Søsætning af Sebbe - pinsen 2010
I forbindelse med renoveringen af Sebbe, der forventes påbegyndt i juli,
skulle hun i vandet nu så hun kunne trække vand og ikke tørre ud - udtørring er et træskibs værste fjende. Vi var noget
i underkanten i fremmødte, da vi skulle i gang
og da vi så var klar og startede med at skubbe
skete der absolut ingenting. Nogen påstod at
hun havde flyttet sig et par centimeter, men
det hjalp ikke meget - ud ville hun ikke! Der
blev fundet ruller og der blev skubbet, men
intet skete. En prøvede i desperation at sammenkalde et rugbyhold fra Sønderborg, men
de havde desværre ikke tid. Der blev ringet
til andre og pø om pø dukkede der flere op.
Så fik vi glid i hende, men rullerne gjorde at vi
ikke kunne styre det lange skib og vi havnede
derfor i den ene side af nausten og måtte til at
rette hende op sidelæns. Endelig fik vi hende
ud på det skrå og så gik det - hun kom i vandet og med Fie foran fik vi hende slæbt ind
i havnen. Hun tog meget vand, men det gør
hun jo hvert år de første dage. I havnen lod vi
hende ligge uden pumpe så hun kunne blive
fyldt og tætne sig.
Vi var nogen stykker der havde lyst til en
sejltur med Ottar, så hende tog vi med ud på
nausten. Der blev ryddet op og så tog vi afsted. Der var ikke megen vind, men det gav en
fin sejlads ud til lufthavnen og tilbage til nausten. Vi aftalte en heldagstur dagen efter og
vort medlem fra Sjælland tog derfor en overDer blev rigget spil og forankringer til
				
natning på nausten.
Dagens resultat var en søsætning og en god sejltur - så det var faktisk hvad
der var planlagt - ikke dårligt. En stor tak skibslagsmedlemmer og andre der
gav en hånd med ved søsætningen.

Så lykkedes det - endelig er Sebbe i sit rette element
Fortsættes

Søndag aften var jeg forbi
Sebbe der havde suget
alt det vand hun kunne.
Pumpen blev sat til og et
par timer senere var hun
tømt. Pumpen blev stoppet
og mandag morgen var jeg
atter forbi, da stod vandet
op under tofterne så hun er
ved at blive tæt.
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