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Bestyrelse     

Formand Carsten Krat Walkendorffsvej 24 
ck@gudme.dk 

Svendborg 6222 2672 

Næstformand Bjarne Skov Abilggårdsvej 21 
 

Thurø 6221 88 64 

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
llo@kmd.dk 

Thurø 6220 6208 

Sekretær Annie Ovesen Thoresvej 10 
a.ovesen@mail.tele.dk 

Thurø 6220 7202  

Udvalg     

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
kim@isager.net 

Thurø 6220 5914 

Pigesejlere Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
iia@mail.tele.dk 

Thurø 6220 7160 

Klubhusene Kai Hansen Rolf Krakesvej 44 
Jyka@adr.dk 

Thurø 6220 5922 

Optimister Dorte Olrik Søndervej 212 
olrikdk@get2net.dk 

Thurø 6220 5166 

Aktiviteter Peter Ovesen Enebærvænget 16 
phovesen@yahoo.com 

Thurø 6220 6727 

Soling / Jolle Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
oldrup@post.tele.dk 

Thurø 6220 6412 

Blad Henning Blåby Snebærvænget 6 
henningbl@get2net.dk 

Thurø 6220 6087 

Juniorer Lars Bendixen Gormsvej 2 
lbe@ilsdk.dk 

Svendborg 6225 2739 
4050 0561  

Mini - 12 M.  Erling Justesen Strammelsegade 3 
justgitterling@mail.dk 

Svendborg 6354 0004 

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
Flagebakken 209 

Thurø 6220 5397 
6220 5512 

Listefører Erling Steffensen St. Byhavevej 34 Svendborg 6222 1459 

Følgebåde Jan Cristensen   6220 7305 

Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg 
 
Tlf. 6220 5653 
tsk@mail.dk 
www.sis-svendborg.dk Ege-
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Så sluttede sejlsæsonen. De fleste har 
taget deres både på land. Også bådene 
på klubbens plads er sat op for vinte-
ren, kun solingerne mangler. Opti-
mistskuret har skiftet anvendelse til 
masteskur. 
Ikke alle har været helt tilfredse med 
sejlervejret denne sommer, som i det 
meste af ferietiden slet ikke levede op 
til forventningerne. Men vi sejler 
selvfølgelig alligevel, for det er vel 
mest sejladsen og ikke så meget vej-
ret, som har vores interesse. Selvføl-
gelig gør det ikke noget hvis solen 
skinner, luften er varm og tør og vin-
den tilpas. 
Årsmøderne foregår i denne tid. Mød 
nu op og deltag i drøftelserne om 
klubbens kurs fremover, så klubbens 
tilbud kan udvikles til gavn og glæde 
for flest mulige. Jeg forventer ikke at 
du deltager i alle årsmøderne, men 
dine interesser berøres nok af et par 
stykker, så jeg synes virkelig at du 
skulle reservere tiden til samværet 
med klubkammerater og drøftelser af 
emner, som har fælles interesse. 
Idrætsskolerne i Oure og Dansk Sejl-
union har taget initiativ til dannelse af 
Sejlakademi Sydfyn. Der er tale om-
sejltræneruddannelse og eventuel se-
nere sejllæreruddannelse i Oure. I den 
forbindelse var sejlklubberne i den ny 
Svendborg Kommune indbudt til mø-
de, hvor tankerne blev fremlagt. Sko-

len er inte-
resseret i 
samarbej-
de med 
klubberne, 
så eleverne 
kan opnå 
p r a k t i s k 
erfaring i 
trænerger-
ningen ved 
at assistere 
klubbernes trænere og selvstændigt at 
virke som trænere. Optimist- og juni-
orudvalgene forventer stor gavn af 
ordningen, og Thurø Sejlklub har til-
kendegivet, at vi støtter initiativet. 
Dorte og Jan Olrik er vores kontakt-
personer til Sejlakademi Sydfyn. 
Da dette nummer af bladet er det sid-
ste i år vil jeg, selv om det er i meget 
god tid, benytte lejligheden til at øn-
ske alle medlemmer en god jul og et 
godt nytår. 
 

