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REDAKTRISSE-ORD VED FORÅRSJÆVNDØGN:
Man har den ære, at meddele følgende: Redaktionen er, meget mod forventning og
kun i kraft af familiens ”nævenyttighed”, blevet tilkoblet E-mail! - Da dette kom
vores formand for øre, var han nødt til at sætte sig, for DET var en overraskelse,
stønnede han! (et uforglemmeligt syn som jeg ikke vil bytte for noget – Gert var
redaktionen forbi tilsammels med sin ypperlige viv).
Mail-adresse: tina.fjeldmark (snabel-a)tiscali.dk - - jeg kan ikke finde tasten for
den dèr snabel, men
det kommer vel.
Efter en grum vinter er viben kommet. Lærker synger og markerne lugter umiskendeligt af gylle. Kan man da andet end fryde sig? Forårssolhverv er passeret og æ
laugsformand har ristet i sten og i øvrigt nedkradset, hvad han har på hjertet så intet er længer til hinder for, at det
hastigt kan gå mod lunere stunder,
på Frejas fordæk, mens sejlet dovent runder mens skipper forsøger at overtale,
dem, som på fordækket, lægger kabale:
Ryk agten for masten! for roret svinger,
på hav-overfladen som mågevinger.
Hvem husker ikke sådanne dage? Specielt husker jeg dengang, da det ”båre bløw
for møj! - - De hentede - ikke blot én gang, men i truende omfang fra lasten til fordækket, hvor ”tunge drenge”
vekslede ord om dette og hint. - Da hændte det, at skjælmske kvinder, agterude,
tog sig til rette og fyldte tomme mjødkander af bundvand, der ideligt og langsomt
øgedes under dæksplankerne (heraf kan man lære: stol aldrig på hunkøn til søs).
Svigagtigt tilbød siden, førnævnte fruentimmere, ser- vilt at åbne låget til
”humelvandet”. da den næste ”anduvende” viking, udbad sig: Nok en omgang!
Grumt smilede ”TRISSREN” bag stormast og sejl,
mens brovtne hankøn på fordæk tog fejl –
studsede, smagte og siden gav tæv,
til kvinder - som idømtes landliv og væv.
Tina
Formandens beretning 28.01.05.
Nok en gang lykkedes det at få Freja renset for gammel makeup og påført ny. Hendes klud blev renoveret af den førende skrædder helt oppe i Århus, og hele herligheden var klar til sejlads hen i april – sådan da, for den lovede heldækkende overfrakke var stadig ikke lavet, og blev det heller ikke. Men I ÅR skal det være (nok
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en gang)!
Som et plaster på såret fik Freja lov til at prøve noget helt ny, alternativ bundmaling.
Det blev et fint år for disciplinen ”mandagssejladser”. Kun få aflysninger på grund
af manglende fremmøde (folk) og for meget fremmøde (vind). Et enkelt underholdende show med titlen: ”How to sejle et vikingeskif sideværts på grund med riggen
som sejl”, blev det også til. Efterfølgeren: ”How to få et vikingeskif flot igen”, var
heller ikke ringe! Og det bedste af det hele: Igen i år gav sejladserne nye medlemmer.
I kalenderen stod ”træf på Samsø” og ”Vikingertage i Schleswig”. Det første er der
vist ingen, der ved hvad der skete med – ikke en lyd kom der fra arrangørerne. Det
andet, som vi har deltaget i i rigtig mange år, blev vi inviteret til, som vi plejer – og
siden brændt af (men du må lære det Freja, den slags sker for ældre damer med revner i plankerne). Det alternative marked i Schleswig ku` først ikke finde penge, og
så ku` de pludselig alligevel, men da var det for sent for os at skaffe besætning (det
er første gang, jeg har måttet sige nej tak til indsejling af guld).
Også den planlagte ”sejlerskole” led en stille død – én mand er lige i underkanten.
Men lur mig om ikke den genopstår.
På Kalvø skulle der laves udstilling ”Fra stamme til clipper”, og de ville så grusomt
gerne ha´ Freja med. Lokkemaden var bålstegt ”en hel masse”, drikkelse og samvær. Langt væk er det ikke, så en besætning lod sig lokke, sejlede derned i gedigent
møgvejr og blev brændt af: Den store fælles bålseanse blev til sen mad på kroen,
uden andre deltagere – kun Freja kom og de lokale gik hjem.
Nu var der to sommertogter og en kapsejlads tilbage. Sommertogterne gik fint, og
det samme gælder pålidelighedsløbet, som vi var meget tæt på at vinde – men så
smuttede bolinen og få sekunder blev til fem minutter.
