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Montering af naglebænke og tjæring af vanterne i påsken (foto: Mogens B‐N)
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Nyt fra Bestyrelsen
V./ Leif Byrgiel

Påsken i Vejle Havn er et tilløbsstykke. Vinterens arbejde på værkstedet er det sure slid
med forberedelser, men nu skal der arbejdes ombord!
Rigningen bliver kontrolleret og sat op til sommerens sejladser. Tovværket til sejlene bli‐
ver placeret, forandringerne i skipperkahyt, motorrum og storrum skal afsluttes i løbet
af april måned. Alt udstyr skal findes frem fra gemmerne, så det er klart, når vi skal ud
at sejle. Marthanerne er så smukke på den her tid, for nu begynder de at glæde sig til
havluften, vinden, regnen og alt det andet som hører til en sejlads.
På generalforsamlingen var det et stort ønske at sejle så langt østpå som til farvandene
omkring Øland og Gotland. Det krævede en kontakt til Søfartsstyrelsen, idet det ligger
lige uden for vort tildelte fartområde. Det skulle vise sig at få nogle utilsigtede konse‐
kvenser. Begrænsningerne i vores farttilladelse var begrundet ud fra opfattelsen af, at vi
sejlede med mange (mere end 6 personer) under 18 år på vore sejlture. Vi meddelte, at vi
ikke havde mange unge mennesker i foreningen, og aldrig over 6 unge ombord. Det
medførte, at Søfartsstyrelsen meddelte os, ‐ at vi så ikke længere var omfattet af
synspligten – og i princippet kunne sejle hvorhen vi ville!!!!
Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at overgå til et frivilligt syn efter de samme
retningslinier som hidtil gældende. Vi har således skrogsyn i maj måned under beddin‐
gen i Middelfart.
Vi har hele tiden været registreret som fritidsfartøj, så det medfører ikke de store æn‐
dringer. Vores forsikringspolice fastsætter herefter vort fartområde, idet den nævner for‐
sikringens gyldighed i Østersøen som en linie ikke nord for Stockholm – Tallin og i
Nordsøen som en linie øst for Lindesness – Wilhelmshafen.
Men her – nogle dybe indåndinger senere – er freden ved at brede sig i bestyrelsen.
Medlemsmødet havde god tilslutning – Anettes frokost var igen uforlignelig og Niels
satte trumf på med Othellolagkager til eftermiddagskaffen i anledning af hans velover‐
ståede indtræden i de voksnes rækker som 50 – årig!
De tilbudte emner indeholdt udvidende forståelse for det elektriske system, sejlreparati‐
on, ulykkeshåndtering, meteorologi og havnemanøvrer.
Det var også rart at se flere af vore nye medlemmer. Det er en god mulighed for at finde
vej ind i foreningen. Hvad er det for nogle mennesker? Hvordan er omgangstonen? Er
de nu lige så specielle, som jeg selv er, så jeg også kan finde min plads i det store fælles‐

Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt:
Reg.nr.: 1535
Kontonr.: 4508089201
3

skab? Jeg håber, at I fik lyst til at fortsætte jeres engagement i foreningen. Træningssej‐
ladserne er næste gode mulighed for at finde ud af, hvad det hele drejer sig om.
Niels Henrik Gregersen medbragte en gave til foreningen i form af 1000 stk. Drop Stops
med foreningens logo påtrykt. De sælges for 5,‐kr./stk. og indbragte allerede de første
485 kr. på dagen. Næste chance for at få fat i nogle stykker bliver i Pinsen i Århus, så –
stil jer op i køen på kajen. Vi skulle gerne have udsolgt i løbet af kort tid.
Tak til jer alle for et godt medlemsmøde!
HUSK:
DER ER STADIGVÆK GOD PLADS PÅ TRÆNINGSSEJLADSERNE – OG PÅ
MANGE AF UGESEJLADSERNE. Få nu tilmeldingerne på plads!!!