Carsten 
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          Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk 
 
Novenber 
            9.    Årsmøde aktivitetsudvalg                kl. 19.00     Egely           
           
          10.    Årsmøde optimisterne                     kl. 19.00     Egely  
 
          15.    Årsmøde juniorer                             kl. 19.00     Egely 
 
          22.    Årsmøde soling                               kl. 19.00     Egely 
 
          24.    Årsmøde broudvalg                         kl.19.00      Egely 
 
          30.    Årsmøde husudvalget                      kl. 19.00     Egely 
 
December. 
 
          24.    Juleaften 

2006 
Januar. 
 
          29.    Generalforsamling søndag               kl. 10.00     Egely 
 

Morgenbord med rundstykker, kaffe og the fra kl. 09.30 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  26. December 
 
Indlæg afleveres til: Snebærvænget 6, Thurø eller Kukkervænget 10, Thurø   

eller Mail:  tsk@mail.dk 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af ulige må-
neder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. 

 

Skulle du mod forventning ikke have modtaget Gambøtposten inden  ca. den 10. 
i udgivelsesmåneden bedes du kontakte undertegnede 
mail: henningbl@get2net.dk     eller tlf. 62 20 60 87  
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Kære klubmedlem! 
  
Gambøtposten er ved at 
gå ind, hvis der ikke er 
nogen der har lyst til at vi-
dereføre bladet. 

Hvis DU skulle have lyst til at til at skrive 
og udgive GAMBØTPOSTEN, så lad os hø-
re fra dig på Tlf.: 62206087 eller   
mail: henningbl@get2net.dk 
Det vil være godt med 2-3 medlemmer i ud-
valget. Det nuværende udvalg vil meget 
langt hen ad vejen være behjælpelig med at 
lave bladet. 
Vi benytter Publisher som arbejdsprogram 

Det nuværende udvalg er kørt fast. 
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     Optimisterne 

I september måned har vi haft åbent 
for nye sejler og vi var meget heldige 
med vejret, så de fleste af dem nåede 
at prøve en tur i optimistjollen med 
sejl på. 
Vi har sjældent set så mange aftener 
med fuldstændigt havblik. Det øvede 
og rutineret børn har sikkert bandet 
vejret langt væk, men det var helt per-

fekt for de nye børn. Det blev både til 
en træktur efter trænerbåden og til at 
se på krabber og fisk igennem det kla-
re vand i en ruse ovre ved de små fi-
skerjoller. 
Det giver helt sikkert blod på tanden 
til næste sæson. 
Torsdag den 29. september var så sid-
ste tur på vandet og jollerne blev rig-

Træning i 29’ere og europajolle 

Fleet sejlads i Solinger 
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get af og sat på plads i optimistskuret. 
 
De større børn og storjolle sejlerne har 
ikke tænkt sig at gå i vinterhi. 
Så hver lørdag kl. 9.00 til 12.00 mødes 
de til træning i Gambøt. 
Her bliver optimisterne trænet af Jess 
og storjolle af Peter, begge fra Oure. 

     
Ja man tror det ikke med det er faktisk 
fra den 29. oktober 2005, Gambøt 
myldre af fletsejlads i soling, træning 
for optimister, 29’ere og europajolle. 
. 
Torsdag den 10. november kl. 18.00 er 
der så årsmøde i Egely, hvor vi samti-
digt skal have kåret årets klubmester i 
de forskellige grupper. 
 
Optagning af optimistjoller efter en 
dejlig formiddag på vandet. 
Med sejlerhilsen 

 
Dorte Olrik 

Holdet bag næste års pinsetur er sam-
let, og forberedelserne er begyndt. 
Holdet består af Susanne & Bjarne, 
Ingeborg & Bent, Lone & Jan. 
Vi kan allerede nu afsløre, at det bliver 
et aldeles udmærket arrangement. 
Reserver derfor pinsen 2006 allerede 
nu, og nyd nogle dage sammen med 
gode sejlervenner. 
Vi regner med den sædvanlige gode 

tilslutning, og håber mange nye både 
vil deltage. 
 

