
Efter 14 dages togt med Skibet Fulton, kom 24 unge mennesker fra 
11 forskellige lande til Augustenborg. Efter ankomsten bød Åse ( Au-
gustenborgs Borgmester) velkommen til byen, ombord på Fulton.
Derefter gik vi så over til Sebbe, hvor de unge mennesker først blev 
iklædt redningsveste og derefter placeret i skibet. En kort instruktion og 
så var vi klar til afgang. Det var naturligvis første gang de var ombord i 
et vikingeskib og dermed første gang de skulle prøve roningens ædle 
kunst. Det gik fint - skibet lignede, som sædvanligt, et overdimension-
eret tusindben der mavede sig hen over vandoverfladen, men lidt efter 
lidt fandt de takten og morede sig i øvrigt over sig selv, hinanden og 
situationen i øvrigt.
Der var spået rigtig dårligt vejr, med masser af vind og vand (ovenfra), 
men arrangørerne i Lions og jeg, var blevet enige om at sådan skulle 
det ikke være og havde underkendt vejrprofeternes kvalificerede gæt, 
så der var nærmest ingen vind, lunt og tørt - he, he.
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Borgmester Åse Nygård 
holdt tale ombord på Fulton 
i havnen i Augustenborg

Deltagerne fra Fulton roede 
Sebbe ud til nausten



Vi roede direkte til nausten og se, det gik bedre og bedre og landgan-
gen ved nausten blev også efter bogen. Med gæsterne var vi omkring 
40 personer og vi blev bespist med grillmad fra Sandvej, der kom med 
en stor grillvogn og serverede oksekød, nakkefilet og kylling samt en 
stor salatbar. Lions folket havde sørget for drikkevarer, service
(Kgl. pap) mm. så det var let.
Jeg holdt så et foredrag på engelsk for folket, - det gik også relativt 
godt - 2 gange tabte jeg dog tråden idet min mobiltelefon, der havde 
været stille hele dagen, 2 gange blandede sig. Flere gange trak sky-
erne sig sammen og lignede noget vi ikke brød os om, men det gik 
hver gang i opløsning og så sandelig - pludselig kom der noget gult på 
himlen - en rigtig sol. Stemningen var fin! Der var et lille musikanlæg og 
da flere havde medbragt CDere var det godt blandet musik.

Ved halv ni tiden var alt ryddet, - der var låst og vi sad igen i skibet. 
Så gik det for roning ind til havnen. De havde lært en del på turen ud 
til nausten, så det gik meget bedre. I havnen roede vi skibet rundt og 
skoddede lige ind i hullet - perfekt landing og en flok unge mennesker, 
fra den store verden udenfor, havde fået en god oplevelse. 
Vi tog afsked med dem, fik skibet fortøjet og så var en god aften slut.

Steen Weile
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På nausten var der 
foredrag og spisning 
samt almindelig hygge 
og snak

Sebbe lå og hyggede 
sig ved broen, mens det 
kryede a liv i og omkring 
nausten