Et egentligt referat fra medlemsmødet kommer i næste nummer af Martha Posten

Et er at lægge en plan – noget andet om den holder!
Stort og småt – internt og eksternt har indflydelse på Marthas sejlplan i den kommende
sommer.
Alt er ikke på plads her ved deadline, men her er et par facts. Resten er det vigtig at hol‐
de sig orienteret om på hjemmesiden www.skonnertenmartha.dk eller i næste Martha‐
post (nr. 323)
Uge 28: Dampfestivalen i Vejle blev aflyst, så turen starter om lørdagen. Det har givet
Anders lejlighed til at gentænke, og planen er nu, at gå syd om Sjælland og forsøge at
nå Bornholm før skibet afleveres i Ystad.
Uge 29 og 30. efter en genvurdering, er det mere realistisk, at skiftehavnen bliver Kal‐
mar og ikke Oskarshamn
Tordenskjolddagene i København er også aflyst, så sejlturen til Ålborg bliver nok for‐
længet.
Se også Finn Svendsens sejladsbeskrivelse
Som sagt: i skrivende stund ‐ den 1. april ‐ er planen først ved at blive lagt på plads,
så hold jer orienterede!
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Martha’s 110 års fødselsdag fejres
ved Pinsestævnet i Århus
Lige en spytklat fra domkirken i Århus, er Pier 1 omdannet til et festligt arrangement
med telte og boder og træskibe fra hele landet. Det sker i dagene den 22.‐23. maj.
Træskibsforeningen i Århus TSA fylder 25 år, og er vært ligesom vi var værter for stæv‐
net i år 2000, hvor vi fejrede Martha’s 100 års dag.
Martha skal gerne nå frem fredag den 21. maj inden aften, da vi under arrangementet fejrer
Martha’s 110 års fødselsdag.

Der afholdes medlemsfest fredag aften kl. 19
Vi tilbyder fest med middag, underholdning og levende dansemusik!
Det sker i samarbejde med TSA og deres jubilæumsfest.
Eigil har igen velvilligt stillet sit telt til rådighed og bliver vi mange, spiser vi for os selv
der, ellers deltager vi i festlighederne med de andre.
Der bliver serveret buffet til kr. 85 og der kan købes vin og øl i barerne

Åbent skib og reception på Martha lørdag eftermiddag kl. 16 – 18
Vi håber at se mange marthanere med venner og familie til at støtte op om arrangementet og fortælle andre om vores forening.
Vi inviterer samtidig alle skibe til at komme til Vejle og fejre os fredag den 9/7,
hvor vi vil lave noget for at fejre Martha i Vejle.

Tre bramsejlere spil‐
ler ved Marthas 100‐
års fødselsdag i Vejle
i år 2000

Foto: Th. Sandbeck
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Informationsbod med salg af effekter
Under hele stævnet har vi lejet en stadeplads, hvor det er meningen vi skal fortælle om os selv og evt. sælge effekter
Hvis du brænder med en ide til hvad vi evt. kan sælge ud over viden om
vores forening, så grib bare til knogle eller pen til Annemette!!!
Vi håber mange vil melde sig til at være med til at passe denne bod!!

VIGTIGT
Tilmelding gerne så hurtigt som muligt og senest en uge før til Annemette
- sekretariat@skonnert.dk tlf. 26640136 eller på hjemmesiden www.skonnertenmartha.dk

Husk at angive:
Om du vil deltage i spisning (med hvor mange)
Om du vil være med til at passe bod
Om du kan komme og være med til at stille telt op og pille ned
Du kan læse mere om hele pinsestævnet på http://www.tsa.dk/Pinsestaevne_Jubilaeum.aspx