Pinseholdet 
 

      Forårsfornemmelser 
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Navigation, søvejsregler, duelig-
hedsbevis. 
 
Vinteren og de korte dage nærmer sig 
og bådene er ved at finde deres vinter-
hi på land. Den stille tid ved at indfin-
de sig blandt juniorerne. Dog er der 
stadig et par ihærdige drenge der fort-
sætter med vintertræning i 29’er, så de 
kan være klar til at drage til stævner 
fra næste sæson. 
 
Vi er ved at undersøge muligheden for 
at stable noget undervisning på benene 
for juniorerne i vinter. Der arbejdes 
med at finde en underviser, så vi kan 
tilbyde et kursus i Navigation og Sø-
vejsregler og at give mulighed for at 
gå til den praktiske prøve til Duelig-
hedsbeviset, når næste sæson starter. 
Jeg vil opfordre alle interesserede – 
primært juniorer og de ældste optmist-
sejlere – til at skrive en mail til mig.  

 
 
 
Lykkes set at finde en underviser, kan 
jeg så give melding tilbage om startda-
to, undervisningsplan m.v. 
 
Og en lille én til kalenderen: 
Junioafdelingen afholder årsmøde 
tirsdag d. 15. november kl. 19.30 i 
Egely. Det er vigtigt at du møder op 
og giver din mening til kende. 
Vi skal diskutere den forgangne sæ-
son – vende godt og skidt, finde ideer 
til aktiviteter i næste sæson. Desuden 
skal der afholdes valg af formand for 
Juniorafdelingen samt diskuteres bud-
get for næste år. Jeg håber at DU kom-
mer! 
 
Lars Bendixen 
lbe@ilsdk.dk 
 

     Juniorafdelingen 

Generalforsamling 
Søndag den 29. Januar 2006 

Kl. 10.00 i Egely. 
 

Som sædvanlig er klubben vært med et morgenbord fra klok-
ken 09.30, med rundstykker,  ost, kaffe, the m.m. 

Gambøtposten Nr 6. 2005 ... 
side 9

7. november 2005 13:52 
Opsætning



10 

 SKÅRUP VVS Aps 
RYTTERSKOVEN 4  5700 SVENDBORG 
TLF. 62 23 17 76 

Thurø Bageri 
Struwestræde 3 
Tlf. 62 20 50 43 

 
Din lokale håndværksbager 

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI 
62 20 60 60 

Skipperkroen 
 
God mad 
Et godt sted at feste 
Hyggelige omgivelser 
Selskaber fra 8 til 80 per. 
10 % rabat på mad ud af huset 

 
Ring efter vores spæn-
dende brochure 

 
Søndervej 1 
Thurø 
Tlf. 62 20 50 12 

Oliefyr & gasservice 
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HP – MARKED 
V/ Hans Petersen 
Bergmandsvej 112 Thurø 
Tlf./Fax 62205522 
 
Åbningstider: 
Mandag til fredag 7.00-19.00 
Lørdag og søndag 7.30-18.00 

… vi har det 

Skrællede kartofler, og mere end 
fyrre forskellige fintsnittede grønt-

sager - lige til at bruge. 
 

Eriksholmsvej 4 
Thurø 

Tlf. 62 20 70 75 
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          Kranservice      Så ring til firmaet ”Fiks og Fumle” 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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tæppeland 

Tæppeland Vestergade 167 Svendborg 
Tlf. 62 21 12 50  Telefax 62 21 79 31 

Paw`s Gulvmontering 
Lundbyvej 28 A Svendborg 

Tlf. 62 54 21 37 - Mob. 22 16 10 76 

Tæpper - Trægulve  
Vinyl - Linoleum - Vådrum  

www.taeppeland.dk 

Kim Christensen 
Bergmannsvej 82 
Tlf. 62 20 50 09 
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Vi holder det bedste og mest suveræne bådebyg-
gerhåndværk i hævd,  hvad  enten vi arbejder med 
træ, glasfiber eller aluminium inden for områder-
ne: 
               

