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Nr. 2  april, maj, juni 2019 

Læs om Nora og Liberte’ dejlige tur 
til Gdansk i 2018 side 26 til 34. 
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Thurø Sejlklub ”Egely”         
Gambøtvej 25  Thurø 

5700Svendborg 

www.thuroesejlklub.dk 
 

 

    
 
  

 . 
  
 

Bestyrelse    

Formand Ib Oldrup formanden@thuroesejlklub.dk 42 76 64 12 

Næstformand Jesper Henriksen formanden@thuroesejlklub.dk 23 34 70 21 

Kasserer Lars Løvschall kasseren@thuroesejlklub.dk 29 66 54 99 

Sekretær 
Kommunikation 

Mette Christoffersen sekretaer@thuroesejlklub.dk 23 37 68 76 

Sejlads /aktivitet Bjerne Sørensen aktivitet@thuroesejlklub.dk 41 95 09 18 

Ungdom Hanne Bonde Jensen ungdom@thuroesejlklub.dk 65 91 42 27 

Hus og anlæg Jacob Jensen anlaeg@thuroesejlklub.dk 93 50 70 69 

    

Øvrige    

Målere Ole Jensen aktiviteter@thuroesejlklub.dk 62 20 53 97 

Listefører Gert Bjerrum listefoerer@thuroesejlklub.dk 62 21 25 60 
 

SejlSikkert ambas-
sadør 

Mette Hundahl sikkeramb@thuroesejlklub.dk 24 45 90 40 

 
Et lille opråb fra redaktøren:  

Brug Times new roman 11 og send alle indlæg adresseret 
til: bladet@thuroesejlklub.dk inden sidste frist for tilmelding 
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Marts: 24. Foredrag om kanalsejlads kl. 14.00 

 

April: 09. Bestyrelsesmøde 

   13.  Søsætning af både på pladsen 

   23. Infomøde i Sejlerskolen 

   24. Fordelingsmøde i pigeafdelingen 

   27. Start på aftenkapsejlads (op-ned baner) skippermøde kl. 9 

   27. Tune Up Stævne J70 kl. 08.00 

   27. Standerhejsning kl. 15 se program på side 17 

   30. Start Sejlerskolen 

 

Maj:   01. Start pigesejlads 

 

Juni:   7-10 Pinsetur  

   21. Klubgrillaften kl. 18 

   

      

    

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 1/6-2019 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 600 sejlere 4 gange om året i starten af  
januar, april, august og oktober.  

Indlæg og billeder  
til bladet er meget velkomne      

 

   Indlæg til Gambøtposten og henvendelse i øvrigt sendes til:  
bladet@thuroesejlklub.dk         
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Vi giver ordet til  formanden 

Formanden har ordet 
En ny sæson er i fuld sving, tanker og beslutninger 
for sommerens aktiviteter fylder i hovedet. 
Hvad er sket indtil nu, klubbens generalforsamling kom vi 
igennem uden de store bemærkninger, forsamlingen kunne gå 
hjem over middag og glæde sig over de aktiviteter og udvikling 
som var skabt i klubben i 2018. 
Udviklingen i ungdomsafdelingen følger en stor kreds af med-
lemmer meget, og det var her glædeligt at en formand blev 
valgt, dog med at formandsposten blev delt ud på 3 bestyrelses-
medlemmer, det bliver spændende at følge. 
Vi var også her i de første måneder af året nomineret til årets 
Palby Pris, hvor afgørelsen faldt i forbindelse med Bådudstil-
lingen i Fredericia hallerne. 
Vi fik ikke præmien med hjem, det er stadig flot at vi i Thurø 
Sejlklub over det ganske land stadig giver genklang af klubud-
vikling med Sejl og Studer. Nu bliver det spændende hvad 
klubben vil fortsætte med i 2019. 
Der er her i marts også en trist nyhed, vi skal aflevere den 
STORE pokal modtaget på DS generalforsamlingen i 2018, da 
det desværre er en vandrepokal. 
Skal vi ikke sige at den kun er lånt ud, vi vil gerne skabe ny 
ideer og tage initiativer med nye projekter i søen, så det bliver 
muligt af få pokalen endnu engang. 
Her i marts måned er der kampvalg til bestyrelsesposterne i 
Dansk Sejlunion, 
men også drøftelse omkring Kredsenes beståen eller afvikling. 
Thurø Sejlklub vil gerne fortsætte arbejdet som var i Dansk 
Sejlunion Fynskredsen, i et nyt Netværk for Den fynske Områ-
de, som vi håber skabes efter Generalforsamlingen, det vil jeg 
vende tilbage og orientere nærmere om. 
Her i bladet er indlagt en invitation netop til dig som klubmed-

lem, gør brug af tilbuddet så vi kan ses lørdag den 27. april 

Ib Oldrup 
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Christian Himmelstrup Vesterager, ny udvalgsformand  - ungdom 
 