Skibe i Vejle Havn ved Marthas 100‐års fødselsdag i år 2000
Foto: Th. Sandbeck
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Hvor skal vi hen du?
Her er de første beskrivelser for sommerens sejladser
Beskrivelser af Finn Svendsen
Skippertur 8/5 ‐ 9/5: Det er den traditionelle første tur, hvor skippere og styrmænd mø‐
des for at checke skibet af og afprøve om alting er i orden. Lørdag formiddag er der kon‐
trol og afhjælpning i Vejle, og vi håber så at komme af sted lørdag eftermiddag. Turen
skal ende i Middelfart, hvor bedding starter mandag.
Bedding 10/5 – 13/5: Der skal laves eftersyn
på bund, kalfatres, males. Der er ikke plan‐
lagt nogen større arbejder. Ekkoloddets
transduser skal flyttes agter ud. Spuns laves
og skibet gennemskylles for at fjerne snavs i
bunden. Der skal afholdes kontrolsyn på
skroget. Vi sejler hjem, når skibet er klar.
Mulighed for støttemedlemmer til at få en
lille tur.
Træningstur 5/5 ‐ 6/6: Turen er fra Vejle til
Vejle. Træningsprogrammet er det normale.
Start lørdag formiddag med gennemgang af
SMS håndbog og rutiner. Afprøvning i
havn af de væsentlige ting. Afsejlning, når
vi er klar og fortsat øvelse med lænsning,
brand, mand over bord, ankring, sejlføring
osv. Deltagelse betyder kvalificering som
grundbesætningsmedlem. Man skal deltage
i et sådan træningsforløb mindst hver 3. år.

Amkerkæden gøres klar
(foto: Finn Svendsen)

August‐september sejlplaner:
Tordenskjoldsdagene i København er aflyst. Det er så desværre det andet store arrange‐
ment, som vi har valgt at deltage i, som ikke bliver til noget.
Sejlugerne 31 og 32 har været så lidt efterspurgte, at vi har valgt at aflyse disse som hele
sejluger.
Her er foreløbig forslag til sejlads med ret til ændringer. Endelig plan vil være i juni
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nummeret og på hjemmesiden.
Uge 31: 31/7 til 2/8: Vil være en forlængelse af uge 30, idet skibet skal sejle videre fra
Ystad til enten København eller Vejle. Turen vil have karakter af forsejlning, altså vi skal
frem evt. med motor (dog ikke hvis vejret er hårdt). Der vil være mulighed for alles
deltagelse.
Uge 32: 11/8 til 14/8: Turens mål er Flensborg, hvor der er classic regatta. Afsejlning fra
enten København eller Vejle.
Uge 35/36: 1/9 til 7/9: Turens mål er at sejle skibet til Ålborg fra København. De nærmere
detaljer kommer, men givet er at der ikke er Tordenskjoldsdage i København fra den 3/9
til 5/9.

Beskrivelse af Vagn Skadhede

Uge 29 (17. ‐ 24. juli) Skærgården
Ja som mange nok ved er skærgårds sejlads en af mine absolutte favoritter. Det er både
langs den Svenske østkyst med dens idylliske små skovklædte øer og skær og den Sven‐
ske vestkyst`s langt mere barske og glatslebne klipper. Derudover har vi jo også den
Norske sydkyst med alle dens smukke bygder og fjorde. Det må vi prøve en anden

Skibssætninger på Øland

Foto hentet på Google / Den sven‐
ske skærgård

gang.
I år går turen så i uge 29 til den Svenske øst kyst. Vi mødes om lørdagen på skibet, som
ligger i Ystad. Efter vi har fået overstået alle formaliteter, skal der provianteres før vi
kan afsejle. Hvis vejret ellers er til det, kunne jeg forestille mig, at vi sejlede direkte til
Karlskrona som er en meget spændende by. Her kunne man sagtens bruge en dag. Der‐
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Den svenske skærgård
ved Kalmar

