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35. årgang

Foto: Helen Dalvig

Foreningens nuværende og de to umiddelbart foregående formænd hygger sig på dæk‐
ket under havnefesten i Juelsminde på en af sommerens sejladser.
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Medlemssiderne på hjemmesiden: Brugernavn: martha‐2004; Adgangskode: vejle

2

Nyt fra Bestyrelsen
V./ Leif Byrgiel

Sommerens sejladser startede i fantastisk flot vejr med ophold i museumshavnen i Ebel‐
toft til Sct. Hans aften og mange mennesker på kajen p.g.a. DR´s direkte TV transmissi‐
on. Vi havde også besøge af 10 ‐ 15 medlemmer, så det var meget hyggeligt.
Fyn Rundt viste sig fra den bedste side rent vindmæssigt, idet Martha viste de fleste an‐
dre agterspejl i den lette, konstante vind. Det gav en 3. og en 2. plads på de to sidste sej‐
ladser. Jeg oplevede selv sejladsen til Fåborg, hvor 5 skibe passerede målstregen inden
for 50 meter. Det var mere end spændende og ganske hårrejsende!! Skipper Bent ærgre‐
de sig gul og grøn samtidig med at han var rævestolt: Hvis den
været ombord, havde vi slået dem alle!!

111 flying jib havde

Flere nye medlemmer samt alle de gamle har fået gode oplevelser med vort velfungeren‐
de og velholdte skib. Vi bliver set og beundret i alle havne, så det er en ren fryd at være
bolværksmatros til udstilling og beskuelse. Flere af sejladserne kunne dog godt bruge
flere deltagere. Alle sejladser er blevet gennemført, dog med små ændringer i sejlplanen.

Årets generalforsamling bliver annonceret i dette nummer af praktiske årsager i trykke‐
riafdelingen. Gem derfor dette nummer på et synligt sted.
Efteråret koncentrerer sig om deltagelsen i Limfjorden Rundt i uge 37. Umiddelbart der‐
efter sejles Martha til Vejle for vinteren af en flok barske gutter. Der er stadigvæk plads
til nogle flere af de barske, hvis du føler for det. Tilmelding til Bent H. !!
Skoletjenesten foregår i uge 40 og 41 med børn fra hele Vejle Kommune.
Skipper/bedstemandsmødet finder sted d. 11. oktober ombord på Martha. Der bliver
sommerens sejladser og erfaringer med grej, skib og teknisk udstyr gennemgået for
eventuelle ændringer i løbet af vinteren. Samtidig bliver tanker og ideer vedrørende næ‐
ste års sejlplan snakket igennem, så vi kan præsentere et kvalificeret forslag på general‐
forsamlingen i november.
Vinterens arbejde starter med oprydningsdage på værkstedet sidst i september. I løbet af
oktober bliver Martha nedrigget og tømt for udstyr, så vinteroverdækningen og ventila‐
torerne kan etableres for vinteren. Værkstedsfolkene kan godt begynde at glæde sig: Der

Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt:
Reg.nr.: 1535
Kontonr.: 4508089201
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vil igen i denne vinter være mange opgaver, som skal laves før vi kan stævne ud til for‐
året.
Påsken vil igen blive brugt på klargøring i Vejle Havn. Vi har bestilt bedding i Middel‐
fart i uge 19, så du kan godt købe en 2010 kalender for at krydse af for arbejdsdage i
Marthas tjeneste.
Sæt x ved d. 7. november – det er vigtigt at deltage i generalforsamlingen – og man kan
jo købe obligationer og evt. få nogle af dem udtrukket. – Og så er der jo Anettes frokost
– uden rosiner og pølse ender, men med så meget andet godt. Vel mødt !!!!!

Fra sommerens sejlads til
Wismar.
Havnekaptajnen var så be‐
gejstret for Marthas besøg,
at han selv tog imod trosser‐
ne vd tillægningen.

Foto: Annemette Ø.

Wismar er en smuk og interessant by
at besøge. Der er kirker, klostre, et
bryggeri med udskænkning, gode og
spændende spisesteder og sågar en
trædemølle.
På billedet her er besætningen fra Mar‐
tha på en af de smukke gamle restau‐
ranter.

Foto: Annemette Ø.
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Generalforsamling 2009
I Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2009. Generalforsamlingen afholdes

Lørdag den 7. november 2009 kl. 10:00
Vestbygården, Nyboesgade,
7100 Vejle
Adressen kan ses på kortet side 8

OBS! Tilmelding til generalforsamling og diverse bespisning. kan ske på blan‐
ket side 7, e‐mail: formand@skonnert.dk eller på hjemmesiden:
www.skonnert.dk
Program og dagsorden:
9:30

Kaffe m. rundstykker mv.