”Kreative dage” blev den snart vanlige succes med den faste besætning.
Få dage senere holdt Freja tyve års fødselsdag og blev begavet. Hun har sagt pænt
tak og glæder sig allerede til at blive femogtyve – kun var hun lidt mopset over ikke
selv at være tilstede; hun elsker når folk knokler for at gøre hende tilpas og ville
gerne have skålet for sig selv og de fremmødte i en kop tjære.
Sidst i oktober kom Freja på sin vogn og blev trillet over til Nausten. Begroningen –
og den var ikke lille – kunne fjernes med højtryksrenser, hvilket betyder at den alternative bundmaling er væsentlig bedre end frygtet. En anden positiv ting: Ingen
nitter var rustne, hvilket betyder, at primeren har holdt. Det har den, fordi den blev
smurt på i varmt og tørt vejr – bør blive øjeblikkelig vanedannende!
Udenomsområderne blev på vanlig vis hærget under afgivelse af anseelige mængder
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støj og røg – og enkelte steder bygget op igen med blomster i kummer. Begge dele
til værtindens store tilfredshed.
Vores flotte væg bag brændeovnen er fuget og syret af, hvilket de til julefrokosten
fremmødte kunne nyde – indtil tågerne fra cigarer og gammelost lagde sig tungt
over lokalet. Flere burde unde sig selv at deltage.
WWW.frejabyrding.dk hedder vores ny hjemmeside, som ”ungdommen” er i gang
med. Der mangler lidt endnu, men det kommer. Det foreløbige resultat kan der ikke
klages over!
I forbindelse med de planlagte togter, der ikke kunne samles mandskab til, blev det
aftalt med Sebbe, at vi næste år sætter samme uge af – må ku´ gi´ besætning til
mindst et skiv.
Det meste af ovenstående er allerede kendt via vores udmærkede Skumsprøjte, også selvom det ind i mellem har været en sej død at få skribenterne aktiveret. Men
man skal se de lyse sider: Den kommer ud en gang i mellem.
Fremtiden ser ikke så mørk ud endda: Vi har en stadig tilgang af medlemmer, og de
er ikke alle fra stenalderen. Enkelte af dem har lyst til at uddanne sig til kommandører – og sandelig om ikke vores velvillige kommune ku´ finde på at støtte i hvert
fald lokale unge økonomisk.
Kunne vi så også inspirere nogle til at sy nogle dragter til skibslaget, ville det være
rigtig godt. Dragter er ved at være et krav, hvis vi skal tjene penge - og Dorthe har
mønstrene.
Tiden der kommer er lys og fuld af meningsfyldt arbejde.
Gert

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
SKIBSLAGET FREJA BYRDING
FREDAG DEN 28. JANUAR 2005
Formanden bød velkommen til de fremmødte (18 – 20), og oplyste om afbud fra bl.
a. næstformanden, Victor Pedersen.
Til behandling var følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassereren fremlægger driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår
4) Fastsættelse af kontingent samt evt. fastsættelse af det månedlige bidrag
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5)
6)
7)
8)

iflg. § 5
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Formanden foreslog Viggo Jonassen som dirigent, hvilket blev vedtaget med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet og indkaldt, og gik herefter over til behandling af dagsordenen.
Formandens beretning forelå skriftligt, og blev oplæst af Hans Jørgen.
Der var spørgsmål til antal medlemmer, og det blev fra kassereren oplyst, at der var
omkring 60 betalende..
Viggo Jonassen meldte sig frivilligt til sejlads i uge 29, og henledte opmærksomheden på, at Sif Ege har gjort sig nogle overvejelser med hensyn til forbedringer på
baggrund af nogle fund ved de oprindelige vrag.
Der foreligger oplysninger om et arrangement i Roskilde (1 – 8. juli), hvor skibslagene er inviterede til at deltage med skibe og mandskaber, men debatten viste, at der
ikke var stemning for at sejle Freja til Roskilde og tilbage – der er for megen usikkerhed omkring vejret m.v. Derimod var man måske interesseret i individuel deltagelse. Viggo modtager tilmeldinger på viggo.jonasen@get2net.dk
Der var spørgsmål om vedligeholdelse af skibet, og det blev nævnt, at der i år ikke
var blevet konstateret rust ved naglerne, hvilket skyldes, at de var blevet behandlet
ordentligt og effektivt, og at det havde været tørt og varmt, da behandlingen fandt
sted. For at kunne gentage dette, blev man bedt om at holde en eller to weekender
standby i marts måned til dette formål.
