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Så er Sebbe atter i fuld vigør og sejler
stadig rigtig godt

www.sebbeals.dk

Formandens klumme
Det er med stor beklagelse at jeg må melde at sejlsæssonen er slut. Skibene er oppe
og mørket trænger sig på samtidig med at temperaturen falder.
Men når man nu sidder og skutter sig indenfor, mens stormen tuder, sneen falder og
fjord og bælt fryser til is, så kan man jo gå på Sebbes hjemmeside og nyde beretninger
fra årets aktiviteter.
Det blev ikke til så meget som vi gerne ville og det vil jeg bla. tilskrive vejret. Set i lyset
af dette var der gang i en hel del aktiviteter. Det har også betydet at der begynder at
komme nye ansigter til fra Augustenborg området og det er også påkrævet for at vi kan
komme videre.
Hvad er status så nu? Skibene har det godt, det samme kan vi sige om nausten og
området omkring.
Og hvordan tegner fremtiden? Den tegner lys - som det fremgår af aktivitetsplanen for
næste år, der allerede ligger på hjemmesiden er der både de traditionelle aktiviteter
samt nye og lur mig om der ikke kommer mere.
Vi står nu overfor en generalforsamling hvor jeg vil opfordre alle der kan kravle og gå
om at deltage, for det er her beslutningerne træffes om hvem der skal styre skibslaget
og i hvilken retning vi går.
Jeg vil slutte med at rette en stor tak til dem der på den ene eller anden måde har ydet
en indsats for skibslaget og der igennem har været med til at sikre skibslagets fremtid,
det være sig stort som småt.
Bak op om skibslaget og dets aktiviteter og nyd samværet med ligesindede.
Vi er veteranen i moderne vikingetid og det er nu det 43 tyvende år vi går ind i - lad
os glædes over at vi på både den og den anden måde er ambassadører for Danmark,
både i indland og udland.
Skulle man være i tvivl om ovennævnte så søg efter Sebbe Als på google - vi indgår i
utrolig mange sammenhænge.
Skibslagshilsner
Formanden

Aktivitetsplan
03-12-2011

Glögg og æbleskiver

14-01-2012
05-04-2012
28-04-2012
17-05-2012
30-06-2012
14-07-2012
11-08-2012

Generalforsamling
Ottar, søsætning
Sebbe, søsætning
Romregatta
Sankt Hans fest
Vikingedage, Schleswig + sommertogt
Lukket arrangement

Ordinære generalforsamling og skibslagsmøde 2011
Der indkaldes hermed til skibslagsmøde lørdag den 14. januar 2012 kl. 14.00 til 15.00 i
sejlklubbens hus på havnen (nederste hus ved slæbestedet)..
Mødets formål er en åben diskussion med medlemmerne om det forløbne år samt
ønsker for det kommende - oplæg til generalforsamlingen uden dagsorden - ros og ris
til bestyrelsen samt ønsker / krav til den nye.
Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling lørdag den 14. januar 2011
kl. 16.00 samme sted.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. december i
henhold til vedtægterne. Dagsorden samt eventuelle forslag vil blive udsendt senest 2
uger før generalforsamlingen.
Bemærk at i følge vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i
hænde senest 1. december 2010.
Skibslaget vil være vært med et måltid mad efter generalforsamlingen, drikkevarer for
egen regning til skibslagets favørpriser.
Tilmelding til Connie Rieck
Louisegade 9
6440 Augustenborg
Tlf. 28772892
conni@sebbeals.dk

Steen Weile

Er dette en ørn eller?

Året der gik i tekst og billeder
På de følgende sider er der et uddrag af de ture / begivenheder der har været
i 2011. Af pladshensyn er det kun et uddrag, der har været en hel del flere som
der desværre ikke blev plads til. Se disse i fuld udstrækning på hjemmesiden
www.sebbeals.dk.
Steen

Vikingeskibslaget Den uofficelle søsætning
Sebbe Als
Augustenborg
Mandag d. 2. juni ankom lastbilen ved bådebyggeren der var

i gang med at få Sebbe kørt ud på pladsen. Det er ikke bare
lige, at transportere et 17,5 meter skib på en lastbil. Det kræver
også nogen forberedelse, at få det gjort klart, så skibet bliver på
vognen. Det tog næsten 1 1/2 time at få det klaret, men det gik
fint. Det er imponerende at se et skib på
17.5 meter svæve højt oppe i luften i 2
stropper på midten. Så startede transporten. Første udfordring blev at komme
ud af indkørslen, men efter lidt frem og
tilbage gik det. Det er et specielt syn at
se skibet på landevejen og det skabte
også en del opmærksomhed undervejs.
Alt gik som det skulle på turen til Augustenborg og så kom det spændende
øjeblik hvor skibet skulle i vandet. Alle
gjordene blev løsnet og langsomt blev
hun hejst op af sin seng, ført ud over
kanten og sat i vandet. Hun tog noget
vand og enkelte steder lidt for meget.
Bådebyggeren der var til stede beordrede skibet op og foretog nogle tætninger her og der og så kom hun atter
i. Der kom stadig noget vand ind, men
taget i betragtning, at hun har ligget på
land så længe og var blevet revet og
rusket i, var det ikke alarmerende.

