
50 år  

HaderslevHaderslevHaderslevHaderslev        
Y’s Men’s ClubY’s Men’s ClubY’s Men’s ClubY’s Men’s Club    

1965 - 2015 
Invitation 

Parkeringsforholdene i Haderslev centrum kan være lidt problema-
tiske en lørdag formiddag. Vi henviser derfor til følgende pladser: 
 

1. Hertug Hans Plads har tidsubegrænset parkering. Til Dom-
kirken er der ca. 400 m. og til ”Helene” ca. 900 m. 
 

2. Pladsen ved Jomfrustien har tidsubegrænset parkering 
undtagen på hjørnet ved McDonald. Til Domkirken er der ca. 450 
m. og til ”Helene” ca. 800 m. 
 

3. Honnørkajen har tidsubegrænset parkering. Til Domkirken er 
der ad Hansborggade, Naffet og Slotsgade ca. 1 km. og til ”Helene” 
50 m.  
 

Bussen kører fra Årøsund til alle tre pladser efter festen. 
 

Ved Årøsund Badehotel er der masser af parkeringspladser! 
Fra færgen til Badehotellet er der 150 m. 
 
Se evt. de nævnte pladser på et større kort over byen eller spørg 
os, så mailer vi gerne detaljer, GPS og flere oplysninger. 

Parkeringsforhold 
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Domkirken 

”Helene” 

Vel mødt!  Vi glæder os til at Vel mødt!  Vi glæder os til at Vel mødt!  Vi glæder os til at Vel mødt!  Vi glæder os til at 
fejre dagen sammen med jer!fejre dagen sammen med jer!fejre dagen sammen med jer!fejre dagen sammen med jer!        



Velkommen! 

Det er os en stor glæde at kunne invitere jer til  
at være med til at fejre Haderslev Y’s Men’s Club’s 
50 års jubilæum lørdag den 9. maj 2015. 
 

Klubben blev oprettet 1. maj 1965, hvor chartringen fandt sted ved 
en gudstjeneste i Haderslev Domkirke, og efterfølgende fest på 
Årøsund Badehotel. 
 

Vi har derfor fundet det naturligt, at også 50 års jubilæet har disse 
to omdrejningspunkter. Forbindelsen mellem de to bliver en sejltur  
med ”Helene” fra Haderslev til Årøsund. Sådan en maj-forårsdag 
kan det kun blive en god oplevelse oven i det andet. 
 

Da ”Helene” kun kan rumme ca. 80 personer, må vi lave en to-trins 
tilmelding. Men man kan også deltage i Gudstjenesten og / eller 
festen på Årøsund Badehotel alene, der er plads nok! 
 

Vi håber meget, at mange fra vores naboklubber i Grænselandet, 
fra andre klubber i landet og tidligere medlemmer vil være med til 
at fejre dagen! 
 

 Med venlig hilsen og på gensyn! 
 Poul Erbs, præsident 

Dagens program 

Gudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 10.30 
Gudstjenesten vil forme sig som en 
udvidet morgenandagt med en kort 
prædiken ved domprovst Kim Erik-
sen. Haderslev Drengekor medvirker 
med et indslag, ligesom domorganist 
Henrik Skærbæk Jespersen vil spille 
et værk på det store orgel. 
 

Sejltur med ”Helene” kl. 12.00 
”Helene” lægger ud fra Honørkajen og sejler mod Årøsund. Der vil 
blive serveret formiddagskaffe undervejs. Sejlturen varer ca. to 
timer, hvorefter vi går op til hotellet. 
 

Jubilæumsfest på Årøsund Badehotel kl. ca. 14.30 
Jubilæumsfesten finder sted i den store sal, hvor der serveres en 
lækker middag. Et jazz-orkester underholder med kendte numre, 
og der vil være diverse taler og indslag. Efter en pause vil der bli-
ver serveret ”natmad”.  
 

Buskørsel tilbage til Haderslev fra ca. kl. 19.00 
med de gæster, der sejlede med ”Helene” til Årøsund. 
 

Se i øvrigt klubbens hjemmeside: www.haderslev.ysmen.dk 

Pris:     Hele arrangementer koster  350 kr. exkl. drikkevarer. 
     Deltagelse alene i Årøsund: 300 kr. exkl. drikkevarer. 
 

Tilmelding:    Senest 20. marts for klubbens medlemmer og særligt  
     inviterede, som ønsker at sejle med ”Helene”. For  
     alle andre er tilmeldingen med ”Helene” efter først- 
     til-mølle princippet, senest 25. april.  
 

         Sendes til Thorkild Sørensen, Hiort Lorenzens Vej 12E, 
     6100 Haderslev, tlf. 7452 7723 eller helst på mail:  
     thorkild-s@mail.tele.dk med oplysning om navn, antal,  
     klub / tidl. medlem, sejltur, særlige kostforhold. 
 

Indbetaling:  Når du har modtaget bekræftelse på tilmeldingen,  
     indbetales beløbet på klubbens konto i Kreditbanken  
     Reg. 7932 Konto 1086633 med afsender. 
 

 

Tilmelding 