10:00 Generalforsamlingen begynder
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer
OBS! Stemmeret kræver mindst et års medlemsskab
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Formandens beretning

4.

Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

5.

Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner

6.

Forslag til arbejdsprogram og sejlplan. Fremlægges på general‐
forsamlingen

7.

Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen
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8.

Valg af bestyrelse og revision
9.

Eventuelt

13:00 Frokost á la Anette
Øl og vand kan købes
Udtrækning af obligationer
14:00 Generalforsamlingen fortsætter
16

Generalforsamlingen forventes at slutte

17:30 Fællesspisning (bestilling på blanket)
VEL MØDT

Vigtigt!
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde
Senest fredag den 23. oktober 2009
Forslagene sendes til: Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle
Emil afprøver en af
skibets overlevel‐
sesdragter i Ebel‐
toft havn

Foto:
Kirsten Roesen
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Generalforsamling 2009
Orientering og tilmelding
Morgenkaffe/te:
Kaffe/te betales af foreningen. Et rundstykke med ost/marmelade og dag‐
martærte koster 20 kr. (bestil på nedenstående blanket)

Frokost:
Á la Anette koster 60 kr. (bestil på nedenstående blanket)

Hvis du vil undgå at klippe i bladet kan du også tilmelde dig på
www.skonnert.dk

Tilmelding til generalforsamlingen
..............................................................................................................................................

Jeg tilmelder mig generalforsamlingen den 7/11 ‐ 2009

Navn: ____________________________________________________________________

Bestilling af mad
(Senest torsdag den 3. november 2009)
Rundstykke mv.

Frokost:
Fællesspisning

□
ja □
ja □

ja

□
nej □
nej □

nej
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Vestbygår‐
den,
Nyboesga‐
de

Leif Byrgiel
Brinckersgade 2
7100 Vejle
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Vigtigt at vide
Opladning af mobiltelefoner under sejlads.
V./ Niels Kobberø
Vi har de seneste par sæsoner ople‐
vet, af de ombordværende nærmest
er gået i panik når deres telefoner er
ved at gå tør for strøm. Men de fik
hurtigt udbytte af deres kreative
evner, da de fandt 220 volt i den
stikkontakt køleskabet er tilsluttet.
Med det resultat, at der hurtigt blev
tilkoblet en forlængerledning med
en fordelerdåse i stikket og mobilte‐
lefonerne nu kunne oplades ovenpå
køleskabet. Nu var der igen indtruf‐
fen rå blandt de ombordværende,
men elektrikerne var ikke så glade
for installationen med fordelerdåsen. Den kunne ikke tåle vand (regnvand), hvilket den
af og til var udsat for, og udgjorde derfor en fare for kortslutning med de ubehagelige
følger det kan have. Vi har derfor lavet et lille skab, hvori der er installeret 2 stikkontak‐
ter til opladning af mobiltelefoner. Skabet sider på skottet over garderobearrangementet
lige neden for den lejderen til banjen.

Kontakterne må kun bruges til opladning af mobiltelefoner og
kun mobiltelefoner.
Hverken kameraer, hårtørrere eller for den sags skyld strygejern, hvis nogen skulle fin‐
de på at medbringe et sådan, må tilsluttes.
Er skibet tilsluttet landstrøm kan alle de øvrige stikkontakter benyttes. Også til stryge‐
jern og hårtørrere m.m.

℡
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Pinsetur 2009
Ved/Tine Attrup