Med hensyn til aktuelle datoer blev der henvist til hjemmesiden www.frejabyrding.
dk
Efter denne debat blev formandens beretning taget til efterretning.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Balancen er på 32.941,39 og årets underskud var på kr. 12.403,67. Efter afklaring af
et par mindre tvivlsspørgsmål, gav forsamlingen bestyrelsen demarche med hensyn
til regnskabet.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – kr. 250,- pr. medlem eller kr. 400,- for
familier.
Hans Jørgen efterlyste et budget, der kunne begrunde, hvorfor der – trods underskud – ikke var foreslået ændringer.
Bestyrelsen vil fremlægge et budget i næste nummer af Skumsprøjten.
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Kontingentforslaget blev herefter vedtaget som indstillet.
Dirigenten fik forsamlingens tilslutning til at behandle punkt 7, indkomne forslag,
på dette tidspunkt, idet det fremsatte forslag til vedtægtsændringer ville få indflydelse på punkt 5, valg m.v. til bestyrelsen.
Efter en del debat frem og tilbage om antallet af bestyrelsesmedlemmer, blev det
fremsatte forslag vedtaget uændret.
Herefter gik man over til valg til bestyrelsen.
På valg var:
Dorthe Riis – villig til genvalg
Christian C – villig til genvalg
Victor Pedersen – villig til genvalg
Claus Aasted – nyopstillet
Herefter består bestyrelsen af:
Gert Rasmussen
Victor Pedersen
Christian Christensen
Ane Høst Sode
Dorthe Riis
Claus Aasted
Suppleant:
Viggo Jonassen
Valg af revisor
Genvalg til Gert Jøhnk
Suppleant
Hans Erik
Eventuelt
Et fremsat forslag fra Arne Bjørn Hansen vedrørende afmontering af metalbeslagene til åregafler blev behandlet under dette punkt, idet det angiveligt ikke var modtaget rettidigt.
Forslagsstilleren havde lejlighed til at argumentere for forslaget, herunder, at det
primært var et sikkerhedsspørgsmål med hensyn til risikoen for, at tovværk – især
skødet – kunne gå i bekneb i en kritisk situation, og sekundært et spørgsmål om det
æstetiske med hensyn til skibets ”originale udseende”. Desuden var det et praktisk
spørgsmål med hensyn til ekstra ”ro-kraft”.
Der udspandt sig en del debat om dette emne. Det fremgik, at de ekstra åregafler
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var særdeles nyttige i forbindelse med især mandagssejladserne, hvor det af og til
kunne være svært at komme ud og ind af Hejlsminde.
Bo Gyldenkærne nævnte, at en opankret jolle med påhængsmotor i indløbet kunne
være en god hjælp i forbindelse med mandagssejladserne.
Ane Høst nævnte, at det ideelle ville være, at der blev indkøbt en mindre påhængsmotor, som kan sættes på beslag uden at skade skibet.
Det blev også fremført som argument for åregaflerne, at de i forbindelse med sommertogterne var gode, da man af og til gerne ville sejle ind under kysten, og gerne
ville være sikker på, at kunne komme ud igen.
Forslagsstilleren havde en vis forståelse for argumentet vedrørende mandagssejladserne, men kunne ikke købe argumentet om at man ville sikre sig, at man kunne
komme ud fra kysten. At sejle ind mod en læ kyst og håbe på, at man kunne ro sig
fri, var efter hans opfattelse en eklatant skipperfejl.
Bestyrelsen tilkendegav, at man ikke umiddelbart ville fjerne beslagene, men at
spørgsmålet om åregafler ville blive overvejet nøje under hensyn til det sikkerhedsmæssige aspekt og herunder finde alternativer, der ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko.
Hans Jørgen åbnede en debat om vindex´en og vimplen – han ønskede vindex´en
fjernet. Debatten var for og imod – nogle mente, at de havde god hjælp af vindex´en – andre, at den ikke var lavet til råsejlere, men til moderne sejlbåde, og at et
øje på forliget var lige så godt.
Vimplen kunne monteres med et skivgat/blok, så den var nemmere at filtre ud.
Lars Pryds efterlyste oplysninger om frie sejladsuger – vil blive offentliggjort i
Skumsprøjten
Bo efterlyste logoer til påtryk af trøjer, som skulle have været indlagt i et nummer
af Skumsprøjten – fik at vide, at det var en fejl, som snarest ville blive rettet.
Viggo havde tilbud på blå busseronner med broderet logo til kr. 350, - Annonce i
Skumsprøjten.
Efter denne debat erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og takkede for god
ro og orden.
Viggo Jonassen, dirigent

Arne Bjørn Hansen, referent

Siden sidst……….