• Nybygning og ombygning 
 

•     Vedligeholdelse 
 

•     Reparation 
 

•      Vinteropbevaring 
 
Desuden har vi eget smede– og elektriker- 

Thurø   DK - 5700 Svendborg. Tlf.: 62 20 51 68  Telefax: 62 20 51 24 
    Mail: info@walsted.dk 

Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker i rustfri syrefast stål, 
kvalitet AISI-316, så har Søren og Hans det absolut største lager i Svendborg ! 

Fornuftige priser og ingen minimumskøb. 

Kølstøberen 
v / Søren Andersen 
Bodøvej 11 
Tlf.: 6222 0284 

ØRKILD 

Vi har selvfølgelig også:  
• Alle former for køle 
• Ankervægte 
• Trimvægte 
• Udstødningsmanifolde 
• Udlejning af containere 

e-mail:  stoeberiet.oerkild@mail.tele.dk    www.oerkeel.dk 
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Klippet fra Nyborg Sejlforening 
 
Når vi er på vandet en dejlig sommerdag, 
glemmer vi ofte, hvor ubarmhjertigt ha-
vet kan være. Selv med alle vores moder-
ne hjælpemidler og teknik kan uheld til 
søs ikke undgås. Ved kollisionen i Øster-
søen for kort tid siden  blev miljøet den 
store taber, men ofte går også menneske-
liv tabt. Grundene kan være mange, men 
menneskelige fejl kombineret med tekni-
ske svigt dækker nok en stor andel af 
uheldene! At et skib ligefrem skulle have 
sin egen vilje, tror nok de færreste på, 
men det er netop, hvad følgende angive-
ligt sande beretning handler om. 
 
I marts måned 1884 sejler to skibe i tæt 
tåge ud for den franske kyst i den engel-
ske kanal. Det ene er det franske Frigori-
fique, et lille men hurtigt køleskib, rigget 
som tremastet skonnert. Skibet skulle 
fragte kød fra Sydamerika til Frankrig, og 
sejlene var en slags forsikring i tilfælde 
af maskinstop, samt kunne drøje lidt på 
kullene under de lange overfarter. Det 
andet skib, Rumney, er en tung og lang-
som kulfragter fra England. 
 
Om bord på køleskibet bruger man fra tid 
til anden tågehornet, da man hører sire-
nen fra et andet skib i nærheden. Kaptaj-
nen bruger hornet flittigt, men får ikke 
noget svar. Han fortsætter derfor med 
langsom fart, da en sort masse pludselig 
dukker frem af tågen til styrbord. Trods 
forsøg på at undvige brager skibene med 
voldsom kraft sammen, og køleskibet får 
hurtig slagside. Situationen ser håbløs ud, 
og kaptajnen beordrer alle i bådene, så 
man kan komme over på det næsten ube-
skadigede Rumney. Snart forsvinder Fri-
gorifique i tågen, og med  begge besæt-

ninger fortsætter Rumney rejsen mod 
Frankrig. 
 
Efter et par sømils sejlads kommer en 
lydløs skygge ud af tågen med kurs di-
rekte mod kulfragteren. Det var Frigorifi-
que! Om bord på Rumney bliver roret 
lagt i borde og maskinen sat på fuld kraft 
bak. Manøvren lykkes, men inden man 
får set sig om, er køleskibet atter forsvun-
det i tågen. Efter endnu en mil kommer 
Frigorifique igen frem af tågebankerne. 
Hurtig og stille, som med stævnen strakt 
frem til angreb! Denne gang undslipper 
Rumney ikke sin skæbne, men rammes 
på det mest sårbare sted, mellem last- og 
maskinrum. Skibet begynder hurtigt at 
synke, og begge mandskaber kan bare 
magtesløse se til fra redningsbådene.  
 