43 år, far til tre drenge, hvoraf den ældste har sejlet, den mellemste sejler optimist 
og den yngste sejler med, når familien sejler. Jeg bor på Anderslyst på Thurø med 
min hustru, Mie. Vi arbejder begge i Odense til dagligt. Mit sejlerliv startede, da 
jeg aftjente værnepligt i Søværnet i 1996 og siden da har jeg 
været bidt af havet og sejlads; først med studiekammerater og 
senere med min familie i det sydfynske øhav. Jeg vil gerne bi-
drage til, at ungdomsafdelingen får endnu en god sæson med 
glade børn, stolte trænere og trygge forældre. Jeg tror på, at en 
sejlklub som TSK både kan håndtere bredde og elite i gensidig 
respekt og til gensidig glæde. Og det vil jeg arbejde for sammen 
med Jannie og Hanne i ungdomsledelsen. 

  

 

 
Jannie Schjødt Kold, ny udvalgsformand  - ungdom 

41 år og har netop fejret 1 årsdag som Fynbo. Drømmer stadig 
om knob efter en sæson i sejlerskolen og har en datter på krab-
beholdet.  

Ellers:  

Vinterbader og vild med at udsætte børn for oplevelser i naturen 

————————————————————————————————- 

Hanne Bonde Jensen, formand for ungdomsudvalg 
 
46 år og bor i Åbyskov. Begge vores børn sejler i TSK ungdom, 
og har været aktive siden 2012. Jeg har tidligere sejlet sammen 
med pigesejlerne, og har skiftet til sejlerskolen for at erhverve 
”licens to sail” certifikat. Vi er lykkelige ejer af en X119, som 
til daglig ligger i Lundeborg. 
 
Glæder mig til at arbejde sammen med Christian og Jannie samt 
ungdomsudvalget med udvikling af ungdomsafdelingen, og i bestyrelsesarbejdet 
arbejde med udvikling af sejlklubben generelt.  

 

————————————————————————————————- 
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Overnatningsweekend den       
2. - 3. marts  

 
Lige et par billeder fra den fantasti-
ske overnatningsweekend den 2. - 
3. marts for de yngste sejlere.  
 
28 børn lærte at morse, lavede sa-
marbejdsøvelser og hyggede sig til 
en store MGP-guldmedalje.  
 
STOR tak til de engagerede træne-
re Emil, Johann, Martin, Anne og 
Michael.  
 

Planen for overnatningsweeken-
den var:  
Lær-hinanden-at-kende-lege, 
hvor vi gav den gas udendørs.  
 
Derefter var der forskellige ak-
tiviteter f.eks. Pandekagebag-
ning over bål, spillecafe, lav dit 
eget klistermærke og fælleslege. 

Vi holdte den super-mega-awesome-quiz hvor paratviden, byggeskillz og gruppe-
arbejde var i fokus.  
Til aften fik vi serveret en lækker 
omgang pasta kødsovs fra Martin 
Strandbergs kyndige køkken. Efter 
aftensmad stod den på snignings-
øvelse i mørket og udfordring med 
morsekode fra en hemmelig afsen-
der, og afsluttede aftenen med 
MGP-fest, kage, boller og varm 
kakao.  
 
Søndag stod på oprydning og stor 
tak til de forældre som hjalp med 
rengøringen.  

Man kan vel bare det der 
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Så nærmer vi os foråret og dermed pinseturen i TSK...  
                                                          for alle klubmedlemmer. 

 
 
Fredag den 7/6 sejler vi til Marstal. 
Lørdag den 8/6 sejler vi til Bagenkop. 
Der vil blive mulighed for at købe mad lørdag aften, 
leveret af cafeen i Bagenkop og nydes i sejlerstuen 
eller ude, hvis vejret tillader. 
Søndag vil vi sørge for frokost i sejlerstuen. 
 
Der vil blive arrangeret gåtur til de vilde heste og mu-
lighed for besøg i Fiskeriets Hus. 
Mere om turen og priser på hjemmesiden senere. 
 
Tilmelding med oplysning om bådnavn, bredde, antal 
voksne og børn samt tlf. Nr. til: 
 
Gitte og Jan tlf. 2116 2430 
Inna og Carsten tlf. 4040 4664 
 
Tilmeldingsfrist til turen vil være: torsdag den 23/5.  
 

Fællestursudvalget: Gitte og Jan, Jeanne og John, Inna og  Carsten   
———————————————————————————————— 

Kanalsejlads! Fakta og oplevelser undervejs. 
 
