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Redaktionens ord
Jo så sandelig gjorde han det, og vi kom og fik så rigeligt af både det ene
og det andet med dertilhørende. Siden blev Frejas klude luftet en kende
anderledes end tiltænkt; men hva´ skidt, når n æ høvding er bløwn 60 så
må man jo bære over med såvel ham sæl som med dem der sejler til hans
ære. Der var både kåde og våde, små og større numser, som forsøgte sig i
kajak og der var kaffe og kage og hyggeligt samvær – Jo så sandelig, da
Gert fejrede sin fødselsdag, var vi der og jeg skal hilse og sige, at vi vil huske der til en anden gang!!
Trissen
Midvintersolhverv
Når solen står lavest på himmelens bue
Ved midvintertide – om blussende lue
Vi samles til hyldest af alnaturs magt,
Der har i alt levende, livskraften lagt.
Hil Odin – Hil Njord
Hil Frey og hil Thor
Hil solens store lysende skive
Som fra denne da, vækker alting til live.
Hil søndenvinden – om forår den spår
Hil lyset, som giver os lovning om vår!
Skum(sprŒjtende) debat oplÕg
En sommer (som vejrguden Njord absolut ikke skal gære sig til af) synes at
præge de indlæg, der er gjort af de sædvanlige runeristere på omstående
sider. – Det kunne nu være rart, om der blev gjort noget ved sagen.
Jeg forslår, at det tages op til debat på generalforsamlingen.
Trissen
Julefrokost
Fredag den 28. december i Nausten fra ved 18 tiden. Man medbringer selv
diverse godbidder og væsker – alt til gensidig fornøjelse (her ses høfligt
bort fra gammelosten).
Det plejer at være rigtig gemytligt – mød talstærkt!
Og sig til inden på 74 56 62 93.
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Siden sidst
Årtiers mest indeblæste sommertogt startede som ungdomstur og endte
som oldsagstræf. Unge seje kvinder drog ud og skulle siden have selskab af
deres unge seje hanner – det eneste seje ved de hanner var aftrækket. De
kom aldrig. Læs mere andet sted.
Mandagssejladserne plaskede deres skæve gang på helt vanlig og gemytlig
vis. Og dog, thi en aften havde Carl Anker, alias Styremaskinen, en ny
mand med – hun hedder Stinne og faldt hurtigt ind i både arbejdet og jargonen. Stinne er helbefaren vandcykelsøkvinde, med skumle planer om at stå
rigtig til havs på den pedaldrevne – Brandsø lokker i horisonten..
Pålidelighedsløbet vandt vi lige knap…men det var en fin tur. Med en smule
held får vi et år med mere konstant vind.
Der blev eksperimenteret med klubjollen som hjælpe fartøj under mandagssejladserne. Det var mindst lige så underholdende, som det var effektivt,
mest grundet påhængsmotorens lidt svingende arbejdsvilje.
Afrigningen var ikke noget tilløbsstykke og da kassereren kom ”i tanken
om”, som det hedder på lokalsk, at vi også sku ha ballasten op, når vi nu alligevel var i gang, endte vi med lange arme, trætte rygge og et tomt skiv, der
var flyttet over til betonkajen, klar til at forlade vandet.
Dagen hvor skuden skulle løftes på vogn oprandt og startede med at husfruen på gården hoppede forbløffende højt, udsyngende et imponerende
hyl, midt under sin stille syssel med madpakkesmøring – alt sammen blot
fordi jeg bankede på vinduet for at advisere om, at nu hentede vi traktoren.
Samme traktor var ikke nær så eksplosivt reagerende som Charlotte, men i
gang kom den da. Resten var rutine: På vogn, renses af ud og indvendig,
trilles over og bakkes ind foran Nausten.
Siden dukkede en langtidsplanlagt arbejdsweekend op – og forsvandt igen,
kun bemærket af én.
