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Jubilaraften
Fredag 20. april kl. 19.00
Uddeling af jubilartegn

Hvis alle kommer, skal der uddeles 8 jubilartegn for indkaldelse til søværnet og 2 jubilartegn for indmeldelse i
Slagelse Marineforening.
På side 5, i den nye Mastekran, kan I se, hvem der har
gjort sig fortjent til hvilke årstegn, og som I også kan se,
så har vi endda 1 jubilar, som skal have overrakt 70 års
tegnet for tjeneste i søværnet.

Kom og vær med til at fejre
jubilarerne, de fortjener det.

Aftenens ret bliver
Kalve Wienerschnitzel
med tilbehør.
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Danmarks befrielse
Fredag 4. maj kl. 18.00
Vi mødes i Marinestuen.
Dagen markeres med kransenedlæggelse ved Frihedsmonumentet "Frihedskampen", som er et mindesmærke
for de faldne frihedskæmpere, som faldt under 2. verdenskrig.
Monumentet er rejst i 1950 og er udført af Gunnar Slot.
Efter kransenedlæggelsen er der mindegudstjeneste i
Sct. Michaels Kirke.
Aftenen afsluttes i Garderstuen på Nytorv.
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Ulkeaften med foredrag
Fredag 18. maj kl. 19.00
"Historiske Dansk Vestindien"
med indslag om flådens historie.
Per Herholdt Jensen er pensioneret søofficer og forfatter, han har udgivet flere bøger om
Flåden og om Forsvaret i Grønland, desuden er det blevet til bogen
"Klart skib - Orlogsflåden ved Dansk Vestindien".

Mød op og få en spændende aften
med et meget interessant foredrag.
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Udflugt til Mindelunden
Onsdag 23. maj kl. 8.00
Vi mødes i Marinestuen kl. 08.00.
Her starter vi dagen med et godt solidt morgenmåltid, hvorefter vi begiver
os til København med kurs mod
"Mindelunden Ryvangen", i Hellerup,
hvor døde danske patrioter fra 2. verdenskrig bliver husket.

Den 29. august 2017, på årsdagen for den danske opstand mod den tyske
besættelsesmagt, blev et nyt monument, for krigssejlerne, indviet i
Mindelunden Ryvangen.
Monumentet, ”Sortladne hav”, er udformet af Per Arnoldi i sort granit.
Monumentets ene side er tilhugget, så det imiterer en sort havoverflade og
indeholder, foruden en inskription, et periskopsigte.
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I kan allerede nu skrive jer på tilmeldingslisterne,
som er sat op på opslagstavlen i Marinestuen.
Er der tvivlsspørgsmål så spørg i stuen, der er altid
en der kan være behjælpelig med et svar.
Har I ikke mulighed for selv at skrive jer på listerne
så ring til:

Jørgen på tlf.: 40 97 36 95
Steen på tlf.: 30 70 41 60

Vi glæder os til at se Jer!!!
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Mail-adresser efterlyses
Da mange tilsyneladende har skiftet mail-adresse,
skal vi, på vores grædende knæ, bede Jer om at
sende den rigtige mail-adresse til
mastekranen@stofanet.dk.
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