
Fredag den 23. september 2022 - Besøg af Marinefartøjerne. 

 

Hjertelig velkommen til Jer alle hver i sær, specielt marinefartøierne, som vi ikke har set i 2 år - så dejligt 
det nu kunne lade sig gøre. 
 
Det er officielt 10. gang skibene kommer til Haderslev Havn - dette glæder vi os altid 
meget til og det er noget vi ser frem til med stor glæde. I er altid hjertelig velkommen. 
 
I løbet af alle besøgene har besætningerne hilst på 3 borgmestre og 5 marineformænd - 
Thor Lange har altid været den faste tovholder, så vi er sikker på et godt og vel tilrettelagt 
arrangement hver gang.    Tak for det Thor 
 
Den faste stab vækker altid gensynsglæde - de udgør den blå tråd i besøgene - så 
dermed er de faste ritualer sikret og det er også dejligt hver gang at se nye unge 
mennesker, som har lyst og mod på at gå i Marinen og blive officerer. Det giver håb 
for marinens fremtid. 
 
Jeg vil gerne sige tak til Haderslev Kommune fordi de har besluttet at renovere vores 
uundværlige marinehus - det sætter vi stor pris på og vi er dybt taknemmelig for 
dette tiltag. Så kære marinere, når I næste år kommer til Haderslev - bliver det til en 
ny, større og flottere stue. 
 
Også en tak til kommunen for dette fine arrangement, hvor vi får hilst på hinanden 
og lejlighed til at udveksle nyheder og historier om, hvad der er sket siden sidst, 
Og sådan et arrangement kan heller ikke lade sig gøre uden de frivillige kræfter, så 
tak til støtteforeningens marinepiger og til marineforeningens medlemmer for al 
den hjælp l giver. 
 
I år vil jeg gerne afvige fra traditionerne og derfor vil jeg gerne, i stedet for 
Cheferne, se de to dygtige kokke Anders og Claus heroppe. 
 
Da de sætter stor pris på de sønderjyske specialiteter - vil jeg hermed 
overrække dem en velsmagende gave, som skal deles med besætningen. 
Gid det må smage jer vel. 
 

Dette var ordene fra mig. 

 