 

Foredrag i Thurø Sejl-
klub:  

24/3-2019 kl. 14 til 16,30 
 

Kan det dog passe at så få 
har meldt til? 

 
Se hjemmesiden og skynd 

jer, så det ikke bliver  
aflyst . 

Livskvalitet gennem fællesskaber 
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GAMBØT POSTEN   (GAMBET POSTEN) ? 
 
”Gambøt” (Gambet) hvad er nu det oprindelige 
navn på dette på jorden så skønt et sted? 
 
Jeg hier og søger i gamle bøger, i kort, i lokalhisto-
risk forening osv. 
 
I bogen ”Thurø anno 1970” Skrevet af skoledirektør 
Bernhard Hansen ”1810 Frihed grundet, fremtids-
bundet-1970” står der på side 14 Som ordet Grasten 
ligger tågesvøbt, gælder det også ordet Gambøt 
(Gambet er en tilsnigelse) På Nouvets kort kaldes 
stedet Gammelby, og med lidt fortrolighed med 
øboernes vidunderlige evne til at fordreje navnes 
ordlyd næsten efter skråens plads i munden-
overraskes man ikke ved en udtalelse forskydning 
fra Gammelby til Gambøt.  

 
Gambötgård og stedet om-
kring hed Gammelby efter 
gammelt kort fra 1791-1806. 
Så måske skal vi gå tilbage til 
1806 og kalde Gambøt for 
”Gammelby”? 
Men et ligger fast det har al-
drig heddet Gambet uden skrå 
i munden! 
 
Med venlig hilsen 
Bjarne Huusfeldt 

————————————————————————————————- 

   Thurø land givet til  gaard og hus fæstere 
                              ———— 
Hans godhed og retsind skal mindes med tak 

til sildiske slægter 

Slaget ved Helgoland  -  
  mindesmærke fra 1924 
 
Smedemester Rasmus Peter Huusfeldt fra Thurø 
skaffede de to skibskanoner og ankeret fra 
Krigsministeriet til minde om de faldne sømænd 
fra Thurø. 
 
Salutkanonen er i år 2003 sponsoreret af entre-
prenør Tonny Madsen, Thurø. 
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Så er vi med på den grønne bølge… 
 
Solceller: 
Sidste forår bar vi de 20 år gamle 
varmtvandsbeholdere ud af teknik-
rummet i havnehuset. Samtidig fjer-
nede vi de gamle vandbårne solfan-
gere fra taget. De var holdt op med 
at fungere og der skulle gøres plads 
til nyere teknologi.  
 

Vi fik installeret en ny varmtvandsbeholder 
på 500 liter, som enten kan opvarmes af 
vores gasfyr, eller med et elektrisk varmele-
geme der er indbygget i bunden af beholde-
ren. 
Sidste efterår lagde vi 36 solcellepaneler op 
på taget af havnehuset. De kan teoretisk 
levere en effekt på 10 Kilowatt. I praksis 
dog noget mindre, da panelerne er fordelt 
ligeligt på tagets øst- og vestside. 
 
Den strøm solcellerne producerer, bruges 
først og fremmest til at dække det strømfor-
brug der er i havnehus og på broerne. I 
sommermånederne bruges der temmelig 
meget strøm på broerne.  

 
Især eftermiddag og aftenen.  
 
Det skyldes gæstesejlerne der 
kommer ind og tilslutter land-
strøm. Så håber vi bare solen vil 
skinne ekstra meget i det tids-
rum så vi kan levere grøn energi 
til dem. 
 
Flot arbejde af husudvalvet 
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Når solcellerne producerer mere strøm end vi kan 
bruge i huset og på broerne, bliver strømmen fra 
solcellerne sendt ned til varmelegemet i vandbe-
holderen. Det er en ret unik løsning der ikke ses ret 
mange steder i landet. På den måde sparer vi ikke 
kun el, men også naturgas. 
Størstedelen af etableringsomkostningerne er dæk-
ket af fondsmidler. 
 
Lyseslukker: 
Vi bliver endnu grønnere. Vi har fået installeret 
automatiske lyseslukkere på toiletter og i baderum. 
Og ikke nok med det. Lyset tænder også automa-
tisk når man går ind i rummet. 
Vi bliver grønnere endnu. Alle lysstofrør er udskiftet til 
LED som tænder hurtigere og bruger endnu mindre energi. 
Kommunens renoveringspulje dækker udgifterne til lyse-
slukkerne. 

