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Få oplevelser med livskvalitet
i fællesskabet omkring en skonnert fra 1899

Martha - et møde, der kan berige dit liv.
At sejle - en intens måde at leve i nuet på.
Når trosserne er kastet, er verden begrænset til det, der sker
ombord. Man befinder sig der - lige imellem himmel og hav og
må indstille sig på naturens vilkår. Du mærker vindens energi, du
lærer at håndtere tovværk og sejl og du lærer mennesker at kende
på en anderledes intens måde.

Nye udfordringer
Sejlads og håndværk er måske nyt for dig. Forkundskaber ikke en nødvendighed
for at komme ud at sejle med Martha. Du vil få en grundig introduktion til sikker sejlads, og ombord er der altid en “gammel”, der kan hjælpe. Bare du er åben, nysgerrig og interesseret. Har du forkundskaber, kan du måske lære os noget. Selvom du
har sejlet før, er skonnertsejlads og skibs- skendskab en speciel udfordring.

Fælles opgaver - nye mennesker
Skonnertsejlads er en naturlig teambuilding - man er
afhængig af hinanden for at løse opgaven. Det gælder
også ansvaret for vedligeholdelse af skib , der altid giver
nye udfordringer. Alt skal laves fra bunden, og der skal
findes ny “gammel” viden med både håndværk og materialer.
Marthanere kommer fra alle samfundslag det er kærligheden til skib og tradition, der
holder os sammen. Ved fælles opgaver under sejlads og i arbejdssjak, lærer vi hinanden at kende, uden forudfattede roller og forventninger. Sidst på en ugesejlads
er man næsten i familie og mange finder venner for livet.

Martha - en ferioplevelse af karakter
På togt med Martha
Vi kan være op til 18 personer om bord. Skipper sørger for, at der er check på
skibets tilstand, vejrforhold og instrumenter. Styrmand tager sig af skibets sikkerhedsudstyr og hovmester sørger for, at der bliver købt ind. Derudover skal der
være et vist antal befarne, så alle kan føle sig trygge under sejladsen. Ved skippermøderne bliver der orienteret og snakket om sejlads, sikkerhed, vejrudsigter, planer
og muligheder.
Man har sin egen faste køje. Madlavning og rengøring er vi fælles om. .
En typisk sommertur går fra lørdag til lørdag, hvor man rejser hen og mønstrer i den
havn, der er fastlagt i sejlplanen.

Familieture har plads til både børn, børnebørn og voksne.
Nogle ture er til korte sejladser og is i havn hver dag, andre
går langt væk, hvor man sejler natsejlads. Før sejlsæsonen
kommer der et oplæg i Marthaposten, hvor skipper beskriver sine ideer om turen - men vejr, vind og sikkerhed afgør jo
i sidste ende, hvad der kan realiseres.

Regattasejladser er sædvanligvis forbeholdt voksne
Her mødes de store gamle danske træskibe og her er kapsejlads til stregen og venskabelig fest og sømandsskrøner, når
trosserne igen er i land. Faste regattasejladser, hvor Martha
deltager er Fyn Rundt for gamle træskibe, Romregatta i
Flensborg, Limfjorden Rundt.

Forening, beslutninger og ansvar
Marthanere arbejder i fællesskab for at skib og forening fungerer godt og sikkert. Foreningen ejer Martha og det er den på
generalforsamlingen valgte bestyrelsen, der er redere. Foreningen har nu eksisteret i mere end 30 år. Vi har i fællesskab
løftet meget store opgaver og har en del erfaring i demokrati
og foreningsarbejde. Ved den årlige generalforsamling tages større beslutninger
og der lægges planer for vedligeholdelse, sejlads og forening. Ved medlemsmødet i
marts tages temaer op til fælles læring. Medlemmerne mødes også til mange fester
og spontane initiativer.
Foreningens blad “Marthaposten” udsendes til alle medlemmer 8-10 gange årligt.
Her skrives om praktiske informationer og indlæg fra medllemmer.

Historiske events
Martha er en smuk og autentisk repræsentant for sin tid. Vi
bliver ofte inviteret til at være med i events, og i havnebyerne får vi hæderspladsen
ved den indre bykerne. Vi har været med i Ship Ahoy i Århus og Tordenskjoldsdagene i Frederikshavn.

Musik om bord
Vi synger og spiller gerne om bord, og på alle ture er
musikinstrumenter meget velkomne
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