Som det fremgår andetsted, er Claus (email: caasted@vip.cybercity.dk og telefon 23
39 23 34) valgt ind i bestyrelsen og har overtaget jobbet som skriverkarl – Dorthe
vil gerne være fri.
Samme Claus arrangerede julefrokost for ungdommen i Nausten første weekend i
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februar – ud over en fin fest, fik de unge mennesker (assisteret en smule af Kedde)
lavet det meste af fire nye kasser til skibet og gjort Freja ren både inden i og uden
på.
Jeg har sagt ja til, at vi deltager i ”H C Andersen til søs”. Det er i København fra
den 2. – 5. juni og i Odense fra den 8. – 12. juni. Inden skal vi have Freja ”pakket”
til transport. – Der trilles til København den 1. juni og hjem fra Odense den 13. juni.
Begge steder skal vi bruge mindst fem mennesker (en besætning) alle dage.
”Udklædning” påkrævet. Alle der kommer får mad, og skuden sejler guld hjem til
den slunkne kasse.
Opgaverne består i, at ro ”krigere” ind til angreb, vise skib frem ved pontonbro og
formodentlig sejle lidt inden for at afspærret område af havnen - i København vil
det være ved og ud for Amaliekajen (Larsens Plads). Mere på: www.forsejl.dk
Jeg vil være taknemmelig om I melder til mig, hvilke dage I kan dække og om I
selv har, eller kan låne dragt – alt sammen inden 1. maj på 74 56 62 93.
Dragter.
Der var ingen målelig respons på opfordringen under generalforsamlingen til at finde sammen og sy nogle simple dragter til skibslaget.
Jeg vover en gentagelse fordi: Der er efterhånden dragtkrav, lige meget hvor vi skal
”optræde” – og da vores mega lave kontingenter kun kan bestå, hvis vi tjener penge, burde motivationen til at sy være tilstede. Ifølge Dorthe er det simpelt, så please……….og meget gerne inden juni.
Forårsklargøring.
Jeg bad på generalforsamlingen om velvilje til at rykke ud så snart temperaturen
stiger nok til at slibe og prime – det vil sige ikke under 10 grader.
Tjæring af skib, mast, rå, blokke mm og priming af nitter er det store arbejde, men
vi skal også have tovværk gået efter for råd og slid + den stående rig trukket over
med en klud dyppet i varm trætjære.
De så ombejlede åregaffelholdere skal underkastes kreativ tænkning, kasserne skal
laves færdige og skorstenen burde vel snart pakkes ind i sten? Der er vist også noget med ophæng til værktøj.
Vi slutter nok af med en gang bundsmøring.
Søsætning.
Bliver 30. april. I skrivende stund (30-03-05 09:19) er der ikke lavet noget af ovennævnte – det har været for koldt.
Jeg ved ikke hvornår det her kommer ud, men arbejdet skal laves, så det ender nok
med en del telefoneren……….
Kommer bladet hurtigt ud, melder du til mig, hvornår du vil arbejde: 74 56 62 93.
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Kontingent.
Med i ”Sprøjten” er årets girokort – vi (især og navnlig kassereren) vil bede jer om
at få betalt de meget få kroner senest den 31. april – i år! Og ikke 30 juni som der
står skrevet på girokortet.
Kreative Dage i Hejlsminde og ”noget” for de lokale.
Som bekendt gik der ged i ”lokaldelen” af vort jubilæum sidste sommer. I bestyrelsen har vi talt om at råde bod på miseren i år.
Kreative Dage deltager vi fast i, så det virker indlysende at slå de to ting sammen –
det bliver lørdag den 27. august kl. 14. Nærmere om form og indhold senere.
Brev fra Als.
Kirsten og Jørn Anders har sendt et brev, som jeg meget, meget gerne havde været
foruden – bortset fra meldingen om familieforøgelsen:
Kære alle sammen.
Lørdag d. 3. februar fik vi den sørgelige meddelelse, at Conny Asmussen, en god
og kær ven af os og et gammelt medlem af skibslaget, var omkommet d. 26/12
2004 i Thailand, under den store flodbølge.
Conny og hendes mand Benno, var på en tre ugers ferie i Thailand, hvor de skulle
tilbringe de sidste to uger ved stranden i Khao Lak. Benno overlevede, selv om han
blev skyllet med af flodbølgen og var helt dækket af vandet. Han sagde det var helt
umuligt at svømme, da vandet var fyldt med murbrokker, køleskabe, bambus, jord
og sand. Benno bor efter sin hjemkomst hos sin datter i Berlin, hvor han også stammer fra og hvor resten af hans familie bor. Det er ikke sikkert at han vil tilbage til
deres lejlighed i Kiel.