Foto fra Google

efter er det planen at vi bevæger os op i sundet mellem Kalmar og Øland. Her ville det
være dejligt at have god tid til at udforske nogen af alle de spændende steder som skulle
være i området, måske især på Øland. Jeg håber, at I som skal med bruger lidt tid på at
finde oplysninger om området og seværdighederne, så der er mange som kan byde ind
med ønsker og oplysninger om stederne.
Efter nogle forhåbentlige dejlige og spændende dage slutter ugen i Kalmar hvortil der er
togforbindelse fra København. Lørdag overdrager jeg så skibet til Søren Nielsen som er
vores mest kompetente Skipper, han vil så sejle skibet tilbage til Ystad, måske med andre
spændende besøg undervejs.
Dette er ment som et forslag til turen, men jeg er altid åben for forslag og ideer.
Vel mødt til en dejlig uge.
Mvh. Vagn

Skærgården ved Karls‐
krona

Foto fra Google
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Beskrivelse af Søren Hedegård Nielsen

Uge 30 (24. ‐

31. juli)

Kalmar ‐ Ystad

Denne tur starter i Kalmar om lørdagen, der fra går det sydvest over med ankomst
Ystad lørdagen efter. Første stop på turen kunne være på Øland før Karlskrona anlø‐
bes. Karlskrona er en stor
svensk søfartsby med flå‐
debase og et meget inte‐
ressant søfartsmuseet.
Sejlads i den svenske skæ‐
regård må opleves og en
nat for anker er klart en
mulighed. Derefter kunne
kursen sættes mod Christi‐
ansø om vejret tillader det.
Et besøg Bornholm ville
være oplagt før vi anløber
Ystad efter en uge med
forhåbentlig mange ople‐
velser.

Kalmar slot

Da der er få tilmeldte til sejlads ugen efter, sejler jeg evt. MARTHA til København eller
Køge om lørdagen fra Ystad. Jeg må derfor have nogle som evt. er interesseret i at sejle
med.

Martha på Christiansø
i sommeren 1999

Foto: Birgit B‐N
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BESØG PÅ KARUP FLYVESTATION
Tekst og foto: Mogens B‐N
Allan har gjort det igen. Det lyder meget højtideligt, men er ikke mindre rigtigt af den
grund. Lørdag den 13. marts havde 15 medlemmer fra vores forening omkring det gode
skib MARTHA sat hinanden stævne ved indgangen til Karup Flyvestation. Årsagen
hertil var, at Allan havde foranlediget en invitation til at besøge flyvestationen.
Efter en meget venlig modtagelse af vagten i glasburet, blev vi budt velkommen af

Gruppen af marthanere ved
flyvevåbenets nye helikopter
under besøget på Flyvestation
Karup.

Frank Larsen fra flyvestationen, der havde fået til opgave at køre os rundt på flyvestati‐
onen i bus og fortælle om denne og de opgaver den løser. På fotoet her til venstre for‐
klarer han helikopterens fantastiske fotoud‐
styr.
På turen rundt på det 24 km. store militære
areal, gjorde vi først holdt på militærets
hundekennel. Her fik vi fortalt om hvilken
opgaver hundene skulle løse, og hvordan de
blev trænet op til at løse disse. Bagefter så vi
den meget moderne hundekennel. Fra hun‐
dekennelen fortsatte turen til brandøvelses‐
området, hvor vi gjorde holdt ved en moder‐
ne jernskulptur, der viste sig at være en at‐
trap af et fly med 4 motorer. Her kunne red‐
ningsmandskabet øve sig i at redde folk ud
af et brændende fly.
På vejen til brandøvelsesområdet passerede
vi et område med primitive mure og porte
beskyttet af sandsække. Det var et øvelses‐
område for de soldater der skulle udsendes
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til Afghanistan, således at de kunne blive forberedt bedst muligt. Efter brandøvelsesom‐
rådet nåede vi frem til helikoptereskadrillen, som for mig var besøgets højdepunkt. Vi
så de nye helikoptere, og fik forklaret hvad dette tekniske vidunder kan bruges til, bl.a.
dets mulighed for at redde mennesker i nød. Der var for mig ingen tvivl om, at var det
flyvevåbnets mening om disse Frank Larsen udtalte, ja, så er de der betjener dem meget
begejstret, uanset hvad der er sagt og skrevet om de nye helikoptere. Vi fik bl.a. oplyst,
at de kan bære 5 tons, hvilken vil sige de mennesker der kan proppes ind i dem unde en
redningsaktion, om de så skal stå oprejst, at de har tre motorer, et fantastisk fotoudstyr
samt at de i nødstilfælde kan flyve og føres til landing uden piloternes medvirken.
Endelig drøftede vi, hvorledes vi skulle forholde os, såfremt vi fik behov for helikopter‐
assistance.
Der er nok at se til for piloterne i
helikoptere

