Skibslaget Sebbe Als
Så er sejlsæsonen forbi for i år - skibene er i hi - men det er vi ikke!
Vi var, som mange andre, ramt af dårligt vejr. Selv sommertogtet, der skulle være et af højdepunkterne, blev kraftigt reduceret på grund af meget kraftig vind og regn. Det blev dog alligevel
til en aktiv sommer. Der kommer en ny sæson og så er det bare om at have skibene klar.
Gamle træskibe kræver vedligeholdelse og kærlig pleje og vi har derfor også en del opgaver der
skal udføres før hun kan søsættes til foråret.
Status
Sebbe er efterhånden blevet 38 år
gammel og hovedparten af plankerne i
bunden samt mange af de øvrige dele
er de originale fra 1969. Vi har gennem
tiden under vedligeholdelsen lavet en
del udskiftninger og lapper. Men intet
holder evigt, ej heller et vikingeskib
- hun trænger til en kraftig renovering for
at hun kan holde de næste mange år.
For at sikre at hun er i forsvarlig stand
havde vi en skibstømrer fra Roskilde Vikingeskibsmuseum nede for at se hende
efter i “sømmene” og han sagde god
for at det absolut er sikkerhedsmæssig
forsvarlig at sejle med hende i næste
sæson, men..
Efter en nøje gennemgang påpegede
han også at vi snart skal have udskiftet
en stor del af de ældste planker, men
herom mere i næste udgave.

Besøg vor hjemmeside og se hvem vi er og hvad vi laver!

www.sebbeals.dk

Medlemmer
Vort medlemsantal er status quo - enkelte har forladt skibslaget, men nye er
kommet til. Der er selvfølgelig plads til
mange flere, ikke blot enkelte mænd
og kvinder, piger og drenge, men gerne
hele familier - der er plads til alle. Er der
noget så skønt for et barn som at fange
krabber medens mor og far er igang
med andre ting?
Fremtiden et tilbud til alle!
For en del af os er Sebbe lige så naturlig
som det er at spise. Hun er der bare,
i nausten om vinteren og i vandet om
sommeren - pryder Augustenborg havn
eller sejler rundt i området.
Der er allerede planer for næste år - ikke
bare arbejde, men også sejladser og det
er altid spændende. Kom og vær med
hvis du vil prøve noget nyt!

