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Tre stolte træskibe under sejlsætning på ”Limfjorden Rundt”. Skibet til højre er Martha, der har fået sat sejlene. Udover ”Limfjorden Rundt” er der i år også planlagt en
tur på Limfjorden i uge 29. Se mere om turen inde i bladet.

Redaktionen ønsker alle læsere et

godt og glædeligt Nytår

Formand
Ansvar: Foreningen indadtil og udadtil, kommunikation til medlemmer og koordinering
Annemette Østergaard,Langelandsgade 52, 15, th., 8000 Aarhus C
Tlf.:86 19 01 55, mobil: 26 64 01 36
e‐mail: formand@skonnertenmartha.dk
Kasserer
Ansvar for: Bogholderi og regnskab, kontingentopkrævning, medlemskartotek,
udsendelse af Martha Posten og forsikringsforhold
Finn Svendsen, Mellemtoften 4, 8250 Egå.
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e‐mail: kasserer@skonnertenmartha.dk
Sekretær
Ansvar for referater og ad hoc opgaver
Anders Andersen, Katrinebjergvej 56A, 2. lej. 4 , 8200 Aarhus N.
Tlf.: mobil: 25 32 39 93
e‐mail: sekretariat@skonnertenmartha.dk
Sejladskontor
Ansvar for: Sejlplan, Skippere/styrmænd tilmeldinger til ture, kartotek over medlemmers
kompetencer i forhold til sejlads samt registrering af arbejdsdage
Jens Callesen, Egelyallé 1, 2. mf., 7100 Vejle
Tlf. 51 33 88 62
e‐mail: sejlads@skonnertenmartha.dk
Arbejdskoordinator
Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejde og kontaktpersoner til praktisk vedligehold
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Alan Bing Pedersen, Bellevuegade 14, 6000 Kolding
e‐mail: arbejde@skonnertenmartha.dk
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Nye medlemmer og PR
Ansvar for: Medlemshvervning, åbent hus, skibsreddere og sponsorer.
Helle Herting, Ørstedsgade 23 C 3. tv. , 7100 Vejle
Tlf. 23 33 52 95
e‐mail: medlem@skonnertenmartha.dk
WEB-adresse: www.skonnertenmartha.dk
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Nyt fra Bestyrelsen
v/Annemette Østergaard

Så tager vi fat på et nyt år. Ny kalender, ny sejlplan ‐ glade sommerminder skaber for‐
ventning om nye oplevelser i året, der kommer.
Sejladskontoret (Jens) har haft et stort arbejde med at få koordineret det hele.
Men først skal vi ses til forårets medlemsmøde den 9. marts. Leif har fået kontakt til nye
lokaler med køkken og faciliteter ‐ endda nær Martha på havnen, der kan danne ramme
om vore møder og fester fremover.
Det bliver spændende at høre om det projekt, som Leif, John og Tom Rasmussen fra
Skibsbevaringsfonden har gang i med at få Marthas agterskib så autentisk som muligt
over dæk og i skipperkahytten.
Det bliver også spændende om vi kan finde frem til temaer, der kan forbedre oplevelser‐
ne både på sejlture og som foreningsmedlem.
Til sidst glæder jeg mig til Hans’ fortælling om sin store rejse og til at se jer alle og ikke
mindst få nogle gode snakke i løbet af dagen.
Vi vil også gerne fordele byrderne, så de aktive medlemmer i Vejle ikke bliver slidt op.
Jeg håber derfor, at nogen tager imod opfordringen til at tage sig af noget af det prakti‐
ske. Man behøver ikke bo lokalt for at komme før og lave kaﬀe, eller købe ind og tage sig
af frokost m.v.
Ud over at forvandle Lille Martha til sejlskib, er der også de løbende vintervedligehol‐
delsesprojekter på værkstedet. Snart skal tovværk og beslag shines op og malerkostene
svinges. Det er godt at holde øje med hjemmesiden eller endnu bedre kontakte arbejds‐
koordinator Alan for at finde ud af, hvornår man kan få lov at deltage i arbejdet. Beddin‐
gen, hvor Martha hales på land, bliver i påsken allerede sidst i marts, så det bliver et
koldt år.
Birgit og Eigil, der i mange år har produceret og udsendt marthaposten takker af. Vi tak‐
ker de to, og de har hver fået et flot billede af Martha, så der fortsat er noget på deres
væg, der kan holde dem fast i mindet. Krestine tager over som redaktør, og der er flere
af de ”østbæltiske” medlemmer, der har meldt sig til at være med til at lave et spænden‐
de blad. Det er også en opgave, der kan løses decentralt, og der er nok brug for flere,
hvis du har lyst.
Hold i det hele taget øje med hjemmesiden, vores facebookgruppe og sørg for at din e‐
mail er opdateret hos kassereren, så vi kan sende nyhedsmails, hvis du vil være opdate‐
ret. Det er den måde vi bedst kan få informationer bredt ud til mange medlemmer.
Kærlig hilsen på bestyrelsens vegne