Turen sluttede med et besøg
på flyvestationens brandsluk‐
ningsstation. (foto fra brand‐
stationen) Her så vi de meget
store og ret nye brandsluk‐
ningskøretøjer, og fik vi en
god orientering om deres
formåen af en meget begejstret redder. Han fortalte at deres brandkanoner er så krafti‐
ge, at de kan kaste en stråle 70m. og sprøjte 3 tons i minuttet. Jeg forstod det sådan, at
der er så meget tryk på strålen, at den i en kortere periode kan friholde en nødudgang
på et fly for brænden‐
de flybrændstof.

En reder fortæller leven‐
de om de nye brandsluk‐
ningskøretøjers formåen
samt om livet på brand‐
slukningsstationen.
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Indberetning af sejldage
Sejldage koster penge! ‐ 175 kr. pr. dag
Og nu er det tid for indberetning af optjente sejldage. Sejladskontoret opgør sejldagene
pr. 30. april.
Derfor skal du hurtigst muligt efter 30. april 2010 sende din opgørelse til Jens Callesen.
Du kan også ringe: tlf. 51 33 88 62 eller sende en e‐mail: sejlads@skonnert.dk
Reglerne for opgørelse er følgende:

•

8 timers arbejde giver 1 sejldag

•

Har man arbejdet 14 ∙ 8 timer eller mere, har man ubegrænset sejlads i indevæ‐
rende år

•

Har man mange sejldage, kan man forære sejldage til et andet medlem, men her‐
ved forsvinder retten til ubegrænset sejlads

•

Nye medlemmer skal for at få ubegrænset sejlads have 14 dage, der stammer fra
arbejde—altså ud over de 7 dage, der er betalt med kontingent

Spørgsmål kan afklares ved henvendelse til Jens Callesen

Indberetning af sejldage 1/5 2009—30/4 2010
Fulde navn:

_______________________________________________

Antal arbejdsdage:

_____________

Fulde navn:

_______________________________________________

Antal arbejdsdage:

_____________

( Det er ikke nødvendigt at klippe i bladet. Skriv blot de nødvendige oplysninger på et
postkort.

13

Bøger til salg
Jens Kusk Jensen; Haandbog i Praktisk Sømandsskab, 1924 kopi:

300 kr

Kaj Lund: Vinden er vor 6 (den med Martha)

150 kr

Søfartens ABC, Lærebog for søfartsskoler, 1995

150 kr.

Navigation 2, 1998 (stedbestemmelse, navigationsinstrumenter)

100 kr

Navigation 4, 1999 (tidevand og sejladsplanlægning

100 kr

Redningsmidler i skibe, 1997

Bøger er enten nye eller i god stand.
Finn Svendsen, finn.svendsen@marin.dk

Jens Callesen
Egelyallé 1, 2. mf.
7100 Vejle
14

50 kr

Fotokavalkade fra
påskens arbejder.
Foto: Mogens B‐N

Vanterne tjæres

Ny ræling monteres

Der arbejdes overalt på skibet

Rundholter smøres

Men der blev også tid til god
frokost og hygge
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Velkommen til nye medlemmer
Nyt til medlemslisten
Navn

Adresse

Telefon

E‐mail

Medlems‐
status

Annemarie
Rødsig

Reventlowsvej 22 8260

Viby J

Aktiv

Bodil Bredmose

Julius Blomsgade 2200
21, 4. th.