    Husudvalget v. Jan Knudsen 

———————————————————————————————— 

Klubgrillaften i Gambøt 
Fredag den 21. juni 

  
Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en uformel grillaf-
ten fredag den 22. juni. Grillen er klar kl. 18. I skal bare selv med-
bringe kød – tilbehør og drikkevarer. Hvis nogen har et musikin-
strument, så tag det med. Vi håber meget, at se et bredt udsnit af 
klubbens medlemmer denne af-
ten. 
Tilmelding er ikke nødvendig, 
bare mød op med madkurv og 
godt humør.  
 

 

På vegne af  

broudvalget. 

 

Kim Isager 
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Tirsdag d. 26/2-2019 var der indbudt til ”seminar” hvor omdrejningspunktet var 
fremtidens sejlklub.  Adam Blicher guidede os igennem aftenen afbrudt  af et kuli-
narisk indslag fra Skipperkroen. En rigtig fin aften hvor man i fællesskab fandt 

frem til rigtig mange gode forslag til 
hvad Thurø sejlklub kunne udvikle 
sig til. 
Det positive er at vi sammen, på 
trods af forskellighederne,  kan finde 
frem til rigtig mange gode forslag til 
inspiration til hvordan sejlklubben 
kan se ud i fremtiden. 

Alt fra tunnel under vandet mod Kidholm til 
opkøb af Thurøbund Yacht og Kutterværft. 
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J70 - nyt 
 
Sæsonenstarter søndag den 24. marts med isætning af både. Den 30. marts har vi 
træningsdag med Oure, 7 både, ca 10 besætninger, så 40 mand er på vandet, heraf 
24 fra TSK! 
 
Vores torsdagssejlads (også kaldet minifleet, som afvikles efter samme koncept 
som ligasejladser med mange hurtige sejladser, typisk 12-15 minutter) vil i år 
veksle mellem torsdage med hhv. faste og åbne besætninger. Åben besætning 
betyder, at man bare møder op, og man vil så blive sat sammen med 3 andre for 
at udgøre et hold. Hver torsdag ny sammensætning, men kommer I flere sammen, 
så lyttes der til eventuelle ønsker. Første torsdag med “åben besætning” bliver 2. 
april kl. 17.  
 
Følg med på facebookgruppen “Thurø Sejlklub J70/Soling (intern)”,  Så bliver du 
løbende orienteret. 
 
Henrik Buchwald 
20693797 
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Hjemmesiden: 
 
I løbet af vinteren er hjemmesiden blevet opdateret, og der er sket visse forbed-
ringer. 
Først og fremmest er AKTIVITETS KALENDEREN blevet opdelt i kategorier 
for Kapsejlads, Ungdom, Pigesejlads og Andre aktiviteter. På den måde er det 
nemmere at få et overblik over f.eks. aktiviteter i ungdomsafdelingen. Det er vo-

res håb at hjemmesidens AKTIVITETS 
KALENDER bliver det sted hvor man 
naturligt  kigger efter tidspunkter for ar-
rangementer. 
 
Det kræver selvfølgelig at arrangementer-
ne bliver lagt i kalenderen. Der er mindst 
én i alle udvalg der kan gøre dette. Ellers 
send en email til hjemmesi-
den@thuroesejlklub.dk hvis der er et ar-
rangement der skal i kalenderen. 
Vejret i Gambøt er også blevet bedre. Nu 
kan man se vejret direkte på forsiden. 
 
Endelig er Sejl og Studér også kommet på 
hjemmesiden. 
Hvis klubben har din email-adresse, kan 
du modtage nyhedsbreve om aktiviteter i 
klubben. Hvis du mener vi ikke har din 
email, kan du sende den til hjemmesi-
den@thuroesejlklub.dk 

 
Facebook: 
Sejlklubben har en officiel  facebook-side der hedder ”Thurø Sejlklub”. Den er 
knyttet til hjemmesiden, så opslag herfra automatisk kan sendes til facebook. Fa-
cebook-siden indeholder kontaktinformationer og generelle oplysninger om klub-
ben. Til facebook-siden kan man knytte de facebook-grupper som er oprettet til 
f.eks. J70, ungdom og pigesejlere. På den måde kan man nemt finde disse grup-
per hvis fra facebook-siden ”Thurø Sejlklub”. Det er også nemmere at komme fra 
en af grupperne til ”Thurø Sejlklub”. 
Dette arbejde er endnu ikke afsluttet. 

Bestyrelsen beder om at man ikke selv opretter konti på sociale 
medier der indeholder navnet ”Thurø Sejlklub” eller ”TSK”. 
Kontakt venligst bestyrelsen hvis du har et ønske om dette. 

       Jan Knudsen  

mailto:hjemmesiden@thuroesejlklub.dk
mailto:hjemmesiden@thuroesejlklub.dk
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Standerhejsning lørdag, 27. april. 2019  

Formand, Ib Oldrup udfordrer Borgmester Bo Hansen og delegationen fra  
Dansk Sejleunion i kapsejlads på Thurø Bund. 