Annemette

Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt:
Reg.nr.: 1535
Kontonr.: 4508089201
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Afslutningen på 10 års indsats for Martha
I december 2002 startede jeg med at printe og hæfte Martha Posten nr. 263.
Nu 10 år efter har jeg modtaget signal om, at foreningen ikke længere ønsker,
at jeg skal varetage denne funktion.
Sidste nummer af Martha Posten, som jeg skal tage mig af at printe, hæfte og
sende med Post Danmark, bliver dette nummer 339 som januar 2013 nummer.
Det bliver altså i alt 77 numre af Martha Posten, som jeg har mangfoldiggjort
gennem de 10 år.
Lidt statistik ved fremstilling af 77 numre med gennemsnit 229 eksemplarer og
16 sider pr. blad:

 Forbrug og isætning af 35.266 clips

 Forbrug og foldning af 70.532 stykker A4 papir
 Printet 141.064 A4 sider
 Pakket og sendt 17.663 eksemplarer af Martha Posten
 Pakket og sendt 459 kg af Martha Posten
Jeg vil ønske min efterfølger god arbejdslyst med opgaven med Martha Posten.
Mange hilsener til foreningens medlemmer
Eigil Nielsen

Også jeg takker af
Det var i begyndelsen af 90‐erne jeg overtog arbejdet med at redigere Martha Posten. De
første år var det med at skrive, klippe, klistre og så ind til ”Huset”, hvor man for relativ
lav pris kunne få Martha Posten trykt. Efter ca. 1 uge hentede jeg kassen med bladene,
der herefter skulle køres ud til postcenteret i Vejlby.
”Huset”s trykkeri hørte op og Eigil tog over . Nu kom der andre boller på suppen. IT‐
udviklingen var i mellemtiden kommet langt, så vi nu kunne gå over til scanning af
fotos, nemmere opsætninger og meget andet.
Eigil har lært mig at bruge ”Publisher” og i det hele taget har det været udfordrende og
sjovt at arbejde med bladet.
STOR TAK for godt samarbejde til Eigil og Lene og god vind til Krestine.
Mange venlige hilsener
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Birgit