Endnu mere siden holdt vi et bestyrelsesmøde, et co2 besparende et, thi de
længst væk boende startede ingen biler. Resten af os, med konsulentbistand fra Styremaskinen, fik Freja rullet i hus, hængt mast og rå op og støvsuget skuden fri for både vand og skidt. Der efter ku jeg passende servere
kaffe og ellers se at få lavet det, jeg nu er i gang med!
Gert
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Sommertogt uge 30-31 2007
Søndag d. 22.07
Efter ca. 1 års planlægning var vi klar. Åse, Klaus og Viggo mødtes i toget
efter Middelfart station. Vi steg ud i Kolding og ventede på aftalt transport.
Og vi ventede. Så klarede vi småærinder, og ventede. Så spiste vi chokolade og ventede. Så kom transporten, og Klaus opdagede, at den ugen pige, der var stået på toget i Odense, var Tina. Vi klagede til Victors rejsebureau, for vi fik hende ikke budt på chokolade. Meen, hun tog revanche,
med et dybt dyk i Matadormixen.
En kort køretur i Victors flydende Citroën - og vi ankom til Hejlsminde,
hvor vi traf Victor, Pernille, Anna, Niels.
Besætning: Viggo Jonasen (Y3, skipper og initiativtager), Aase Sørensen
(aktiv altmuligdame fra Århus) Victor L.P. (D, tourguide & hovmester), Pernille L.P. & Niels Vedstesen (kjærester og til dels i familie med Victor),
Anna Juhler & Tina Dalager (Pernilles anstandsdamer), Klaus Kay (Y3, en
slags altmuligmand fra Fyn).
Ikke besætning: Connie (sikrede, at Citroën & trailer kom vel retur til Ribe,
efter enkelte bynære omveje)
Vejrmeldingerne var mildest talt kryptiske: ingen vind og alligevel kulingvarsel med masser af regn (20-40 mm, 80 mm. på Sjælland). Men da nogle dykkere kom ind og
fortalte, at derude var
det ikke værd at være,
bestemte vi at træne
rebning af sejl og knob,
hvorefter vi godt gennemblødte (øh -nogen
af os!) hængte ud / os til
tørre i Nausten med råhygge og lækker mad,
frembragt af nogle unge
mennesker, der mildest
talt landsforviste os andre fra kabyssen.
Således sluttede dagen
- trætte, mætte, dvaske Niels og Pernille i kabyssen.
og tørre.
Indimellem skærer Viggo & Victor træ af skivet, så vi nu kan pumpe uden
at løfte dørkplanker!
Klaus
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Mandag d. 23.07 Hejlsminde-Ærøskøbing.
Vind af V, 7-10 m/s, flovende under aften. Tørvejr, klart over vand, diset
over land. Strøm sydgående, 1-1½ knob.
Kl. 8.30 lægger vi ud, 6 årer. 8.45 Sejl sat, BB halse halvvind. 10.30 Bågø
fyr pass. 13.25 Helnæs tværs, pass. 20.10 slæb mod Ærøskøbing, 1 sømil.
Vi stod tidligt op efter at have tilbragt natten inden døre. 8.30 satte vi til
søs. Kursen hed Ærø, at samle gutterne Jacob og Lars op!
Vejret var skønt, og der blev virkelig slappet af. Slappet? Ja, med frihed til
at bøvse og prutte og rigtig råhygge. Tina: "Så ung - og allerede så rådden
indvendig". Anna & Tina blev på et tidspunkt pænt dårlige, så vi måtte lige
stille os op og kigge mod land. Vi klarede os dog. Sent eftermiddag: en del
SMS'en og debiltelefoni til de 2 gaster, som alligevel ikke er det, og en del
bemærkninger om upålidelige mænd i almindelighed og de 2 i særdeleshed. 19.30 Pernille sidder ved roret med smil om læben og dannebrog i
baggrunden. Fremme i skibet har Victor smidt skoene og øver sig på knob.
Resten af mandskab hygger stilfærdigt. …. vi nåede Ærøskøbing efter 12
timer på det store hav. Miss red-face og co gjorde klar til grillfest menu, der
inkl. Freja's besætning havde to tyskere med til bords (de havde slæbt os
den sidste sømil ind, i vindstille). Aftenen blev lang, og vi fik set solnedgangen, inden vi gik til køjs i vores cirkustelt og på Freja. En ny dag venter!