Atter en Pinse og atter en Martha‐tur. Genkendelsens glæde er stor, da skibets to master
kommer til syne på vejen fra banegården til havnen i Vejle. Alt er som det plejer at væ‐
re, alle ritualerne er på plads, lige fra toiletbesøget i den kvalm‐grønne belysning i
Føtex’ bistro til fordelingen af køjer og madtjanser ombord.
Vi smider fortøjningerne ved 19.30 tiden og med den kølige aftenbrise lades bekymrin‐
ger og grublerier tilbage på kajen.
Vi sætte kursen mod Juelsminde. Vejret er
skønt og vi nyder en dejlig aftensejlads og
en gang svensk pølseret.
Dagen efter sejler vi til Kolby Kås på
Samsø. Igen har vi rigtig dejligt vejr. Kolby
Kås er ikke det mest spændende sted på
jorden, men maden og underholdningen er
i første klasse; efter citronfromage finder
Hans og Rikke instrumenterne frem. Vi får
ikke set Pinsesolen danse, men Per, Niels og
Hans tager sig en svingom med hver deres
fender til en maritim udgave af Elvis ‐
”Love Me Fender”.
Pinsesøndag er vejret igen med os og vi
sejler til Hjarnø, hvor der bliver badet ved
stranden, gået ture til campingpladsen efter
is og lavet krabbe‐museum af ungerne på
kajen.
Malte og Alfred med ostechips‐
Efter grillmad og endnu en citronfromage
hugtænder. (foto: Tine Attrup)
får vi et par vandskiløbere til at lave opvis‐
ning: de er glade for at have et så begejstret
publikum, så deres stunts bliver mere og mere dristige. Afslutningsvis kommer de fe‐
jende helt tæt op ad lønningen og giver os alle high‐five i forbifarten.
Vi snakker bagefter spøgefuldt om det havde været mere muntert hvis vi i sidste øjeblik
havde ”moon’et” dem...
Apropos ”mooning” så finder Jens Kallesen senere på aftenen sin fugle‐kikkert frem og
retter den mod den klare stjernehimmel og efter tur kigger vi stjernebilleder, spotter
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planeter ud og betragter de tydelige kratere på en lysende halvmåne.
2. Pinsedag tager vi afsted fra Hjarnø lidt over otte, efter
der er blevet hentet rundstykker.
Vi ankommer til Vejle ved to‐tiden og får klaret skibet
op, afregnet og afsluttet endnu en herlig tur med Martha.
Tine Attrup

Månen set gennem ornitolog‐kikkert (foto: Tine Attrup)

Skonnerten Martha på togt
fra Fredericia til Hamborg i Uge 28
V./ Annemette Østergaard
Sejlturen gik ‐ for mit vedkommende ‐først med solskins‐dase‐dage for anker ved
Tunøfestival. Herefter gik det med skift af besætning i Fredericia, bunkring af
vand og strøm i Middelfart direkte sydover med 5 sejl til Kiel fyr. Vinden var
gunstig, og vi gik med 5 sejl og 6‐7 knob i den helt rigtige retning. Ved 4
tiden skete der noget med vinden, men da var vi også ved Kiel fyr. Vi kunne gå
direkte i Kieler kanalen. Efter overnatning i
Brunsbüttel ved udmunding af
kanalen til Elben, gik vi direkte mod det
åbne vand og Helgoland.
Det er det længst vestlige og længst væk fra
fastland i Nordsøen , Martha har været.
Der var meldt hård vind, så der blev sejlet
for små sejl og motorstøtte. Søsygen fik dog
has på nogle stykker, men da vi ankom og
fik trosser i land, kunne de hurtigt smile
Skonnerten Martha ved oliekajen på Hel‐ igen.
goland (Foto Annemette Ø.)
Det blev til en lang dags turisme på Helgo‐
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land, og det var der god brug for. Øen er helt speciel. Det gælder både fugle, vegetation,
historie og beboere. Øen er toldfrit område, så vi fik billig diesel ombord. Øen har til‐
hørt både Danmark,
Hertugdømmerne, England og nu Tyskland. Med sin strategiske placering, har den
spillet betydelige roller i krige og fredstider. Beboerne har været deporteret
flere gange, og sidst forsøgte man efter anden verdenskrig at detonere så meget
sprængstof derovre, at øen burde forsvinde. Det tog det urgamle grundfjeld sig
ikke af, så øens beboere kunne flytte tilbage igen. I dag lever man af turisme.

Alvorlige overvejelser under et slag Bacgam‐
mon. (Foto Annemette Ø.)

Efter en dejlig turistdag, satte vi kursen
mod Cuxhaven. Vinden var stadig
kraftig og mere i vente, så det blev for
fok og rebet skonnert. I Cuxhaven lå vi
trygt, mens det blæste voldsomt ude på
havet.
Næste mål var Glückstadt, der ligger ca.
halvvejs inde ad Elben. En lille by,
der også har været dansk – nemlig
grundlagt af CHR IV. Der var ikke me‐
get nyboderstil over det, men alligevel
kunne man tydeligt se de danske rødder
på flere bygninger.

Lørdag gik vi til Hamborg og næste
hold indtog skibet.
Det har været en spændende uge med
meget sejlads. De store og nye udfor‐
dringer blev at forholde sig til tidevan‐
det, hvilket vi sædvanligvis ikke be‐
kymrer os om i indre danske farvande.
Med en tidevand på 4 meter, havde det
væsentlig betydning for vores evne til
Marthadrengene, Anders og Simon, der har
at komme frem, om vi skulle med ‐
været med fra spæde, genopfrisker mange års
eller mod strømmen. Det lykkedes at
sommerferieminder i Marthas jolle
udnytte det til vores fordel. Trossevagt
(Foto: Annemette Ø.)
er heller
ikke noget, vi sædvanligvis gør, men her var det nødvendigt, at der altid var en på ski‐
bet til at holde øje med, om vore trosser blev for stramme eller løse, når Martha gik op
og ned.
Annemette
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Velkommen til nye medlemmer
og en enkelt ændring i medlemsstatus
Navn

