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Siden sidst                                                                                                        

Siden sidst blev Freja ”færdigbehandlet” og lempet i van-
det lørdag den 25. april som nr. to = tidligt op for de heldi-
ge deltagere.  

Frem til den 5. maj blev Freja gjort helt sejlklar (ballast, rig 
og sejl). Og sejlede siden ti ture med vi efterhånden ret så 
få lokale + en tur med ”ungdom” fra Århus, ledsaget af 
”Mor Katrine” og en herlig masse jordbær! 

Den 9.september lykkedes det omsider at få et hold med 
ud på sandet ved siden af renden, for at skrabe/skrubbe 
begroning af Freja (skuden sejlede efterhånden som en 
druknet træstamme…  - vandet faldt imens, så en ekstra 
mand måtte vade ud og skubbe med + Mjølner – af kom 
hun, men det holdt hårdt! De sidste ture var til gengæld 
fornøjelige at sejle! 

Sommertogt blev der også sejlet. Ved hjemkomsten med-
delte Katrine, stående på skibssiden, at de havde smidt 
”alt tovværk væk – og at riggen var tjenlig til samme 
skæbne” Det må der vist granskes lidt mere i!! I skipper 
Viggos beretning står der intet om hverken bortkastet tov-
værk, eller dødsdømt rig.  

Vores VHF skulle være helt kampklar, men havde åben-
bart ikke selv forstået det! Gad vide om der er manglende 
styr på brug af batteriet på skudens sommertogter, for når 
den er til kontrol i Esbjerg, virker den perfekt! 

Møtse har længe haft en kollega, Karsten og hans to sto-
re knægte, Mads og Kasper, med på aftensejladserne. I 
starten gjorde gutterne sig umage med at lave så lidt som 
muligt – men da vi kom til bundrensning, ballasttømning 
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og optagning, knoklede de så det var en fornøjelse!! 

Da Freja blev taget op, viste den forgangne afrensning på 
revlen sin værdi: Efter højtryksrenser og håndskrabning af 
skudens bund, kunne vi feje èn skovlfuld sammen!! 

Hjemturen til Nausten kostede igen, igen ”trækstangstur” 
til smeden!! Nu bliver der lavet en ”trækkehjemmanual”. 

Gert 

kommende sæson i/ved Nausten 

 ”Sammenbankningen” af forskibet skal udføres!  

 En del nitter skal skiftes og revnen i siden skal 
”hjælpes” igen.  

 Alt sammen efter en grundig afrensning/rengøring ind
- og udvendig. 

Temperaturen har også i år herredømmet over hvornår 
maling kan bruges – med trætjære og linolie er det ander-
ledes.  

Der kommer nok et par programlagte arbejdsweekender til 
det indendørs og et par datoer – vejrafhængige – til det 
udendørs, incl. søsætning og klargøring til sejlads. 

 

Gert  
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Indkaldelse til generalforsamling 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling fredag 
den 22. januar 2021 kl. 19. i ”A Kælder”. 

”A Kælder” befinder sig under Brødremenighedens Ho-
tel på sydsiden af torvet i Christiansfeld. 

Der startes med vanlig spisning. Prisen er 100 kr. og in-
kluderer kaffe. 

Dagsorden efter vedtægterne. Eventuelle forslag må 
være bestyrelsen i hænde senest fredag den 8. januar. 

Tilmelding til spisning senest mandag den 1. januar til 
Ruth og Christian Christensen tlf. 74582019, Ruth mobil 
23 39 85 78, Kedde mobil 60 49 9085. 

Dagsorden ved Skibslaget Freja Byrdings ordinære ge-
neralforsamling, fredag den 22. januar 2021 kl. 19.00. 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren aflægger driftsregnskab og status for 

det forløbne regnskabsår. 
4. Fastsættelse sf kontingent samt evt. fastsættelse 

af det månedlige bidrag iflg. §5. 
5.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
 På valg er: Christian Christensen, Peter Juhl, Mik-

kel Nielsen, Gert M. Rasmussen. Alle modtager 
genvalg. 

6. Valg af revisor og suppleant. På valg er: Gert Jø-
hnk og Hans J. Larsen. 

7. Indkomne forslag. 
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HER KUNNE ha Været ET GODT BILLEDE 

AF FREJA, NAUSTEN eller noget helt an-

det… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du billeder af der viser noget af skibslaugets aktiviteter, 
så send dem til webmaster Thomas,  

så vi kan vise hvad vi laver til nye medlemmer 

 

Send billeder til: 

webmaster@frejabyrding.dk  
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Kalender 

 

 

16. februar 
23. februar 

Arbejde i Nausten kl. 18.00 – 21.00 

13-14. marts 
20-21. marts 

Arbejdsweekend i Nausten kl. 8.00 - 16.00 

9-10. april Arbejdsweekend i Nausten kl. 9.00 - 16.00 

24. april 
 

Søsætning: Freja søsættes. Ved Nausten kl. 
8.00, så vi er klar.  

