Sejlads i arktiske farvande

Svendborg Kraftvarme A/S

foredrag den 27. februar 2020. kl. 19.00.
V/ Erik Schmidt, Banjemester, LAUGE KOCH. P572.

Bodøvej 15, 5700 Svendborg.
Besøg torsdag den 30. april 2020 kl. 18.00.
Kontaktperson: Erik Olsen driftsmaskinmester

MARITIME FOREDRAG
SVENDBORG
2019 - 2020
Mit liv med søværnet i tre generationer
Foredrag, den 31. oktober 2019. kl. 19.00.
V/ Mogens Højstrup.
Dansk politibetjent på Balkan
Foredrag torsdag, den 28. november 2019. kl. 19.00.
V/ John Arly Henriksen

Fra anti-pirateri opgaver i det Indiske ocean til suverænitetshåndhævelse i Nordatlanten. Beretninger
diverse NATO missioner i international tjeneste til
mere fredelig national tjeneste i den nordlige del af
det danske kongerige.

Landsformand kommandørkaptajn
Steen Eiler Engstrøm
foredrag den 26. marts 2020. kl. 19.00.

Marineforeningens nye landsformand Steen Engstrøm
kommer og fortæller om sin vej fra søværnet til landsformand for Danmarks Marineforening, samt hans syn
på fremtidens Marineforening.
Vi mødes i Marinestuen Færgevej 5. 5700 Svendborg.

Svendborg Kraftvarme A/S blev taget i brug i 1999
og brænder ca. 53.000 ton affald om året svarende
til ca. 6 ton/time. Varmen bliver solgt til Svendborg
Fjernvarme og udgør 50-60% af fjernvarmeforbruget i
Svendborg. Der leveres el- til 8.000 husstande og fjernvarme til 5.000 husstande. Vi starter med en sandwich
og en vand/ kaffe - herefter rundvisning på kraftvarmeværket. Vi mødes direkte på Bodøvej 15. kl. 18.00.

Pilotuddannelsen i flyvevåbenet
og andre røverhistorier
Foredrag torsdag, den 30. januar 2020 kl. 19.00.
V/ Michael Huusom. (HUS).
Sejlads i arktiske farvande
Foredrag torsdag, den 27. februar 2020. kl. 19.00
V/ Erik Schmidt, Banjemester, LAUGE KOCH. P572
Fra chef i Søværnet til Landsformand
Foredrag torsdag, d. 26. marts 2020 kl. 19.00.
V/ Steen Eiler Engstrøm.
Virksomhedsbesøg på Svendborg Kraftvarmeværk
Torsdag, den 30. april 2020 kl. 18.00
V/ mask. m. Erik Olsen
Rundvisning på varmeværket.

Maritime Foredrag 2019 – 2020
Vi byder hermed velkommen til den 20. sæson
med maritime foredrag i Svendborg.
Pris pr. foredrag er kr. 60,-. (betales v. indgangen).
Drikkevarer kan købes.
Med mindre andet er angivet foregår alle foredrag i
Marinestuen, Færgevej 5, 5700 Svendborg.

Dansk politibetjent på Balkan
foredrag torsdag, den 28. november 2019. kl. 19.00
V/ John Arly Henriksen

Mit liv med søværnet i
tre generationer
foredrag torsdag, den 31. oktober 2019. kl. 19.00.
V/ Mogens Højstrup

”Pilotuddannelsen i Flyvevåbenet anno
1968/69” og andre ”røverhistorier”
Foredrag den 30. januar 2020. kl. 19.00.
V/ Michael Huusom. (HUS).

Det nye år starter med et foredrag af pensioneret
jagerpilot Michael Huusom (med pilotnavnet HUS),
som beretter om ”Pilotuddannelsen anno 1968/69”
samt andre ”næsten sande røverhistorier” fra sin
tid i Flyvevåbnet. Michael Huusom er født i 1946 og
har, grundet faderens arbejde som udlandsrejsende
civilingeniør, bl.a. gået i skole på Grønland, i Tyrkiet og
Australien.
Han er efter MAT/FYS-studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium Århus, uddannet som jagerpilot i Det
danske Flyvevåben. I sin 40-årige karriere har Michael
indtaget en lang række ledende stillinger, til og med
oberstniveau, inden for Flyvevåbnet i Danmark og på
Grønland, samt i NATO og FN-regi; blandt andet i USA,
Tyskland, Polen og i Bosnien-Herzegovina.

Foredraget omhandler min deltagelse i Balkan krisen,
Jugoslaviens fald, og Dansk politis indsats på Balkan i
perioden 1992-2006.
Der lægges især lidt dybde omkring belejringen af
Sarajevo samt min udstationering i Kroatien, Bosnien,
og Kosovo, hvor jeg fokuserer på de etniske konflikter samt de i Kroatien, Bosnien og Kosovo, hvor jeg
fokuserer på de etniske konflikter samt de udfordringer man havde som ung udstationeret dansk politibetjent.
Desuden kommer jeg kort ind på mit arbejde som ansat i FN/New York og ansat i EU/Bryssel som udsendt
dansk politiekspert i krisestyring.

Arrangør:
Svendborg Marineforening
Færgevej 5, 5700 Svendborg
Tlf. +45 40 45 30 11

Mogens Højstrup fortæller og viser billeder fra sin tid i
søværnet gennem 40 år.
Mogens blev “flasket” op i det maritime miljø, da hans
far havde gjort tjeneste fra 1938 til 1968, og hans farfar havde gjort tjeneste søværnet fra 1900 til 1910.
Mogens blev født i 1943 og voksede op i Nyboder.
Mogens kom i søværnet i 1965 og var bl.a. skibsinspektør frem til sin pensionering.