Køben‐
havn N

Aktiv

Hanne Værum
Søgrensen

Skovvangsvej
197, st. tv.

8200

Århus N

Aktiv

7100

Vejle

Aktiv

Sandkæret 116, 1. 7100
th.

Vejle

Tonny Jensen

Strandlinien 22

2791

Dragør

Aktiv

Kristina
Mondrup

Fundersvej 12

7100

Vejle

Ungdoms‐
medlem

Thorbjørn
Christensen

Gl. Kattrupvej 46 8732

Hoved‐
gård

Ungdoms‐
medlem

Christian
Mondrup

Fundersvej 12

7100

Vejle

Søttemed‐
lem

Ellen Mondrup

Fundersvej 12

7100

Vejle

Søttemed‐
lem

Jan Mann

Guldbergsvej 12

5000

Odense C

Støttemed‐
lem

Jette Olesen

Højby

5260

Odense S

Støttemed‐
lem

Lu Kirsten
Hansen

Nyringen 77, st.
mf.

8240

Risskov

Støttemed‐
lem

Lars Jørn Hansen Ørstedsgade 23.
3. tv.
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Sejlplan for 2010
Tur‐tider &
Skipper
Sejlrute/aktivitet
8. ‐ 9. maj
Skipper og styr‐
mandstur
Vejle ‐ Vejle

Finn S.

Tilmeldte
Niels Kobberø; Jens Callesen; Bent H.; Vagn Skadhede; Sø‐
ren Noe‐Nygaard; Knud Tange; Steener Oksbjerre; Anne‐
mette Østergaard; Søren Hedegaard Nielsen; Anders Ander‐
sen; Annemarie Rødsig; Niels P. Møller; Alan Bing

10. ‐ 13. maj
Finn S.
Bedding i Middelfart
21. ‐ 24. maj
Per Chr.
Pinsetur
Vejle ‐ Århus ‐ Vejle

Niels Kobberø; Marianne Fruelund + Emma (13) + Anton (11)
+ Alfred (6); Victor (10); Christian Mikkelsen; Kirsten Rosen;
Jens Attrup; Tine Attrup; Rasmus Attrup; Erik Nielsen; Jens
Callesen; Bente Holst; Jørgen Holst; Signe Christiansen; An‐
ders Andersen

29. ‐ 30. maj
Træningstur
Vejle ‐ Vejle

Bent H.

Jens Attrup; Mogens B‐N; Niels Henrik Gregersen; John
Kristensen; Troels Jensen; Annemarie Rødsig; Kristian
Skadhede

5. ‐ 6. juni
Træningstur
Vejle— Vejle

Finn S.

Helle Herting; Lars Jørn Hansen; Helen Dalvig; Leif Byrgiel;
Jørgen Thind Nielsen; Annemette Østergaard; Nielse Ohrt;
Benny Dahl; Annemarie Rødsig;

19. ‐ 20. juni
Weekendtur
Vejle ‐ Hjarnø ‐ År‐
hus
26. ‐ 27. juni
Weekendtur
Århus ‐ Ebeltoft ‐
Århus

Steener
Oksbjerre

Klaus Bahl Andersen

Bent
Hansen

Mogens B‐N; Lars Helboe; Jette Kjemtrup Olesen; Jens Cal‐
lesen; Ellen Mondrup; Kristina Mondrup; Christian
Mondrup; Ejvin Jensen; Emma (11); Hjalte (8); Jan Man; Kri‐
stian Skadhede;

1. ‐ 4. juli
Vagn S.
Tunøfestival
Århus ‐ Tunø ‐ Vejle

Annelise Skadhede; Ejvin Jensen; Benny Dahl;

9. juli

Fejring af Marthas 110‐års dag i Vejle

10. ‐ 17. juli
Vejle ‐ Ystad

Anders A. Niels Kobberø; Anders Bach Andersen; Lars Helboe; Marian‐
ne Fruelund + Emma (13) + Anton (11) + Alfred (6); Signe
Christiansen; Tine Attrup; Annemette Østergaard; Niels
Ohrt; Jess Jensen; Søren Pedersen; Jakob Rasmussen;
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17. ‐ 24. juli
Ystad ‐ Kalmar

Vagn S.