 
Thurø Sejlklub indbyder til den 79. standerhejsning i klubbens historie. Klubben  
har haft mange sejl sat i den forløbne periode og det har givet medvind.  
 
Klubben er blevet forfremmet til Sportsklub af Dansk Sejlunion, hvilket giver de 
unge sejlere store muligheder for at udfolde deres talent i de kommende sæsoner. 
 
I løbet af lørdag vil der være mulighed at følge med i ungdoms afd. aktiviteter på  
og ved vandet. Der afvikles også kapsejladser, Tune Up i J70 & 1. kapsejlads i sæ-
sonen. Ungdommen er på vandet, samlet set ca. 300 sejlere.  
 
Navngiverne til vores nye følgebåd er bl.a. Svendborgs Borgmester Bo Hansen. 
Thurø Sejlklub bliver udnævnt til Sportsklub af delegation fra Dansk Sejlunion. 
I forbindelsen med Standerhejsningen vil der også blive informeret omkring klub-
bens mange aktiviteter og mulighed for en forfriskning/fortæring.  
 
 

DAGENS PROGRAM: 
 
15:00   Mulighed for at se sejlads tæt på havnen. 
15:15    Kapsejlads: Formanden for Thurø Sejlklub Ib Oldrup udfordrer  
  Svendborgs borgmester, Bo Hansen og Delegationen fra  
  Dansk Sejlunion mm., i en mini kapsejlads på Thurø Bund. 
16:00      Thurø Sejlklubs formand, byder velkommen & info omkring program. 
16:15      Dåb af nye rib båd 
16:30      Udnævnelse af Sports klub af Dansk sejlunion. 
16:40      Dåb af de to optimistjoller 
17:00      Info omkring klubbens andre aktiviteter  
  (mulighed for personlig kontakt efter fortæring) 
17:10      Fortæring 
17:30      Mulighed for at komme i personlig kontakt med de forskellige udvalg. 
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Søsætning lørdag d. 13. april. 
 
Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal ven-
te. 
Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi alle 
hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn 
plads. Først når dette arbejde er tilendebragt, kan vi begynde at tage masterne 
frem.  

 
Vigtigt at læse herunder. 

 
De sidste master skal i år væ-
re ude af masteskuret:  

 
Påskedag den 21. april.  

Det vil sige at vi skal have 
vore master ud og gerne væk 
fra optimist pladsen den dag. 
Kom og hjælp med at flytte 
og holde øje med din mast 
lørdag efter søsætning ca. kl. 
14. Især også dem der ikke 
skal have mast på lige med 
det samme. 

 
 

Til efteråret vil optagningen blive den 12. oktober. 
 
 
Joller på pladsen. 
  
 Igen i år vil vi i broudvalget prøve at holde styr på de joller 

og både der står på pladsen. Derfor skal alle der kommer 
med private joller, som skal stå på pladsen henvende sig til 
broudvalgsformanden når de hensætter en jolle på pladsen. 
havnen@thuroesejlklub.dk   Det vil fortsat ikke koste noget 
at have jollen på pladsen forudsat at vi ved hvem det er, og 
at der er plads. Husk at disse joller skal flyttes væk fra plad-
sen senest en uge før vi har optagning af både i efteråret. 

 
 

mailto:havnen@thuroesejlklub.dk
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————————————————————————————————- 
 

Broerne. 
Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne. Dette er lørdag 
den 6. april kl. 11 
I år vil der være standerhejsning lørdag den 27. april kl. 16. Vi håber der er mange 
der har fået master på, så der kan blive flaget over top. 

 
Husk at vor affalds plads kun er til dåser, flasker, olie og skibsaffald. Det er 
ikke nogen genbrugsplads til alt muligt andet skrammel. 
 
 
Husk at der skal bruges rød/grøn skilt når du forlader din plads for overnat-
ning andetsteds. Det er kun de pladser vi har til vore gæstesejlere. 
 
Det hvide vedhæng kan låses hvis man ønsker det, så kan det ikke vendes af frem-
mede, og der kan skrives hvornår man kommer hjem igen. Hvis nogen mangler 
det hvide vedhæng kan du få et nyt ved Kim. 
Husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det til broudvalgs-
formanden hurtigst muligt, så vi kan få givet pladsen videre til dem der meget ger-
ne vil have plads ved broen. De kan ikke lide at der er tomme pladser. 
Den opdaterede bropladsplan og venteliste kan ses på hjemmesiden under menu 
havn. 

 
Broudvalget.   
 
       Kim Isager 

Så er der igen pigesejlads på programmet 
 

Vi starter med fordelingsmøde:  
onsdag d. 24/4-2019 kl 19,00 

 
Kom og vær med til nogle hyggelige timer, som optakt til 
årets pigesejlads. 
 
