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Mærkedage 
Fødselsdage 2022 

  
65 år 

 
70 år 

Erling Rasmussen 17. juli 
Holger Hansen 3. oktober 
Oscar Byssen 10. oktober 

Poul Thomas Lund Petersen 25. 
december 

 

75 år 
Johan Peter Orbesen 19. november 
Helmudt Christensen 17. oktober 

 

80 år 
Willy Hussmann 18. march 

Hardy Finn Pedersen 31. august 
 
 

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 

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 
 
Stig E.G. Winther                          50933949                                                                       
secwinther@gmail.com 
 
Næstformand 
Svend F. Detlefsen                        30868696                                 
folkert@outlook.dk 
 
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 
Bent Toft Christensen 
                             
Bestyrelsessuppleant 
Leif Bruun Eriksen                           61728553 
 
Vores hjemmeside: 
www.haderslevmarineforening.dk   
 
Webmaster 
 Poul Erik Kjær   
 
Redaktør S. F. Detlefsen                

mailto:secwinther@gmail.com
mailto:mogensdetlefsen@yahoo.dk
mailto:mogensdetlefsen@yahoo.dk
mailto:pmil@pmil.dk


EE 

  

Hvem har ordet. 

 

Anker posten mangler bidragsydere. Så har du noget, så kom med det. 

Pib Ind 

Når redaktøren af Ankerposten beder om en lille artikel, så efterkommer man 

naturligvis ønsket, og derfor kommer her historien om en lidt usædvanlig 

ombordstigning på kongeskibet Dannebrog. 

 Min værnepligt aftjente jeg ombord på inspektionsskibet Hvidbjørnen og fordi det 

blev til en rigtig god oplevelse, så meldte jeg mig senere til Marinehjemmeværnet. 

Her virkede jeg som presseofficer i mere end 20 år og skabte mig ad den vej mange 

gode kontakter til min tidligere arbejdsplads, Søværnet. En af de allerbedste var 

forbindelsen til den daværende næstekommanderende på kongeskibet 

Dannebrog, orlogskaptajn Harald R. Joensen. Med ham som ”mellemmand” var jeg 

flere gange ombord på det flydende slot og specielt et besøg glemmer jeg aldrig. 

Oplevelsen tog sin begyndelse i Aabenraa, hvor jeg i 15 år var redaktør for den 

lokale ugeavis. Sammen med mine journalistkolleger havde jeg taget opstilling på 

havnen for at se dronningen og prinsen ankomme til deres årlige sommerbesøg på 

Gråsten Slot, og da de royale gæster var kørt, - jah, da var det altså at jeg sagde til 

kollegerne: -Nå gutter, nu må I have mig undskyldt, for nu tager jeg altså en tur 

med den gamle damper der! 

Det var naturligvis en bemærkning, der blev modtaget med megen skepsis i det 

lokale pressekorps, men hvad kollegerne ikke vidste, det var, at jeg for længst var 

blevet budt på en sejltur af den flinke næstkommanderende. Jeg gik derfor 

målrettet hen mod falderebet og havde så det svineheld, at orlogskaptajnen stod 

oppe på dækket og vinkede mig ombord.  Og ikke nok med det: Da samme Joensen 

var en rigtig spøgefugl, så gav han en af sine underordnede ordre til at ”pibe mig 

ind” med sin bådsmandspibe(fløjte). Det er ellers kun en ære som overgår særlige 

gæster og officerer i fuld uniform og jeg skal da lige love for, at mine kolleger nede 

på kajen gjorde store øjne, da jeg -  efter på behørig vis havde gjort honnør for 

flaget i agterstavnen -  løb op af lejderen, alt i mens jeg nød kollegernes 

overraskede og vist også lidt misundelige blikke!  

Leif Bruun 

 



 

Aktiviteter 4 kvartal 2022 
 

Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-13. 

 

     Oktober     

     Torsdag den 06. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00  

      Torsdag den 20. Ulkeaften med skydning 

      Fredag den 21. Sammenkomst med damer. Kl. 1800 

      Stegt flæsk med persillesovs                

     November 

     Torsdag den 03.  Ulkeaften m/skydning kl. 19.00       

     Torsdag den 17.  Ulkeaften m/skydning kl. 19.00 

      Fredag den 25. Sammenkomst med damer kl. 1800. 

     Julefrokost 

     December 

     Torsdag den 01. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00            

     Torsdag den 15. Ulkeaften m/skydning kl. 19.00 

      Lørdag den 17. Let frokost med damer kl. 1200. 

      

     HUSK VI HAR ÅBEN OM LØRDAGEN OGSÅ I 2023. 

     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. 

 

 

 