Uddannelse til søs
v/ Niels Kobberø
Som det sikkert er kommet flere for øre, deltog jeg i uge 26, 2012 i et “Uddannelse til søs” kursus,
arrangeret af TS og Bonne Gratia i fællesskab. Kurset havde til formål, at opkvalificere deltagernes
kunnen og egenskaber i sejlads med et gammelt sejlskib, så vi kan få en ny generation af søfolk
uddannet til at tage over, når de gamle søulke går i land. Kurset havde deltagelse af 7 deltagere
plus skipper og styrmand, primært sejlere fra Bonne Gratia, men dog et par stykker ude fra, her‐
iblandt undertegnede. Det var et meget givtigt kursus, hvor fokus var lagt på, at alt hvad vi fortog
os først var blevet gennemgået teoretisk inden vi førte det ud i livet. Skulle en havn for eksempel
anløbes, blev de forskellige manøvrer, fortøjninger m.m. gennemgået med alle deltagerne inden
skibet blev sejlet i havn og lagt til kaj. Vi rebede sejl, både teoretisk og ved praktisk udførelse, vi
øvede ankring, navigerede på skift med udsættelse af kurser og pejlinger af mærker i land, og vi
analyserede den alle steds nærværende meteorologi, samt gennemgik prognoserne for vejret i det
sejladsområde vi befandt os i. Det var rigtig interessant at deltage på et fremmed skib som Bone
Gratia og se, hvordan dennes faste besætning greb tingene an. De havde deres måde at gøre tinge‐
ne på, og den var ikke altid den samme som vi bruger på Martha eller på de andre skibe for den
sags skyld. Det fik vi vores snakke omkring med for og imod, men jeg vil mene, at alle deltagerne
blev klogere på, hvordan tingene også kunne gøres. Vi skulle også have haft jollesejlads, men dette
blev desvære aflyst grundet for hård vind. Alt i alt et rigtig godt og udbytterigt kursus.
I uge 26, 2013 løber kurset så igen af stablen. Her har Bonne Gratia forsøgt at for Emanuel til også
at deltage med skib og besætning, og de har spurgt om ikke vi også var interesseret i at deltage.
Bagtanken med at deltage flere skibe er, at man så kunne udveksle besætning på de deltagende
skibe i løbet af den uge kurset varer, for at give deltagerne mulighed for at se, hvordan tingene
foregår på de andre skibe og i sidste ende blive klogere på det at sejle et gammelt sejlskib. Både
Emanuel og Bonne Gratia er foreningsskibe, så også på det område kan vi lære af hinanden. Som
foreningsskib har Martha uden tvivl flest år på bagen, men jeg tror også vi kan lære noget her. Om
ikke andet kan vi da hjælpe de deltagende skibe med at gøre dem klogere på, hvorfor netop vi
klarer os så godt som forening.

Hovedelementerne i kurset vil være:






Rollen som bedstemand (styrmand)
Sejladsplanlægning
Sikkerhed til søs
Navigation






Ankring
Havnemanøvrer
Fortøjning
Hvis muligt også jollesejlads.

Sejlplanen for 2013 har vi jo lagt os fast på, men vi kunne jo overveje, om vi havde lyst til at deltage
i 2014. Går du med en lille styrmand i maven eller er du blot interesseret i at vide mere om sejlads
med et gammelt sejlførende skib, var det måske noget for dig/jer. Hvis der var interesse for, at vi
deltog i 2013, ville jeg godt kunne rive en uge ud af kalenderen for at sejle som skipper på Martha.
Men det kræver selvfølgelig, at vi kan stille med en grundbesætning og gerne flere, så vi også har
mulighed for at deltage på de andre skibe. Der er i hvert fald plads i sejladsplanen, hvis vi ønskede
at deltage. Lad mig høre hvad I synes om idéen.
Niels
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Støt op om foreningen og bidrag med dit arbejde!
Der er masser af foreningsrelevant arbejde, der kan laves, selv om man ikke har mu‐
lighed for at komme på værkstedet i løbet af vinteren.
Efter snakken herom på generalforsamlingen, har vi lavet en side på hjemmesiden, hvor
der er listet en række projekter, man kan melde sig til:
Siden ses på http://skonnertenmartha.dk/arbejde‐pa‐skibet/projekter/
Listen opdateres løbende.
Husk alt foreningsrelevant arbejde giver arbejdsdage, der kan konverteres til sejlda‐
ge om sommeren!
Lige nu er der følgende i overskriftsform – flere detaljer kan ses på hjemmesiden:
Arrangere det praktiske omkring medlemsmødet
Tovholder: Annemette indtil andre melder sig formand@skonnertenmartha.dk
Deadline: 9/3‐2013
Vil nogen stå for det praktiske forløb af medlemsmødet. Købe ind og arrangere bespis‐
ning
Maling af navneskilte
Tovholder: John Kristensen gunjon@fibernu.dk
Deadline: sæsonstart 2013
Er der en kreativ sjæl, der vil påtage sig at male nye navneskilte til Martha?
Tall ship Race i Århus den 4/7 ‐ 7/7
Tovholder: Niels Henrik Gregersen nhgregersen@mail.dk
Deadline: 4/7 ‐ 7/7 2013
Vær med til at arrangere Marthas deltagelse i dette store event med de største skibe.
Se flere detaljer på hjemmesiden
Tall Ships i Fredericia den 30/5 ‐ 2/6
Tovholder: Niels Kobberø (kok) niels.kobberoe@gmail.com
Deadline: 30/5
Martha skal ligge ved kaj og gøre sig synlig for evt. nye medlemmer
Nye sangbøger
Tovholder: Annemette indtil andre melder sig formand@skonnertenmartha.dk
Deadline: helst inden næst sæson
Vi trænger til nye sangbøger om bord. Vi har talt om det i flere år, men endnu har ingen
gjort noget ved det.
40 års jubilæumsfest for foreningen i 2013
Tovholder: Lis Halwas Noe Nygaard lis@noe‐nygaard.dk
Deadline: november 2013
1. lørdag i november 2013 fylder foreningen 40 år. Det skal fejres. Hertil efterlyses flere
til gruppen af arrangører.
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Medlemsmødet 2013
afholdes 9. marts i Vejle
Fremtidsværkstedets lokaler på Strandgade 63
Programmet i hovedpunkter er således:
9.30‐10 kaﬀe + rundstykker
10‐11.30 Tom Rasmussen fra skibsbevaringsfonden kommer og fortæller om baggrun‐
den for de påtænkte ændringer i forbindelse med Marthas næste store projekt og om sit
arbejde i med bevaring af skibe.
12‐13 frokost
13‐15 workshops om at være marthaner.
Det endelige indhold er endnu ikke helt fastlagt, men hovedtemaerne bliver
Hvad skal der til, for at alle får en god sejltur?
stikord: information før, under og efter, organisation om bord, tjanser, konflikter, bru‐
ge/udvide sin viden om sejlads
Hvad skal der til for at få flest mulig engageret i foreningen
stikord:
Kommunikation, komme med i arbejdet, langdistancemedlemmer, fester, hvordan ta‐
ger vi os af nye medlemmer
Hvordan udbreder vi kendskabet og får flere medlemmer
15‐15.30 kaﬀe
16 ‐ ? Hans Eberl
ʺFrom the northern to the southern hemisphereʺ
Jeg vil gerne fortælle om mit livs sejltur i september/okt 2007 ombord på den tremastede bark
ʺEuropaʺ .
3600 sømil over Atlanten fra Lissabon/Portugal til Salvador/Brasilien.
Jeg fortæller om skibet og livet om bord og viser derefter filmen om turen. Filmen varer 45 minutter. Kærlig hilsen Hans
Hvis der er nogen, der vil arrangere det slutter vi dagen af med fælles mad og hygge.
Nærmere om arrangement og priser følger pr nyhedsbrev, når nogen forhåbentlig har
meldt sig til at arrangere.
Husk at sikre jer, at jeres e‐mail adresse er opdateret hos kassereren.