Husk at tilmelde dig inden, så du sikrer dig en plads på en 
båd til sommeren sejladser. Tag redningsvesten med og få 
den tjekket,  så du sikrer dig at udstyret er sikkert til den 
kommende  sæson.     
      Pigeudvalget 
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Velkommen til nye  

medlemmer  

I Thurø Sejlklub 

 
Anders Lisberg Jørgensen 

 
Birthe Egert Andreasen 

 
Lea Galsgaard 

 
Trine Sommer Korsgaard 

 
Peter Junge 

Louise Junge 
Silke Kjærsgaard Junge 

Vigga Marie Kjærsgaard Junge 
Rita Kjærsgaard Junge 

 
Vivian Halydan 

 
Anne Geertsen Kragebæk 

Thomas Kragebæk 
Alfred Thor Kragebæk 

 
Tobias Skov 
Louise Skov 
Emil Skov 
Lasse Skov 

Fra standerhejsningen 
sidste år: 

 
En rigtig fin pokal som nu 
snart må tilbage til en ny 

sejlklub med høje ambitio-
ner….. 

Må meget gerne komme 
tilbage til TSK igen.  

 

————————————————————————————————- 
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 Nora og Liberte’ på sommertogt med langturssejlerne  
     Gdansk 2018 

 
Nora og Liberte’ mødtes d. 12/7 til nogle dejlige dage i 
Vordingborg, hvor musikugen uge 28 altid byder på 
dejlig musik– og det endda uden at skulle betale for 
andet, end det vi ville indtage selv. En superdejlig må-
de at starte ferien på. 
 
Den 14/7 var det tid til 
afgang, her skulle dog 
lige være så meget vand, 
så Nora også kunne kom-
me ud. Vi skulle nu af-
prøve vores nyindkøbte 
kort via Navionics, og det 
skulle være rigtig nemt at 
gå over grundene syd for 

Møn. 
Ak og ve, først måtte Liberte’ kapitulere og ikke man-
ge sekunder efter var det Noras tur. Så læren er at 
tjekke op på også, om der er sandbanker, der flytter 
sig.  
Tilbage på sporet og ud gennem renden og så gik det fint med anløb i Klintholm, 
hvor vi skulle mødes med resten af Flotillen. Vel ankommet kom de første og præ-
senterede sig — rigtig fin velkomst i rigtig blæsende vejr.  

 
Vi mødtes dagen efter kl. 16 med resten af 
Flotillen. Efter en kort præsentation af både 
såvel som besætningerne, var det tid til den 
mere kulinariske del af aftenen. Nogle 
kendte hinanden i forvejen, men andre, som 
os, var også helt nye. Nora havde deltaget 
på turen til Amsterdam sidste år, så de var 
lidt kendte med måden at gøre det på. Vi fik 
uddelt trøjer og flotille stander, så vi kunne 
finde hinanden rundt i havnene og samtidig 
reklamere for FTLF. 
Opgaverne var delt ud på flere besætninger i 

de enkelte etaper, vi skulle sejle, det var fint fordelt og en god måde at gøre det på. 
Jan og Jette Buckholdt, 4Danes, lagde ud med turen dagen efter mod Stralsund.  
 
16/7 var det meget tidlig start, kl. 7 (i hvert fald tidligt for Liberte’s besætning). En 
skøn sejlads med sol, skiftende vind og da vi ramte omkring Hiddensee måtte jern-
genuaen i gang.  
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17/7 var det tid til at gå tur i Stralsund, kirkebesøg 
må man ganske enkelt have med i disse flotte 
gamle kirker. Det var vist mest Margit og Inge-
borg det havde denne lidenskab. JE skulle arbej-
de, mon det var en undskyldning? - og Bent havde 
også lidt andet, der trak.  
Kl. 11 ville vi under broen og fortsætte mod 
Greifswald. Vel ankommet og efter sundowner 
var vi ude at gå i regnvejr. Inden da besøg af en 
emsig havnefoged, der brokkede sig over danske-
re, der ikke betalte, hvad kunne vi gøre ved det, vi 
betaler. Her er dog ingen kort, automat eller an-
det, kun cool cash. Havnearbejderne lignede et 
hold af subsistensløse, men tingene blev gjort, og 
i øvrigt er det fint, at der er brug for alle.  
 
 
 Greifswald, en havn og by der nok skal 
 opleves i lidt bedre vejr.  
 
 
 
 
 
 

Havnekontoret i Greifswald og ikke mindst den 
meget lune havnefoged. 
En meget speciel oplevelse at betale havnepen-
ge her.  