Lidt senere letter tågen, og mandskaberne 
ser køleskibet langsomt sejle i rundkreds. 
Med noget besvær lykkes det at få både-
ne så tæt på skibet, at man kan gå om-
bord, blot for at opdage, at den anden 
kollision har beskadiget skibet så meget, 
at pumperne ikke kan holde det flydende. 
Man må altså gå i bådene for tredje gang. 
Grunden til det angivelige hævntogt var 
sandsynligvis, at roret havde sat sig fast 
uden den første undvigemanøvre, så ski-
bet drevet af sejlene sejlede i store 
cirkler. Historien om Frigorifique ender, 
da den ligger sig til hvile på havets bund. 
Hævnen er fuldbyrdet og æren genopret-
tet. 
 
Alle skrøner bærer i sig et gran af sand-
hed. Hvor meget, må være op til læseren 
at bedømme, men ét er sikkert, der er me-
re mellem himmel og hav, end vi kender 
til. 
                                                Peder R 

          Skipperskrøne - eller hvordan et køleskib går på hævntogt 
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Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16   5883 Oure  Tlf. 40 33 30 43 

Trængsel under en aftenkapsejlads 
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En bådslængde foran…… 
Når det gælder briller og kontaktlinser 

Wichmann Optik 
 
OPTOMETRIST     KONTAKTLINSESPECIALIST 
KATTESUNDET 4   5700 SVENDBORG    TLF. 62 22 30 01 

 

Jans Skoklinik 
Brogade 27a 
Tlf. 62 21 02 66 

   Salg og Service        Specialværksted 
 Rigger og sejlmagerværksted     Reparation af gummibåde 

 Reparation af alle typer påhængsmotorer og Stern drev 
62 20 21 40 

Englandsvej 2,  5700 Svendborg 
Email: info@havnens-marine-service.dk   www.havnens-marine-service.dk
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Hørt på havnen !! 
En tirsdag i sep. tog jeg mit barnebarn, 
lige fyldt 7 år til Gambøt, så han kun-
ne se lidt på optimisterne, måske fik 
han lyst til at sejle, det ville jo glæde 
mig, som synes livet på vandet er dej-
ligt. 
Så tilbød Dorte at han kunne komme 
med i følgebåden, men inden aftenen 
var færdig, var han ude at sejle helt 
alene i en optimist, og sejlet som star-
ter med at være rebet, var nu fuld sat. 
han strålede som en sol. Så let gik det. 
Et par sejleraftener senere skulle store-
bror (som ellers havde valgt spejder 
som fritidsaktivitet) med ned og kikke 
og måske med i følgebåden, Dorte fo-
reslår han prøver en optimistjolle.  
Ja så sejlede han også ud for fulde sejl 
og nød det. Lillebror nåede 3. aften at 
falde ud af optimisten. Da han kom 
ind med følgebåden, grinede han, og 
skulle bare have tørt tøj på, så var han 
ellers parat igen. 
Jeg kan godt forstå der skal noget for-
ældreopbakning til, der er mange opti-
mistjoller der skal bæres frem og tilba-
ge, klargøres m. m. 
Men det var dejligt at være med, alle 

hjælper hinanden, og der er en god 
stemning. Ikke mindst fordi Dorte og 
Jan Olrik og de andre hjælpere har et 
fantastisk tag på optimistbørnene. Så 
er der lige kagen efter at jollerne er 
vasket og lagt på plads. 2 timer på 
vandet giver god appetit. 
 
Mormor til optimist 

Bodil     

Skal Gambøtposten gå ind !!!??? 
Som nævnt ovenfor skal der nye kræfter til, med nye ideer, vi gamle kan ikke 
klive ved med at holde gejsten oppe. Vi mangler således en der vil tage sig af 
kontakten til annoncører, trykkeri, stå for forsendelse m.m. og komme med nye 
ideer til Gambøtposten. Jeg vil gerne stadigvæk være med til at fremstile bladet 
rent teknisk som det eneste. 
Så ring dog til Henning 62 20 60 87 
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SALG OG SERVICE 
 

Håndværkervænget 6, Tved– 5700 SVENDBORG 
Tlf. 62 22 89 11 

www.leiflarsenmarine.dk 

Spar tid 
og penge 
gør som 

350.000 af 
vores kunder 

Centrumpladsen 8,  5700 Svend-
borg   

Husk at du al-
tid kan få en 
privat gratis 
maritim an-

nonce i 
”Kramkisten” 
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SVENDBORG RIGGER 
 
 
 

OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS. 
Alt i riggerarbejde / stort som småt. 