Fortøjning på V-side af Lystbådehavnens yderste bro.
Tina

Galionsfigur
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Tirsdag d. 24.07
Vejrudsigten tilsiger os at blive i Ærøskøbing havn: Først Ø, 6-8, siden
VSV 10-15. Og regn. Vi fik solskin og hård vind/kuling, mens der var sorte
skyer 360o rundt og tordenregn flere steder.
En overliggerdag: besætning er spredt for alle vinde, og dagen går med
drive-dase-daske-aktiviteter, såsom tøjvask, indkl'øb, madlavning. Aften ff.:
Nogen kigger grundigt på Ærøskøbing. Der er en del tilsyn med skibet,
som ligger fint udvendig på broen mod Urehoved/bugten. Nat: Dinghy må
hejses op under brogelænder. Og de 3 i Freja fik en nat med larmende vejr
og sø.
Havnebarometer: Ærøskøbing lystbådehavn:rigtig fin havn, lider dog lidt af,
at tilliden til lævirkning fra Urehoved har været i overkanten. Vestenpiver
ml. tirsdag og onsdag gav urolig nattesøvn til de ombordværende.
Onsdag d. 25.07 Ærøskøbing-Svendborg
Overliggerdag, V 8-15 m/s.
Dagen bliver rigtig lang. Vejrmeldingen lover aftagende vind om eftermiddagen. Der er håb om at kunne sejle.
Kl. 17 - Juhuu - afgang. Roning kort fra bro. Sejl op, 2 reb. Bagbords halse.
vind 8-12 m/s., sø ½-1 m. Lidt uden for havneløbet: der må tages et par
åretag for at få Freja til at falde af. Kurs mod Drejø havn og Høje Stene løbet. Halvvind gennem Høje Stene løb, rumskøds mod Svendborg. op til
7,9 knob. 19.10 ank. Svendborg, TS-broen. Fortøjning uden på tysk båd.
Middag på
Jettes Diner.
Splendid servering af brødebetynget
Jacob, som
kommer med
indpakning til
de unge damer, og donerer rødvinen.
Overnatning i
Kullinggade
4.c.1.th, i fælles lejlighed.

Af sted mod Svendborg
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Torsdag d. 26.07
Vejrmelding: kuling. Overliggerdag i Svendborg.
Forhaler til inderside bro. Jagt "Skjold" m. Keld & Winnie Larsen lægger til
ved siden af os. Præsentation og servering.
Aftensmad: Skinkegryde. Og nogen går alvorligt på Børsen. Delt overnatning: Aase, Klaus, Viggo ombord - øvr. i Kullinggade 4.C
Fredag d. 27.07
Vejrmelding: kuling. Overliggerdag i Svendborg.
Og varsel for lørdag er det samme. Så: Pernille, Niels, Tina, Anna mønstrer
af.
Aase, Klaus, Viggo tager på tur med Helge til Valdemars Slot - lystbådeudstilling og kaffe og kage.
Aftensmad på Børsen, sammen med et par gamle vikingeskibsaktivister.:
Og så følger vi Victor til toget.
Lørdag d. 28.07
Vejrmelding alligevel ikke kuling. Men u. mandskab: overliggerdag i Svendborg.
Klaus tester lanterne med 230 V og køber ny pære. Viggo en tur til Thurø.
Havnebarometer: Svendborg havn og dens faciliteter er ikke så meget i
top, at de hjælper byen til at bevare den atmosfære og turistmagnetisme,
byen er kendt for. Noget så enkelt som at skaffe en 24V pære til en lanterne i weekend'en lod sig ikke umiddelbart gøre. Naboskabet på TS-molen er
helt i top.
Søndag d. 29.07: Svendborg-Skarø
Sol, let til ingen vind af V. Freja klargøres. Nyt lys forude.