Efterlysning: Flere kræfter. De senere år, har det meget været de samme, der har stået
for det praktiske omkring et sådant arrangement, og det er vi taknemmelige for. Det er
også disse personer, der i forvejen tager meget anden slæb for foreningen. Det er på tide
at forebygge, at de kører helt trætte.
Det kunne være spændende om der var nye kræfter, der vil melde sig og tage sig af
indkøb og arrangement af morgenkaﬀe, frokost, eftermiddagskaﬀe og evt lave fest om
aftenen. Der er ret frie hænder og I kan få konsulentassistance.
Meld jer til formand@skonnertenmartha.dk
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Sejladssæsonen 2013
15. januar bliver der åbnet op for tilmeldinger til årets sejladser.
Når Martha er blevet klar til sejlads efter skipper/styrmandsturen og første træningssej‐
lads, deltager vi i Rum Regattaen på Flensborg Fjord. I pinsen gælder det Pinsestævnet i
Holbæk.
Igen i år afholder vi de succesrige weekendsejladser for støttemedlemmer og andre nys‐
gerrige sjæle. Der har været god tilslutning til disse ture, især for nytilkomne, her kan de
få en god fornemmelse af, hvordan det er at sejle med Martha.
Derud over arrangeres der aftenture, så endnu flere kan få mulighed for at komme ud at
sejle med en gammel skonnert. Hold øje med vores hjemmeside, hvor det vil blive slået
op, hvornår vi sejler, typisk i juni og august måned.
Sommertogtet tar’ sin begyndelse i slutningen af juni. Martha sejler fra Vejle og nordpå
via Århus op til Limfjorden, hvor der bliver mulighed for at opleve Limfjordens rørte
vande i den milde sommertid. Dernæst skal Martha ud forbi Thyborøn og ud i Vesterha‐
vet og med de rigtige vindforhold bliver det en rigtig god sejlads op rundt om Skagen.
Efter en uge i Kattegat kommer Martha til København og den sidste uge kan gå mange
veje til Vejle.
Efter nogle uger med weekendture og aftensejladser stævner Martha atter mod Linfjor‐
den for at deltage i kapsejladsen Limfjorden Rundt, som afslutter sejladssæsonen 2013.
Tilmeldinger til Sejladskontoret (Jens Callesen), med post, e‐mail, telefon eller på hjem‐
mesiden.
Husk også at melde jer til træningsturene, både nye som gamle Marthanere. Det er på
disse ture i får genopfrisket sikkerhed og alle rullerne.
God sejlads
Jens Callesen

