Kære borgmester, kære formand. Kære medlemmer af Haderslev Marineforening og ikke
mindst venner af ALHOLM og ERTHOLM.
Der er nu gået et år siden vores sidste besøg her i byen, men grundet coronaens skrappe
kløer er der gået ikke mindre end 3 år siden vores sidste officielle adoptionsbesøg. Det
har ærgret os alle i besætningerne - men nu er vi her! Der går ikke lang tid, fra vi
forlader jer, til at vi begynder at se frem til og glæder os til at se jer alle igen - selv
snuskanonen...
Som I måske har bemærket, så har billedet forandret sig, når man betragter vores to
faste besætninger. Både ALHOLM og ERTHOLM har fået nye næstkommanderende, mens
ALHOLM har fået en ny maskinmand, Ja, og så er der jo undertegnede, der ganske vist
snart har været på ERTHOLM i 3 år, heraf lidt over ét som chef. Jeg har dog været med
til adoptionsbesøg for lidt over 9 år siden, da jeg selv var kadetaspirant. Så derfor tør jeg
også godt sige, at jeg ser frem til at opleve de nyes indvielse i "De Brune Najsskaft".
Martin, der tidligere var chef på ERTHOLM er røget tilbage til minerydningsskibene i MCM Danmark, som
operationsofficer. Jesper, tidligere NK på ALHOLM, er blevet far ikke mindre end to gange og sidder nu som
holdofficer på SOS. Jer er sikker på, at de ærgrer sig gule og grønne over, at de ikke er med denne weekend.

Vi har som sagt set rigtig meget frem til at se jer igen, Og vanen tro har vi været i gemmerne for at finde en
maritim gave til en marineforening, der har næsten alt. Modtag derfor denne håndprojektør, en dansk
produceret signallampe med ekstra pærer og blændglas. Den skulle efter sigende stadig virke - hvis I kan
finde en strømforsyning, der passer. Og er der problemer med at huske morsealfabetet, eller sigter man lidt
skævt, så er her lidt sigtevand til at hjælpe.
Det er en stor fornøjelse i år at kunne være med til at kunne bringe begge skibe – med besætninger samt et
fuldt hold af nye håbefulde kadetaspiranter - her tilbage til jer, kære venner af ALHOLM og ERTHOLM.

Og lad os på det skåte for et begivenhedsrigt og hyggeligt adoptionsbesøg her i 2022.