Winnie kommer med friskbagt brød fra Skjolds bageri (!) til frokost. Aase &
Klaus provianterer.
Lars, Gert, Svend, Karsten kommer med forsyninger.
Viggo Jonasen (skipper), Lars Pryds (styrmand, bras), Aase Sørensen
(Båds, skøde), Svend Sommer Knudsen (skøde), Gert Jøhnk (Hals), Karsten Kristensen (Hals) Klaus Kay (boline)
16 affart fra Svendborg, for Skarø. Roning i medstrøm til V af broen, sejl
op (1 reb). Næsten ingen vind men medstrøm til Iholm. Og så kuler det af
V. Nok et reb - og kryds på kryds på kryds til Skarø, ank. kl. 20. Til bro i Vsiden. De både, der ligger langs bro i østside, bliver trykket noget.
Telter på Strandgårdens mark.
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Mandag d. 30 - tirsdag d. 31.07.
Overliggerdage på Skarø. Kuling af V.
Formand Gert: "Det mest indeblæste sommertogt i årevis.
Svendborgtur, kortenspil, spadsereture!
Lars låner supplerende vinkeljern-pløkker af lokale - det hvide telt er ved
at lægge sig for vinden.
Rortov skiftes.
Havnebarometer: Skarø: Fin adgang for hård vestenvind. Pladser ml. pæle, bredde op til 3,5 m, foruden pladser langs øst-molen. Vi finder ud af, at
Strandgården (første gård til højre) stiller gl. svinestald med køleskab og
kogegrej og bord og bænke, og legeplads til rådighed, alt for 20 kr. pr.
overnatning pr. person. Og så kan der bestilles morgenbrød hos købmanden og købes lokal sorbet-is hos Tante Sofie.
Onsdag d. 01.08. Skarø til Lyø.
6-7 m/s af V-SV.
Endelig - efter en hyggelig aften, med kortenspil og ordning af en trængende verdenssituation, kom vi på vandet igen.
10.45 roning 20 m ud af havnen (nogen mente, at vi efter liggedage var
for dvaske og ukoncentrerede til at sætte sejl fra pælene), sejl op (fuldt
sejl), halvvind mod Skarø Trille og kryds mod Lyø.
11.25 Rortov strammes. Ml. Svelmø og Knolden rebes og rebes ud.

Lyø i godt vind
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11.42 Besætning tilpas, efter for megen landlov
13.00 Besætning bespiste og tilpasse. Ret S af Fjellebroen. BB halse, klart
vejr, god sigt. 4-5 m/s stadig V-SV. Flere kryds S af Bjørnø.
17 (?) Vi venter for Lyø-færgen, siden ankrer vi tæt ved bro, kører telte til
plads lidt længere Ø end vi plejer - jævnere bund! Havnemester mangler
500 både i årslønnen - vil gerne god plads nær broen, og derfor (!) have os
til at ligge for svaj ca. ud for teltet. Det gør vi så - forhaling for 2 dinghyårer.
Aase serverer Lyø-gryde: pasta og pølser. Lækkert. Katrine foreslår os at
indkassere øl hos købmanden - det bliver der nu ikke noget ud af.
Torsdag d. 02.08. Lyø-Årøsund
3-8 m/s af SØ
9.45 le Man start fra ankerplads v. teltplads. Luksussejlads rumskøds.
Morgenmad ombord. Frokost, formiddags- og eftermiddagslur.
15.06 Fortøjer i Årøsund, på SØ-dækkene i trafikhavn
Tlf. Rheder og Havnemester i Hejlsminde - vi kommer hjem lørdag. Han
vender skiltet i morgen.
Aftensmad: Lars & Gert & Svend griller ko og gris - delikat. Og så er der salat til!

Ko og gris på delikat vis.
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Fredag 03.08 Årøsund-Assens 8-10 m/s, tiltagende.
Vejrudsigt: aftagende.
Vi afventer aftagende vind.
? lægger ud fra Årøsund - 1 reb. Med vinden S om Årø til Assens, rumskøds-halvvind. Op på 8,4 knob.