Sejlplanen
På side 17 ser I selve sejlplanen og på siderne
18 og 19 er der beskrivelser af en del af turene
og andre sejlads‐aktiviteter. Bl.a. beskriver Ni‐
els Tall Ship i Fredericia, som har en hjemme‐
side, der er værd at besøge. Billedet til venstre
er fra hjemmesidens forside.

Birgit
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Sejlplan 2013
Uge

Dato

Tur

19/04 ‐ 21/04

Skipper/styrmandstur. Se omtale side 18

03/05 ‐ 05/05

1. Træningssejlads. Se omtale side 18

08/05 ‐ 12/05

Rumregatta / Kristi Himmelfart. Se omtale side 18

17/05 ‐ 20/05

Pinsestævne i Holbæk. Se omtale side 18

24/06 ‐ 26/05

2. træningssejlads. Se omtale som 1. træningssejlads 18

30/05 ‐ 02/06

Tall Ships Fredericia. Se omtale side 18

Niels/

1. Weekendtur: Vejle ‐ Vejle. Mere omtale side 18

Søren/

08/06 ‐ 9/6
15/06 ‐ 16/06

2. Weekendtur: Vejle ‐ Vejle. Samme program som 1.
weekendtur

29/06 ‐ 04/07

Første ugetur, Vejle ‐ Sejrø ‐ Aarhus. Se omtale side 18

04/07 ‐ 07/07

The Tall Ships Races , Aarhus. Mens Martha er i Aarhus
deltager vi i arrangementet. En arbejdsgruppe planlæg‐
ger Marthas arrangement.

Uge 28

07/07 ‐ 13/07

Aarhus ‐ Aalborg. Se omtale side 18

Uge 29

13/07 ‐ 20/07

Aalborg ‐ Lemvig. Se omtale side 19

Uge 30

20/07 ‐ 27/07

Lemvig ‐ Sæby. Se omtale side 18

Uge 31

27/07 ‐ 03/08

Uge 32

03/08 ‐ 10/08

Uge 27

Skipper

Kattegatøerne og den svenske Skærgård er oplagte mål
på turen inden ankomsten til København
København ‐ Vejle. På denne tur kan Sjælland rundes på
to måder, så her er mange anløbsmuligheder, før Martha
igen er tilbage i Vejle

16/08 ‐ 18/08

3. weekendtur. Vejle ‐ Vejle. Samme program som 1.
weekendtur

23/08 ‐ 25/08

4. weekendtur. Vejle ‐ Aarhus

31/08
06/09 ‐ 07/09
08/09 ‐ 14/09
15/09 ‐ 17/09

I forbindelse med Aarhus Festuge afholdes der
Pis Pot Cup. I Aarhusbugten
Aarhus ‐ Aalborg. Sejladsen er for hardcore søfolk, søul‐
ke og gæve marthanere, som kan få Martha til Aalborg
Limfjorden Rundt. Oser af tradition, når alle de stolte
sejlskibe mødes på fjorden. Det er om at være klar ved
tasterne når tilmeldingen går i gang
Skive ‐ Vejle. Er ved at være en traditionel sejlads for
gamle kendinge