 
Kontoret emme-
de af historie 
med de mange 
fine billeder der 
fortalte utrolig 
meget,  
for slet ikke at 
tale om de man-
ge andre flotte 
gamle effekter, 
der stod alle steder. 
 
Cool cash er det eneste der duer her. 
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18/7 var der igen afgang fra Greiswald mod Peenemûnde. Utrolig flot sejlvejr, 
agten for tværs.  

 
En ikke så stor havn og med adgangskode forskellig om man var 
mand eller kvinde.  
Efter frokost var det tid 
til besøg på Historich 
Techniches Museum. 
Peenemünde – en lille 
flække, der er verdens-
berømt for nazisternes 

forsøgsfabrik, hvor Wernher von Braun 
udviklede verdens første raket. Det var 
her fra denne grønne fredfyldte plet, at 
verden for første gang i 1942 oplevede 
en raket stige op mod himlen. Den så 
berømte og berygtede V2 raket, som 
med tysk effektivitet spredte død og 
rædsel over London, Antwerpen og mange andre europæiske byer. Museet består 
i dag af en kæmpe fabrikshal og kraftværk og viser i billeder, hvordan masse-
fremstillingen af raketter tog fart, da nazisterne indførte tvangsarbejde og udnyt-

telse af krigsfanger og KZ-lejrfanger i 
hundredtusindvis. 
 
Tankevækkende med disse mørke min-
der fra krigen tid samt historie omkring 
kraftværkets tilblivelse og nedlukning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det tekniske museum har fået Europa Nostra Award 

i 2013 for deres formidable fortælling omkring Vi og 

V2 raketterne samt tilblivelsen og nedlukningen af 

kraftværket tilblivelse og nedlukning.  
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I Havnen så vi en meget speciel campingvogn med mange vogne,  der kunne inte-
greres i hinanden under transport. Og ikke mindst, en nem måde at lave oplag-
ringsplads på (kan udvides efterbehov)  
 

19/7 afgang fra Peenemûnde mod Swinujscie, en sejlads i meget bølgegang. Vel 
ankommet til bro 10, blev vi godt modtaget af de allerede ankomne. Så dejligt at 
blive modtaget af besætninger, vi nu efterhånden var begyndt at lære at kende.  

 
Sundowner i Nora og efterfølgen-
de klargøring til aftenens fælles-
spisning. Samvær med Hot Stuf, 
Nora og Søfine.  
 
En lidt urolig nat p.gr.a den me-
gen trafik ind og ud af floden. 

 
 
 
 

Fordelen ved at være med i en flotille, som 
kører under FTLF, er at det er lagt ud på 
flere hænder at indhente oplysninger, samt 
træffe aftaler på de enkelte fælles destinati-
oner. 
Ligeledes er fælles afgang ikke påkrævet. 
Man aftaler måske med nogle af skibene 
omkring fælles afgang, men der gives rum 
til forskellighederne, det er blot de fælles 
oplevelser undervejs, der er mere eller min-
dre obligatoriske.    
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20/7  - overliggerdag i Swinujscie  
Vi tog bus ud mod den underjordiske by. Et 
militært anlæg med plads til 250 soldater. Vi 
blev mødt af en rundviser der fortalte levende 
om det liv, der havde været her.   
Den underjordiske by, som består af bunkere 
og lange betongange opført af tyskerne under 
2. verdenskrig blev ”genbrugt” af polakkerne 
under  

Den Kolde Krig. Byen spillede en 
vigtig rolle i Warszawa-pagtens 
forsvars- og angrebsplaner i til-
fælde af en atomkrig mellem NA-
TO og Østblokken – en trussel, 
som man klart fornemmer, at man 
tog dybt seriøst i 60erne og 
70erne. Den underjordiske by 
består af opholds- og soverum, 
proviantlagre, radiocentral og 
kommandocenter, som stadig 
fremstår som under Den Kolde 
Krig. Et stort landkort vidner om, 
at det ikke var for sjov, at man 
frygtede en 3. verdenskrig. Kortet 
viser Nordeuropa med Danmark i 
centrum omringet af Baltikum, 
Øst -og Vesttyskland og Polen – 
som det ifølge angrebsplanerne 
vil se ud i år 1976 – 18. dage efter 
den første atombombe er smidt i 
Europa. Det meste af Danmark er 
radioaktivt og de store byer er 
udslettede. Efter planen skal pol-
ske styrker rykke op i Danmark 

og besætte landet – det bliver her beregnet, at 80 pct. af de polske tropper ville 
blive ramt af radioaktivitet fra atombomben og sandsynligvis dø.  
 