Da vi fik meddelelsen i februar fra Connys datter Agneta, var hun endnu ikke fundet, man har dog siden hen kunnet identificere hendes lig blandt de omkomne.
Bisættelsen finder sted d. 26/3 på Østersøen et sted ud for Kiel under deltagelse af
familie og venner.
Hun efterlader sig sin mand Benno, som hun blev gift med sidste år, to voksne børn
og hendes mor.
Det var utroligt trist at høre at Conny var omkommet. Vi kendte hende som et meget venligt og hjælpsomt menneske og hun var os altid en god ven.
God vind Conny.
Kærlig hilsen
Kirsten, Jørn Anders, Thomas og lillesøster
P.S. lillesøster blev født d. 8/3 kl. 6.15
vægt 3100 g
længde 50 cm.
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Kalender.
April: Klargøring og søsætning. Start lørdag den 9.
5.-9. maj: Ballast og Rigning.
14.-16. maj: Bestyrelsesmøde og ”Sejlerskole”.
23. maj: Mandagssejlads kl. 18.
28.-29. maj eller senest 31. maj: Afrigning, ballast på paller og pakning af skib.
1. juni: Freja køres til København, søsættes og rigges mm.
2.-5. juni: For sejl i 1000 år i København.
5. juni aften: Freja gøres klar til transport.
6. juni: Freja køres til Odense, søsættes og rigges mm.
8.-12. juni: For sejl i 1000 år i Odense.
!2. juni aften: Freja gøres klar til hjemtransport.
13. juni: Freja køres til Hejlsminde og gøres sejlklar til mandagssejlads.
Mandagssejladser hvis muligt.
16. juli-29. juli: Et eller to sommertogter. (Dorthe, Viggo).
30. juli-7. august: Sommertogt/ungdomstur. (Claus).
27. juli: Bestyrelsesmøde, Kreative Dage og ”noget for de lokale”.
Mandagssejladser.
24. september: Pålidelighedsløb kl. 09.00.
Mandagssejladser.
Optagning.
19. november: Bestyrelsesmøde.
30. december: Julefrokost i Nausten.
27. januar 2006: Generalforsamling.
Ord om Trissen.
Som har været syg, har hun. I så voldsom grad, at familie og nabo har
overlevet installation af ny computer med forbindelse til hele den vide
verden i Fruens domicil: Tina er på nettet! (Jeg har klukket stille hen
for mig, siden Tina fortalte det – og damen har heller ikke selv kunne
skjule en stille antydning af moro).
Det utrolige består ikke i, at de slap godt fra det, mens Tina var nede
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med nakken. Nej miraklet er, at Fruen lader det stå og oven i købet
agter at bruge moderniteterne. Og det er ikke en and: Kirsten og jeg
har skam været forbi og set det med egne øjne.
Helt rask er Tina ikke endnu, men med dén optimisme og dét livssyn,
kan det næsten kun gå fremad – osse selv om katten, der skiftevis finder sig i at rulle rundt i gabet på hunden og sætter samme på plads
med én over snuden, af Trissen er døbt ”en hel masse på udenlandsk”,
sluttende med ”Dot Com”………
Gert
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Bestyrelsen
Formand
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, F, Fjelstrup, 6100 Haderslev,
tlf./fax 74 56 62 93 .......................................................... e-mail gmr@mail.tele.dk
Næstformand:
Victor Pedersen, Havedal 15, st. 6760 Ribe,
tlf. 75 42 40 47 .................................. e-mail lvictorpedersen@jubiipostadresse.dk
Kasserer:
Christian Christensen, Kelstrupvej 63, 6100 Haderslev,
tlf. 74 58 20 19 ......................................... e-mail cbckelstrupstrand@hotmail.com
Ane Sode Høst, Sjællandsgade 59A,1, 102, 2200 København N.,
tlf. 35 39 23 16 ...................................................... e-mail anehoest@hotmail.com
Dorthe Riis, Eversvej 1, st. tv. 2000 Frederiksberg,
tlf. 38 86 64 09 .................................................. e-mail gyldenkaerne@get2net.dk

Prøvemedlem 50 kr. – gælder i en måned og kun til korte ture (f.eks. mandagssejladser).

Kontingenter
Enkelt person, 250 kr.
Familie – børn op til 18 år, 400 kr.

Indlæg sendes til Tina Fjeldmark, Noersgårdvej 2, Trans, 7620 Lemvig.
Telefon: 97895178
Indlæg sendes også til Hans Erik
E-mail: muhej@christiansfeld.dk
Indlæg modtages helst i uformatteret word format.
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