24. ‐ 31. juli
Kalmar ‐ Ystad

Søren He‐ Christian Mikkelsen; Kirsten Rosen; Jens Callesen;
degård
Bente Holst; Jørn Holst; Jørgen Thind Nielsen; John
Kristensen; Alf Bengtsen; Ingrid Bengtsen; Peder
Storm; Hans Jørgen Christensen; Margit Jørgensen;
Thorbjørn (15); Toke (14); Jakob Munkner;

31. juli ‐ 7. august
Ystad ‐ Vejle

Finn
Lars Helboe;
Svendsen

7. ‐ 14. august
Vejle ‐ Flensborg

Finn
Svendsen

14. ‐ 21. august
Flensborg ‐ Køben‐
havn
23. ‐ 29. august
København

Per Chr.

Hotelskib

Søren Hedegård; Helle herting; Lars Jørn Hansen;
Niels Kobberø; Christian Mikkelsen; Kirsten Rosen;
Bodil Bredmose; Jens Callesen; Annelise Skadhede;
Jørn Østergaard; Kirsten Kjems; Annemarie Rødsig;
Annemette Østergaard; Niels Ohrt;

Mogens B‐N; Leif Byrgiel; Helen Dalvig; Troels Jensen;
Signe Christiansen; Tine Attrup; Jens Attrup;
Mogens B‐N; Birgit B‐N (21.‐26/8); Bente Holst; Jørgen
Holst; Ingrid Bengtsen; Alf Bengtsen;

3. ‐ 5. september
Tordenskjoldsdage
i København

Finn Svendsen; Pia Svendsen; Christian Mikkelsen;
Kirsten Rosen; Ingrid Bengtsen; Alf Bengtsen; Knud
Tange; Lone Rytter; Anette Lassen; Tonny Pedersen;

6. ‐ 8. september
Finn S.
København ‐ Aalborg

Lars Helboe; Christian Mikkelsen; Kirsten Rosen;
Knud Tange; Pia Svendsen; Annemarie Rødsig;

11. ‐ 18. sept.
Limfjorden Rundt.
Ender i Skive

Bent H.

Benny R. Andersen; Niels Henrik Gregersen; Christian
Mikkelsen; Kirsten Rosen; Jens Attrup; Jørn Holst;
Alan Bing; Alf Bengtsen; Ejvin Jensen; Søren Noe‐
Nygaard; Benny Dahl; Søren Hedegård; Annemarie
Rødsig; Annemette Østergaard; Niels Ohrt; Birthe
Rolighed

19. ‐ 21. sept.
Skive ‐ Vejle

Søren
Troels Jensen; Ejvin jensen; Niels Kobberø;
Hedegård

Tilmelding til Jens Callesen:
Eglyallé 1,2.mf, 7100 Vejle eller Tlf. 51 33 88 62 eller sejlads@skonnert.dk
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Vanterne
Ejvin Jensen har fået mobiltelefon
Nummeret er:
25 80 64 21

Ernst Lund afvikler sin fastnet telefon.
Fra nu af skal man ringe på
mobil: 60 94 97 17

Undskyld til Kirsten Roe‐
sen. Jeg har fejlagtigt givet
Lars Helboe æren for dette
fine billede. Den rigtige
fotograf er Kirsten Roesen
Søndergaard

Leif har fået ny mail‐adresse:
Leif.byrgiel@gmail.com

Knud D. Hansen (ungdomsmedlem) har
fået ny postadresse:
Den ny adresse er:
Ravningvej 55, 7182 Bredsten
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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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