Hvilken tilstand resterne af den danske befolkning var i fremgår ikke. Det ligner 
en scene fra en dårlig krigsfilm. Men der er ikke tale om fake news, men et bevis 
på, hvordan verden i årtier stod på kanten af en 3. verdenskrig. Og måske lidt af 
et wake-up-call til verdenssituationen i dag.                                                                                   
  
 Fred er ikke en given ting, men noget vi skal arbejde for at bevare.  
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Pas godt på dig selv  
og de andre på vandet! 

Hele holdet bag turen til Bunker Eichenthal et absolut besøg værd, og 

guiden var helt utrolig engageret. Vi står omkring en affyringsrampe. 

Ingen ferie helt uden problemer 

Her er det vandbeholderen på Liberte’ 

som Bent syntes var utæt. 

Måske var det tilførslerne eller stutse-

ne i stedet. Vandbeholder helt OK. 

 
21/7, ab Swinujscie med kurs mod Kolobrzeg, 
hvor vi ankom midt på eftermiddagen.  
 

Swinujscie er en stor indu-
striby med utrolig megen 
trafik ind og ud af havnen. 
 

    Udsejling med store skibe i havnen i 
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Bytur afsluttende med spisning mellem bryllupsgæster og 50 års fødselsdag og 
så med 3 besætninger fra Flotillen siddende mellem de to fester ved et 6 mands 
bord. Besætningerne på Nora, Molly og Liberte¨ 

 
En flot aften og meget underhol-
dende med dans, brudevals og 
underholdning, og kage til kaffen 
fra en af  selskaberne. En rigtig 
billig aften og vi er ved at indstil-
le os på polske priser, ikke så 
ringe endda. 

 

En bid af bryllupskagen var der også til 

danskerne under festen 

 
 
 
Meget specielt at være gæster på en  polsk restaurant, siddende mellem 2 så 
store selskaber, det oplever vi vist ikke mange steder. En minderig aften som vi 
husker længe. 
 
Helt igennem en polsk oplevelse med tradi-
tioner omkring brylluppet, som vi nok ikke 
oplever igen. Sjovt så traditioner er forskel-
lige fra land til land 
 

Gaveregn til 50 
års fødselsdag 
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22 og 23/7… 
     transportsej-
lads mod Leba. 
 
Vi sejler nu i en 
væmmelig grødet 
masse, som bare 
tiltager, ikke helt 
så lækkert og 
ikke fristet til 
badning under-
vejs. Flot sejlvejr 
og med slæk på 
skøderne. 

24/7...overliggerdag i Leba, musik i piratskibe, var lige ved at ødelægge stemnin-
gen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kirken i Leba med danske aner afbildet på 

vægmalerierne:  

   Erik af Pommern 
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Næste dag startede vi på cykler mod Europas største vandreklit på 42 meters  høj-
de, helt enorm stor. 

 
Klitter på vandring Den største attraktion ved Le-
ba er Slowinsky Nationalparken, som er berømt 
for sine store gyldne vandreklitter og sjældne fug-
le som havørn, sorte storke og hornugle, hvis man 
er ornitologisk interesseret.  
 
 
 
 
 
 

 
Vi laver en fælles vandretur derud (nogle snup-
per deres medbragte fold-ud cykler eller kører 
med det lille futtog derud) og Nationalparken 
er turen værd. Klitterne er imponerende og lig-
ner det det er: Et kæmpe ørkenlandskab.  
Selve klitten er ganske enorm, meget svært at 
gå i det meget fine sand. Hundene var med og i 
vandet, selv om det vist ikke var helt i henhold 
til reglerne at have dem med over klitten til 
stranden. 
Spiste frokost med Nora og 4Danes. Efter lidt 
indkøb og afslapning, var der fællesspisning 
med Dumblings med spinat og laks samt is til 
dessert. En middag af den lette slags, vist ikke 
altid nemt at forstå et polsk spisekort.  
(men der var rigeligt med vin) 
Nogle gjorde brug af pølsevognen i nærheden 
efterfølgende. 

 
25/7 Sejlads mod Wlaystawowo, ikke en by 
vi higer efter at komme tilbage til. Stor fiske-
rihavn med ikke ret mange pladser til lystbå-
de. Meget autoritær havnefoged, eller også 
forstod han os bare ikke. 
 

              Fortsættes i næste nr. 

Coco i luksus 
cykel kurv 

Stranden ved vandreklitten var 

slet ikke forurenet af alger, som 

vi ellers så til havs.  Her var 

lækkert vand helt inde ved ky-

sten 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

Bjørn Normann     71992876  
Mikkel Synnestvedt   21724333 

Nu også med udlejning af LM 27 både via  
www.yachtbrooker–charter.dk  

 
v. Mikkel Synnestvedt &  
Kim Winther Sørensen 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Hyldebærvænget 4 
5700 Svendborg 