17,5 meter skib på
landevejen

Vi roede hende over på sin plads og her kom hun så under kærlig behandling med savsmuld og snart var det meget begrændset
hvad der kom ind.
Steen Weile

Vikingeskibslaget Romregatta 2011
Sebbe Als
Augustenborg
Så blev Sebbe klar med renovering, søsætning og rigning. Vi

havde indkaldt til officiel søsætning. Formanden startede med

42 års historie på
bare 5 minutter

at byde velkommen til de fremmødte og informerede om skibets bygning samt hvad vi havde været igennem med hensyn til
renoveringen. Derefter overtog Peter Svendsen og fortalte om
hvad vi havde bedrevet de sidste 42 år. Stefan Kleinschmidt fra
kulturudvalget havde bedt om ordet og holdt en fin tale for skibet
og foreningen som helhed. Vincent Jessen fra Nydamselskabet
trådte også til og holdt en pæn tale samt ønskede Sebbe en god
sejlads. Sønderborgs borgmester Åse Nygaard havde taget imod
udfordringen med at stå for den officielle del. Vi gik ombord i
skibet og resten af “selskabet” entrede broen. Åse talte pænt om
skibet og endte med at ofre mjød til havguderne. Så fik Sebbe en

Højt humør - også
et kendetegn fra
skibslaget

sjat og Åse drak resten. En stor tak til dem der stod for arrangementet.Og tak til deltagerne - synd for dem der ikke var med!
Steen Weile

Vikingeskibslaget Romregatta 2011
Sebbe Als
Augustenborg
Torsdag 2. juni. Sol, V 3-8 m/s. Affart 10.15. Roning ud forbi

badeklubben og så gik det til Sundhalle. Solveig kommer med

Et prægtigt syn - de
gamle dage vender
tilbage

AFTENSMAD – suppe med boller og varme flutes …. Lækkert.
Fredag 3. juni. Sol, klart. Vind NNV 2-3 m/s – noget af tiden! Vi
mødes på skivet kl. 9. Affart for årer, sejl sat midt i myldretiden.
Behørig ofring & skåling. 19.30 ank. til ponton ved Museumswerft.
Lørdag 4. juni 2011 – ROMREGATTA! Vejrudsigt: Sol, 2-3 m/s
fra skiftende retninger.Vi mødes ved skivet. 9 skippermøde med
sædvanlige forklaringer. Kl. 10 affart på slæb efter Sigyn, med
færøjolle på slæv. 11.01 startlinie passeret. Mange, mange kryds.
14.45 passerer vi målstreg. Ingen omtale under Preisvergeudung.
Søndag 5. juni – hjemtur fra Romregatta. Vejrmelding: NØ-Ø, 3-8
m/s, drejende Ø. Hm. Morgenmad i ventetiden. 19.15 fortøjning

Lørdag var skibet
godt fuldt

ved pæl. Der krammes farvel og mange tak for denne gang.
Viggo

Vikingeskibslaget Ophaling af Sebbe
Sebbe Als
Augustenborg
Søndag den 21. august var der atter En søndag på Als og tra-

ditionen tro skulle vi derud og ligge med Sebbe. Vejret var rigtig

Diverse sysler ombord på skibet

Der var en del andre
på vandet den dag

fint, svag vind, varmt og solen skinnede. Der var nogle enkelte
nye med, så en kort instruktion i roning og så afsted til parken.
Der var kommet en del andre både og desværre på den plads vi
plejer at have - ikke noget at gøre ved det - vi fandt en plads og
droppede det store anker. Så begyndte musikken og vi dækkede
op til den traditionelle frokost. Og der var mange lækkerrier, lige
fra hjemmelavede frikadeller til røget laks, rejer (selvpil) og ost.
Der var også rødvin og andre drikkevarer. Hyggeligt. Der var tre
der ikke kunne holde sig i båden - de ville bade. Så kom Frillen
- Hanses dejlige lille træskib og lagde til ved os. Han har et par
fordele frem for Sebbe idet der er toilet, noget især den kvin-

delige del sætter pris på. Efter koncerten fik vi et slæb af Hans til
havnen.Tak til dem der deltog - og for god ro og orden.
Steen Weile

Vikingeskibslaget Ophaling af Sebbe
Sebbe Als
Augustenborg
Ophalingen var fastlagt til den 8. oktober kl. 09.00. Omkring kl.
10.30 roede vi over til mastekranen og lagde masten ned. Så

Skibet blev bragt i
position før vi gik
igang med optagningen

fik vi et slæb ud til nausten, hvor der i mellemtiden var kommet
en hel del folk. Nu startede så den sædvanlige aktivitet med at
tømme skibet for mast, sejl, rå, årer, dørk, ror m.m. samt få det
op på loftet. Skibet blev derefter bragt i position og trukket op
på stranden, hvor efter hun blev skrubbet udvendig og så var
det ellers “bare” at få hende op. Det gik også fint, så nu ligger
hun i sit vinterhi. Nu var der så den sædvanlige slæbeøl - sådan
har det været lige fra starten. Så var der frokost og herefter blev
mast og rå surret op under loftet. Der var folk nok, vi var omkring
20, og stemningen var god så det forløb fint. Det blev en rigtig
fin dag med masser af aktivitet og vi nåede alt det vi skulle.

