
Vi havde et arrangement med OJ elektronik 6. september 2006 og 
det er ikke blevet glemt! Kim har holdt kontakten med den russiske 
ubådskaptajn Nikolay A.Teplyakov der var med og vi andre har ikke 
glemt ham selv om det er mange år siden - han var en levemand og 
forstod ordet humor. Han har promoveret Sebbe og det har resulteret i 
at en ligesindet har sendt jul og nytårshilsen. Det kan være han starter 
en fan-klub!

Поздравляю ветеранов ВМФ и членов их семей с наступающим Новым 2016 
годом и Рождеством!
Желаю  здоровья, добра и счастья! 

Председатель “Союза ветеранов ВМФ” Тверской области Александр 
Комиссаров. Россия.Тверь.
 
I congratulate veterans Navy fleet and the members of their families with advancing 
new 2016 and Christmas!
Health,
kindness, happiness! Chairman “The Tver Regional Union” the Veterans of Naval 
fleet”  Alexandr Komissarov. Russia.Tver.

Jeg har vist modtaget årets mærkeligste julehilsen (Se nedenfor) -
Den stammer sandsynligvis fra ham den russiske ubådsskipper, der var nede og 
besøge os i Nausten - han sendte mig julehilsener et par år efter!
Jeg har svaret, ligeledes med ønsker om go jul & godt nytår...

Go’ Jul & Godt nytår til jer osse -
Kim ‘Pirat’        Fortsættes

Russisk ubådskaptajn promoverer Sebbe
25. december 2015
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Første kapitel i Sebbes historie er skevet, det andet vel også, men et 
tredie er igang og det skal de nye være med til at skrive.

Der dukker igen og igen minder op fra fortiden, om ture og arrangementer med 
Sebbe og da Kim videresendte julehilsnen fra Rusland måtte jeg trække på 
smilebåndet. Vi havde et rigtig godt arrangement og OJ havde sørget for lev-
ende musik. 

Som altid, havde jeg mit kamera med og forevigede arrangementet. 
Nikolay underholdt hele selskabet med at spille guitar - ved at se på de øvrige 
musikeres ansigtsudtryk virkede det ikke det mest vellykkede, men han kunne 
virkelig spille. Han blev dog, som man også kan se, degraderet til at spille på 
skovl! Det var et rigtigt livligt arrangement, fyldt med humor og latter - 
uforglemmeligt både for gæsterne og os.

Skibslagshilsen
Steen