PVC – presenninger, kalecher, sprayhoods, 
Sejlpresenninger og hynder. 

 
Pilegårdsvej 7   5700 Svendborg. 

 
62 21 31 94. 
Fax: 62 20 19 50. 

www.alttilbaaden.dkwww.alttilbaaden.dk  
Ny maritim e-shop med en masse gode tilbud, fx 

 
       Hempel bundmaling, spar op til kr. 150,- 
        Mille Xtra 0,75 l, åbningstilbud kr. 249,- 

          Mille Xtra 2,5 l, åbningstilbud kr. 775,- 
 

Jeantex sejlersæt i velkendt kvalitet 

 
www.alttilbaaden.dk   v/ Jesper Hansen 

Pengekrogen 52, 5700 Svendborg.   Tlf: 62 21 24 

T3000, jakke og bukser, åbningstilbud kr. 1999,- 
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    Vis hvor du kommer fra 
Plaststander 
til bilen m.v. 
10,00 kr. 
Alle bør have en! 

Hvad med et flot 
stofmærke i 
guld til busseron-
nen, 
sweateren eller 
jakken. 
Pris 20.00 kr. 

Ingen hoveder 
uden denne skøn-
ne cap. 
Køb et par styk-
ker. 
Pris kun 50.00 kr. 

En flot lille nål 
til reversen. 
Ingen habit eller 
jakke uden den-
ne gyldne nål. 
Pris kun 
25.00 kr. 

Denne skønne badge i 
guldtrækkeri kan erhverves 
for den urimeligt lave pris af 
65.00 kr. 

Intet skib fra Thurø Sejlklub 
uden en stander under sallin-
gen. Bør skiftes hvert år 
Pris kun 50,00 kr. 

Fortøjningskroge i 10 mm. rustfrit stål. 
105 cm. Lange.   Øjehul 25 mm. i diameter. Godt at have med på ferien ved 
moringsfortøjninger, som i Gambøt.      Uundværlig til Götakanalen !!!

Kun 50,- Kr.   Så godt som nye! 
Henning tlf. 62 20 60 87 / 23 69 58 70 

    Kramkisten 

Gambøtposten Nr 6. 2005 ... 
side 24

7. november 2005 13:52 
Opsætning



25 

 

Østre Havnevej 33  5700 Svendborg 
62 21 70 38  

www.k-marine.dk   e-mail: info@k-marine.dk 

DØGNVAGT tlf. 40 21 70 38 

Kom ind og se vort 
store udvalg af 
tovværk, ankre, 
toiletter, gummibå-
de, sejlertøj m.m. 

Vi har også altid 
gode brugte både 
og fine brugte mo-
torer til salg 

Autoriseret forhandler af 

 
               
Salg og service 
Specialværksted 
Reparation af alle typer 
påhængsmotorer og z drev 
Dieselværksted 
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    En kold sommer 2004 
De fleste husker vel sommeren 2004 
som noget af det koldeste man kan hu-
ske. Mange pakkede bilen og kørte syd 
på i håb om at finde en temperatur  over 
20o. De af os som trodsede den drilagtige 
sommer, og tog ud at sejle, havde fik 
brug for alt det ekstra tøj, som vi havde 
medbragt. 
Dea kastede fortøjningerne og satte kur-
sen mod Sønderborg. 
Efter en kold tur med familien på Ha-
derslev fjor gik turen videre nordpå un-
der Lillebæltsbroen. 

