728553

Har du en god ide eller et
forslag, sig det, eller put det i
postkassen.

vores hjemmeside
haderslevmarineforening.dk

Hvem har ordet.
EE

DEN DAG VI BLEV MÆT

Jeg sidder i mit køkken og hører Radio, om alle de ulykker der overgår
det Ukrienske folk for tiden og kommer til at tænke på, en af de heldige
dage i min barndom.
Min bror og jeg var efterladt i Flensborg, hos mine bedsteforældre, min
far var død for et par år siden og min mor var taget til Danmark som
husbestyrerinde. Og jeg skal love for at vi var fattige, vi manglede altid
mad og penge. Det var vel omkring 1950, jeg var ni år og min bror var
elleve. Vi gjorte alt hvad vi kunne for at hjælpe vores bedsteforældre og
en af tingene var, at vi samlede skrot og solgte det, og pengene aflevere
vi hos dem.
Så en dag var vi igen på farten og endte ved havnen i Flensborg, det var
utroligt lavvande. Et sted hvor kajkanten var afløst af en granitbelagt
skråning kunne man gå helt ned til vandet og et stykke ude var der en
stor ventil, der stak op af vandet. Vi var barbenet hjemme fra, så vi gik
ud i vandet til ventilen, den sad midt på et stykke rør ca. 2,50 meter lang
og tyve centimeter i diameter. Vi blev enige om, at det kunne vi sælge,
så vi fik det slæbt ind til bredden og dækket med tang.
Det var så tungt, at det kunne vi ikke bærer. Så vi gik hjem og lånte en,
en akslet trækvogn hos en af naboerne. Denne trækvogn var lavet af
mellemrullerne fra en kampvogn, den var også utroligt tung. Så med
møje og besvær fik vi røret slæbt op på vognen og trillede hjemad.
Et par hundrede meter fra hvor vi boede, var der en skrothandler i en
baggård, der trillede vi ind. Vi blev udspurgt hvor vi havde den fra, for at
være sikker på, at vi var kommet ærlig til det, han troede på vores
historie, så det ville han godt købe, men nu opdagede vi, at det var ikke
et jernrør, som vi troede det var. Det var kobber og messing og
skrothandleren ville give os 283 DM. for det, men han bad os om at gå
hjem og hente vores bedstemor, så hun kunne modtage pengene. På
dette tidspunkt fik mine bedsteforældre 106 DM. om måneden fra det
offentlige til sammen. Så det var utroligt mange penge på det tidspunkt.
Så på vejen hjem aflagte vi besøg hos slagteren, grønthandleren og
købmanden, så vi blev i hvert fald mæt den dag og også de følgende
dage.
Overstående under ordet frit er skrevet af Uwe Bennecke.
Anker posten mangler bidragsydere. Så har du noget, så kom med det.

Aktiviteter 3 kvartal 2022
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-13.

Juli
Torsdag den 14. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00

August
Torsdag den 11. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 25. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Sammenkomst med damer oplysning følger senere

September
Torsdag den 08. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Torsdag den 22. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00
Fredag – Søndag den 23. – 25. ankommer Altholm og Ertholm

HUSK VI HAR ÅBEN OM LØRDAGEN OGSÅ I 2022.

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.