Adresse

Telefon

E‐mail

Medlems‐
status

Benny Dahl

Grødevej 4

7173

Vonge

75 80 37 00

bennydah@
hotmail.com

Aktiv

Jess Raabjerg
Bak

Majsvænget 2

8544

Mørke

30 33 09 87

jessraabjerg‐
bak@hotmail.
com

Aktiv

Gitte Bak

Majsvænget 2

8544

Mørke

30 33 09 87

jessraabjerg‐
bak@hotmail.
com

Aktiv

Eva Kjærgaard

Odinsgade 51, 2.
lejl. 6

7100

Vejle

23 62 39 08

evask@sol.dk

Aktiv

John
Brummerstedt

Alkevej 3

8250

Egå

23 28 14 83

johnar@
post.tele.dk

Støtte

Inge
Thorkild‐Hansen

Egebæksvej 57

8270

Højbjerg

30 13 69 13

inhansen@
hotmail.com

Støtte

Viggo Sminge

Finlandsvej 4B,
2. th.

7100

Vejle

20 66 94 70

v.sminge@
aab‐net.dk

Støtte

Georg
Christensen

Hovedvejen 31,
Hjarnø

8700

Horsens

29 28 67 34

Støtte

Gustav Clausen

Nørregade 7

8600

Silkeborg 20 73 75 49

Støtte

Conny Clausen

Nørregade 7

8600

Silkeborg 20 73 75 49

Støtte

Marianne
Fruelund

Jægerstræde 5

2750

Ballerup

44 65 35 24

m.fruelund@
post.tele.dk

Fra støtte
til aktiv

Skonnerter før star på ”Limfjorden rundt”
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De sidste af
Sommerens sejladser og tilmeldte 2009
Tur‐tider

Skipper

Tilmeldte

29.—30. august. Week‐
endtur. Vejle‐ Århus

Vagn
Skadhede

Helle Herting; Lars Jørn Hansen; Viggo Sminge; Alf
Bengtsen; Andreas Bengtsen; Birthe Rolighed; Inge Mos‐
bæk Greve; Andres Delise Qeva; Niels Kobberø; Søren
Hedegård Nielsen; Michael Reif; Jens Sørensen; Flem‐
ming Lyngdal; Inge Thorkild‐Hansen; Flemming Weile;
Erik Rasmussen

5. september
PIS‐POT CUP

Bent Hansen

Søren H. Nielsen; Alan Bing; Niels Kobberø; Jens Søren‐
sen; Kristian Skadhede

Uge 37: 6.—12. sept.
Sejlads til Løgstør og
”Limfjorden Rundt”

Bent Hansen

Christian Mikkelsen; Benny Andersen; Alan Bing; Jørn
Holst; Niels Henrik Gregersen; Kirsten Kjems; Knud Tan‐
ge; Lone Rytter; Karen Inge Wibroe; Anette Lassen; Kir‐
sten Roesen; Vagn Skadhede; Jørgen Lykke; Troels Jen‐
sen; Søren Noe; Ejvin Jensen; Hans Eberl

12—? september
Skive—Vejle

Vagn
Skadhede

Troels Jensen; Alan Bing; Søren Noe; Annemette Øster‐
gaard; Peter Ursa

Tilmeldinger til sejladskontoret / Bent Hansen
Adresse, telefon mv. se side 2

Skipperen ser ud til at være glad for sin besætning (Foto: Niels Kobberø)
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Vanterne
NB!
”Ny” mailadresse
Da jeg har erfaret, at mange ikke har opfattet, at jeg
har skiftet mailadresse vil jeg hermed præcisere at
min mailadresse er:

broechner@profibermail.dk
Birgit Brøchner‐Nielsen
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender:
Martha Posten v/ Niels Kobberø Andersen
Holmen 9, 2. th.
7100 Vejle

Uge 37

Uge 38

Uge 39

Uge 40

November 2009

Oktober 2009

September 2009
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

01
02
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15
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18
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25
26
27
28
29
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Uge 41

Uge 42

Deadline MP

Uge 43

Uge 44

01
02
03
04
05
06
07
08
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12
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17
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24
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30
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Uge 45

GENERALFORSAMLING
Uge 46

Deadline MP
Uge 47

Uge 48

Uge 49

Redaktion:
Birgit Brøchner‐Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf. 86 93 61 83
Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e‐
mail:marthaposten@skonnert.dk
Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment!

Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar
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