Vi besøgte Fredericia, hvor det var godt 
vi havde vores cykler med. I øvrigt en 
livlig by. 
Så skulle vi prøve Horsens. I havnen var 
der rigeligt med plads. Men toiletforhol-
dende, jeg siger jer, de var flotte. Vi har 
aldrig set noget lignende. Overrent fri-
stes man næsten til at kalde det. 

Via Hov, hvor der i øvrigt er ved at  la-
vet en stor og ny havn, satte vi kurs mod 
Århus Da vi forlod Hov havde vi en 
mindre grundstødning (ups) fordi skip-
per skulle tale i mobiltelefon og styre 
samtidig.  

Vi ankom til Marselisborg havn i silende 
regn. I Århus ville vi i Den Gamle By 
for at se det hus, som kommer fra 
Svendborg og som nu er opført her.  
Det viste sig, at Kronprinseparret var på 
besøg i Århus på dette tidspunkt. Vi blev 
enige om, at det ville vi lige se på, når vi 
nu var der. Men du godèste, det 
var et mylder af mennesker. Vi opgav at 
se noget som helst og fortsatte til Den 
Gamle By for at se  ”Svendborghuset”. 

Da vi løste billet fik vi at vide, at Kron-
prinseparret også kom der.  
Hvad gør man så, når man nærmest fø-
ler sig forfulgt, tja, man bliver til det er 
overstået. 
Der var først et mylder af honoratiores, 
som skulle til spisning. Da parret så 
kom, så skulle de lige netop stå og kik-
ke på os, men så tog vi da bare et bille-
de af dem. 
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Vi kunne åbenbart ikke komme uden 
om, at møde dem.  
Den Gamle By i Århus er for os et ual-
mindeligt godt sted at besøge, hyggeligt, 
roligt og interessant med alle disse arbej-
dende værksteder. 
Vi forlod det festklæde Århus og tog helt 
op i bunden af Århusbugten, til Nappe-
dam. Det viste sig at være en yderst hyg-
gelig havn med alle faciliteter. Her var 
der cykler til gæstesejlerne, kvit og frit. 
Dejligt med en cykel så man kunne dra-
ge på oplevelse, eller cykle til Rønde for 
at handle. Vi tog ud til Kalø ruinen som 
kun ligger et par kilometer fra havnen. 
Her var vejret i øvrigt nogenlunde. Her 

på øen, som ligger for enden af en 1 km. 
lang tange, fandt vi en lille pige, som var 
forladt af sin mor. Det viste sig, at mo-
ren havde forladt øen, og måtte tilbage 
efter pigen. Det tog et par timer at finde 
moren, således at familien igen kunne 
blive samlet. Det var noget rod, forældre 
må passe bedre på deres børn. 
Nappedam er et godt sted at gæste, hvis 
man vil have ro og nyde silheden og na-
turen. 
Vi skulle videre, så vi satte kursen mod 
Samsø. 
Ved Samsøs, nordspis  var det nærlig-
gende at ligge ind til Langør.  
Vi steg på de medbragte cykler og kørte 

nordpå. Vi besøgte Danmarks eneste æg-
te landsby med tilhørende gadekær. 
Når man kommer lidt omkring, så viser 
det sig, at der er mange interessante ting 
at kikke på. 
På turen tilbage til Langøre kom vi forbi 

nogle enorme marker med solbærbuske, 
som de var ved at høste. Det er utroligt 

så mange solbær der 
høstes på Samsø.  
Vi købte et kilo sol-
bær og spiste dem 
mens vi cyklede. 
Den dag fik vi dæk-
ket behov for c-
vitaminer. 
Vi forhalede fra 

Samsø og satte kurs mod Nyborg, hvor 
vi skulle mødes med Bent og Ingeborg 
for at se Nyborg Voldspil. Det er blevet 
en tradition, hvor vi først spiser den 
medbragte mad og derefter nyder de gla-
de amatørers optræden med en klassisk 
forestilling. 
Alt i alt en nogenlunde tur, men hvor vi 
dog frøs. 
Lillian og Henning  
Næste stafet holder:  
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Jessens Mole 3. 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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