Ank. Assens - lægger til ved bro S af værft. Telter over skib samt efter tilladelse på havekoloniens plæne.
Spadseretur op i byen. Aftensmad på kineser, spis og drik i op til 2½ time
for 269 kr. Det lykkes! Og back to basics. Meen, et par elementer skal alligevel afprøve pub'erne.
Lørdag 04.08 Assens-Hejlsminde.
Halvskyet, opklarende over middag. V 3-7 m/s.
10 (?) sætter sejl - en tur ind i havne bassinet, hen forbi Georg Stage,
hvorfra temmelig mange hilser, og ud gennem havnehullet - i god tid og afstand før russisk coaster med træ går i havn.
BB halse halvvind/bidevind til Hejlsminde.
(??) sejl ned, efter nogle kryds hen imod fortøjningsbøjen - roning ind gennem løbet, fortøjer på pladsen. Og skipper glemmer at beordre en enkelt
kofilnagle taget ud, før den hilser på pæl.
Og vi klarer skiv og kører grej til naust og siger pænt farvel og kører hjem i
sol(nedgang)en.

Et godt men som Gert udtalte: "Det mest indeblæste sommertogt i årevis.
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Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skibslaget Freja Byrding
fredag den 25. januar 2008 kl. 19 i ”Brødremenighedens Hotel”.
Brødremenighedens Hotel befinder sig på sydsiden af torvet i Christiansfeld. ”A Kælder” er optaget i år, men vi får et lokale højere oppe. Gartner
kan fortælle hvilket, når I melder til.
Der startes med vanlig spisning. Prisen er 100 kr. og inkluderer kaffe.
Dagsorden efter vedtægterne. Eventuelle forslag må være bestyrelsen i
hænde senest den 11. januar.
På valg i år er: Keld Bunkenborg, Viggo Jonasen, Victor Pedersen og Gert
M Rasmussen – alle modtager genvalg.
Tilmelding til spisning senest søndag den 20. januar til Christian the Gartner på 74 56 15 75.
Dagsorden Skibslaget Freja Byrdings ordinære generalforsamling fredag
den 25. januar 2008.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren aflægger driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår.
Fastsættelse af kontingent samt evt. fastsættelse af det månedlige
bidrag iflg. § 5.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og suppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
P.b.v. Gert – og Godt Nytår.
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BESTYRELSEN pr. 26/1-2007
Formand
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, F, Fjelstrup, 6100 Haderslev,
Tlf./fax 74 56 62 93 .......................................... e-mail gert@frejabyrding.dk
Næstformand:
Victor Pedersen, Havedal 15, st. 6760 Ribe,
Tlf. 75 42 40 47 .............................................e-mail: victor@frejabyrding.dk
Kasserer:
Christian Christensen, Kelstrupvej 63, 6100 Haderslev,
Tlf. 74 58 20 19 ........................................e-mail: christian@frejabyrding.dk
Viggo Jonasen, Hørgaardsvej 18, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 49 57 ............................................e-mail: viggo@frejabyrding.dk
Keld Bunkenborg, Kongensgade 71, 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 23 70 ...............................................e-mail: keld@frejabyrding.dk
Claus Aasted, Silkeborgvej 128, 1.th., 8000 Århus C
Tlf.: 23 39 23 34 ............................................e-mail: claus@frejabyrding.dk
Ønsker du at kontakte hele bestyrelsen kan dette gøres på
e-mail: bestyrelsen@frejabyrding.dk
Kontingenter for 2007 er:
Enkelt person, 250 kr.
Familie – børn op til 18 år, 400 kr.
Prøvemedlem 20 kr. –
gælder for én tur og ikke ved overnatning. (f.eks. mandagssejladser).
Indlæg sendes til redaktionen på skum@frejabyrding.dk eller med post til:
Tina Fjeldmark, Noersgårdvej 2, Trans, 7620 Lemvig, Tlf.: 97 89 51 78
Indlæg modtages helst i uformatteret word format.
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