Meld deltagelse til Gert på 61676293 eller mail.             

27. april  Rigges og ballastes hurtigst muligt. Herefter 
testsejlads. Vi mødes kl. 18.00 på havnen. 

Tirsdage i 
maj 

Sejlaftener bliver tirsdage kl. 18.00—21.00 mø-
dested er på havnen. 
Meld deltagelse til Gert på 61676293 eller mail.              

13-15. maj Romregatta i Flensburg  

Tirsdage i 
juni 

Sejlaftener bliver tirsdage kl. 18.00—21.00 mø-
dested er på havnen. 
Meld deltagelse til Gert på 61676293 eller mail.              

19. juni Lørdagssejlads kl. 9.00—18.00 vi mødes på hav-
nen 
Meld deltagelse til Gert på 61676293 eller mail.              

Tirsdage i 
juli 

Sejlaftener bliver tirsdage kl. 18.00—21.00 mø-
dested er på havnen. 
Meld deltagelse til Gert på 61676293 eller mail.              

17-31. Juli Sommertogt: Kontakt Viggo for mere informati-
on 
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Kalenderen er et godt oplæg 

Blot mangler der, at alt malerarbejde på Freja i Nausten 
kræver 10-12 graders varme og ikke for megen fugt i luf-
ten. 

Eller sagt på en anden måde: det er ikke kalenderen, 
men temperatur og luftfugtighed, der bestemmer hvor-
når vi kan male på skuden. 

Gert 

Tirsdage i 
august 

Sejlaftener bliver tirsdage kl. 18.00—21.00 mø-
dested er på havnen. 
Meld deltagelse til Gert på 61676293 eller mail.              

21-22. au-
gust 

Weekend tur til Bogø. Afgang kl. 8.00 fra hav-
nen. 

Onsdage i 
september 

Sejlaftener i september er onsdag kl. 17.00—
20.00 mødested er på havnen. 
Meld deltagelse til Gert på 61676293 eller mail.              

29. septem-
ber 

Afregning kl. 17.00 - 20.00 

9-10. okto-
ber 

Optagning—mere information følger 

16. novem-
ber 

Arbejde i Nausten kl. 18.00 – 21.00 

23. novem-
ber 

Bestyrelsesmøde, planlægning for det kommen-
de år kl. 17.00 - 19.00 

14. decem-
ber 

Julefrokost i Nausten kl. 18,00 
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BESTYRELSEN pr. 31/1-2020 
 
Formand  
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, Fjelstrup, 6100 Haderslev,  
Tlf.: 74 56 62 93 ............................................................ e-mail gert@frejabyrding.dk 
 
Næstformand: 
Victor Pedersen, Havedal 15, st. 6760 Ribe,  
Tlf.: 61 70 03 90  ....................................................... 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 
 
Karsten Kristensen, Søndermark 49, Rølling, 6200 Åbenrå 
Tlf.: 21 78 72 82  .................................................... e-mail: karsten@frejabyrding.dk 
 
Peter Juhl , Sillerup Skovvej 12, 6100 Haderslev 
Tlf.: 40 57 12 25   ......................................................  e-mail: peter@frejabyrding.dk 
 
Mikkel Nielsen 
Tlf.: 20 93 55 00  ...................................................... e-mail: mikkel@frejabyrding.dk 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ønsker du at kontakte hele bestyrelsen kan dette gøres på  
e-mail: bestyrelsen@frejabyrding.dk 

 
Indlæg sendes til redaktionen på skum@frejabyrding.dk eller med post til: Tina 
Fjeldmark, Havvejen 13, 8305 Samsø, 4244 5178 efter kl. 18 helst. 

 

 

Kontingenter for 2020 er: 
Enkelt  person:  375 kr. 
Par:    600 kr. 
Sæsonmedlemskab  100 kr. 
Voksen over 18 år -  gælder fra tegningsda-
gen og det pågældende år ud.  
 
Egne børn under 18 sejler gratis med. 
Medlemmers børnebørn: Forældre skal være 

medlem/sæsonmedlem og give skriftlig tilla-
delse/fuldmagt. 

Kontingent overføres til skibslagets konto: 
Regnr.9743 kontonr.0390116020 
Eller brug mobil Pay på: 60 49 90 85 