Sebbe ligger rengjort - klar til at blive
trukket i vinterhi.

En stor tak til alle de fremmødte for deres indsats.

Steen Weile

Vikingeskibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Islagning af den sidste jernklinkenagle
i Nydambåden

En kongelig skål
kræver sit krumhorn

mødt mange mennesker og da der var kommet en invitation til
Sebbe deltog undertegnede sammen med næstformanden, der
i øvrigt repræsenterer begge skibe. Det var rigtig hyggeligt og
der var mange bekendte - den mest kendte for skibslaget var
Flemming Rieck. Da prins Joakim, der er protector for skibet,
dukkede op blev han vist rundt af formanden for Nydambådens
laug Vincent Jessen. Herefter holdt Vincent en lille tale der
endte med at han opfordrede Prins Joakim til at arbejde - nemlig
ved at slå de sidste 2 nagler i skibet. Det gjorde han godt og
sikrede sig også at de var gået igennem. Så var der skålen og
maden kom på bordet - en god gang skipperlabskaus.

Ute og Flemming
betragter det stolte
skib

Ute Drews fra vikingemuseet i Haithabu (Slesvig) var også mødt
op og inviterede til vikingedag i Slesvig næste år.
En rigtig god dag.
Steen Weile

25. oktober er en mærkedag for lauget, for da blev den sidste
jernklinkenagle slået i af Hans kgl. højhed Prins Joakim. Der var

Vikingeskibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Så er der træ til det nye pullert

Det havde været lettere med balzatræ!

klar til udskiftning. Og hvor man så lige fat i et stykke groet
egetræ til dette? Næstformanden, der også er med i Nydam
lauget snakkede med dem og fik skaffet 2 stykker træ som blev
læsset af i hans have i Ulkebøl, men det skulle på nausten og
det skal lige siges, at det er nogle MEGET tunge stykker træ. Et
par af skibslagets stærke medlemmer meldte sig - jeg stillede
med en stor hænger (fæstet på min Jydekrog) og så gik det som
fod i hose. Op på hængeren og så ned til nausten hvor det blev
læsset af. En stor tak for en god indsats.

Flot vejr og flotte
farver, men snart er
det vinter

Under optagningen af Sebbe brækkede vi styrbord pullert /
spant forskibs. At det skete under ophalingen var jo ikke værst.
Det viste sig at det gennem 42 år havde fået en skade og var

Ps. Der var dog en ting vi glemte - en slæbeøl ville have været
på sin plads, vi havde dog fået kaffe hos næstformanden, så vi
vandsmægtedes ikke!
Steen Weile

Bestyrelsen

Suppleanter

Udvalg

Formand
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

1. suppleant
Dennis Fredensborg Thomsen
Damgade
6400 Sønderborg
Tlf. 29897035
Dennis@sebbeals.dk

Kølsvinsredaktion
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 21159022
Tlf. 74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Næstformand
Jens Peter B. Østergaard
Bispeparken 54
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf. 23201244
jenspeter@sebbeals.dk
Kasserer
Solvej Christensen
Midtkobbel 71
6440 Augustenborg
Tlf. 21932727
solvej@sebbeals.dk
Sekretær / aktiviteter
Connie Rieck
Louisegade 9
6440 Augustenborg
Tlf. 28772892
conni@sebbeals.dk
Materialeforvalter
Ingrid Larvad
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 31587915
ingrid@sebbeals.dk

2. suppleant
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. 74473176 / 26372136
steen@sebbeals.dk
3. suppleant
Kurt Deutschbein
Borrevej 10
Sundsmark
6400 Sønderborg
Tlf. 74420588
Kurt@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 21358390
svendsen@sebbeals.dk
Allan Jensen
Østerbyvej 13
Kegnæs
6470 Skovby
Tlf. 74420110
allan@sebbeals.dk
Webmaster
Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3th.
2200 København N
Tlf. 32111411 / 31344833
anders@sebbeals.dk

Vikingetiden er gammel, men reptilerne er meget ældre!

Island er det land der gennem frimærkets historie oftest har anvend vikingeskibe og vikingetemaet. Utroligt smukt
og spændende. Dette smukke mærke
er nr. 755 og udgivet i 1992.
Så er det tid for en kvindesnak og en
kop kaffe - Sebbe pløjede afsted med
7-8 knob!

Findes der noget smukkere syn end Sebbe der pløjer bølgen blå? Utrolige sejlegenskaber
og en skøn fornemmelse af ballancen mellem mennesket og naturen.