Steener/
Bent/
Per/Niels

Anders/
Niels
Niels/

Christian/
Søren
Anders/
Niels
Bent/Vagn
Christian
Finn/

Niels/
Anders/

Bent/
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Turbeskrivelser
19/04 ‐ 21/04: Foreningens skippere og styrmænd samles for at gennemgå Martha på kryds og tværs. Er alt i
orden bliver skibet godkendt l sejlads. Evt. fejl og mangler bliver påpeget og udført. Fremmøde fredag
a en.
03/05 ‐ 05/05: Træningssejladserne er en uddannelse af nye medlemmer så de kan indgå i den faste besæt‐
ning på sommerens sejladser. Uddannelsen skal vedligeholdes mindst hvert tredje år. Fremmøde fredag
a en.
08/05 ‐ 12/05: Vi mødes onsdag a en, så vi er klar l sejlads torsdag morgen mod Sønderborg. Fredag sejles
Sønderborg l Flensborg, hvor der lørdag a oldes Rum Rega a. Søndag sejler Martha l Svendborg. Man‐
dag vil Bent, sammen med frivillige, sejle Martha l Korsør.
17/05 ‐ 20/05: Kosør ‐ Holbæk ‐ Vejle. Igen i år bliver det muligt at deltage i Træskibssammenslutningens
årlige pinsestævne, som i år bliver a oldt i Holbæk. Vi mødes på Martha fredag a en i Kosør, hvor vi gør
klar l sejlads og det bliver højst sandsynlig natsejlads, for at kunne være fremme i Holbæk lørdag formid‐
dag l selve Pinsestævnet. Søndag sejler vi fra Holbæk, hvor der så er flere muligheder for overnatning
inden vi ankommer l Vejle mandag e ermiddag.
24/05 ‐ 26/05: Træningssejladserne er en uddannelse af nye medlemmer så de kan indgå i den faste besæt‐
ning på sommerens sejladser. Uddannelsen skal vedligeholdes mindst hvert tredje år. Fremmøde fredag
a en.
30/05 ‐ 02/06: Fra fredag den 31. maj og l den 2. juni a older Fredericia by TallShips Fredericia. Martha
har fået lov l at være en del af det store arrangement, som forhåbentlig trækker en masse mennesker l
byen. Det giver os en unik mulighed for at reklamere for vores forening og alt hvad vi foretager os omkring
vores gamle skib og vores værksted, og deltagelsen skulle gerne udmønte sig i nogle nye medlemmer.
Hvis du/I har mulighed for at deltage i arrangementet, være det sig alle dage eller blot en enkelt dag, hører
jeg gerne fra dig/jer. Jeg skal bruge en besætning l at sejle skibet fra Vejle l Fredericia torsdag e ermid‐
dag d. 30 maj, samt en besætning l sejladsen retur søndag e ermiddag d. 2. juni.
Desuden skal jeg bruge en del ambassadører for foreningen fredag d. 31. maj, lørdag den 1. juni og søndag.
den. 2. juni. Blandt andet l at sælge foreningen, fortælle om de mari me oplevelser man kan blive en del af
med vores gamle skib som det samlende punkt, og ikke mindst skaﬀe nye medlemmer l foreningen.
Har du lyst l at hjælpe kan du læse mere om arrangementet på hjemmesiden: www.tallships‐fredericia.dk
Skipper: Niels Kobberø
08/06 ‐ 09/06: Vejle ‐ Vejle.
Vores weekendture er en rig g god mulighed for stø emedlemmer og også for nye ak ve medlemmer, at
komme ud at mærke Martha og få en fornemmelse af en god sejlads. Fremmøde fredag a en, hvor vi plan‐
lægger sejladsen og får lidt godt at spise og hilst på hinanden. Inden afgang, formentlig lørdag morgen, skal
der gøres klart skib og alle sikkerhedsruller gennemgås. E er overnatning et sted ud for Vejle Fjord, afslu es
sejladsen søndag e ermiddag.
29/06 ‐ 04/07: Den første ugesejlads giver muligheder mange for spændende besøg på vej l Århus. Sejerø
er en mulighed, men Tunø, Samsø og Ebelto kan også være interessant at se. Martha anløber Århus Havn
torsdag for deltagelse i The Tall Ships Rasce i Århus
07/07 ‐ 13/07: Turen begynder søndag e ermiddag e er Martha har deltaget i Parade of Sail. Chris an
fores ller sig, at turen kan gå over Ballen på Samsø l Hundested, Halmstad eller Anholt, måske Varberg,
Læsø/Skagen, dere er l Hals og Ålborg.
13/07 ‐ 20/07: Aalborg—Lemvig. Turen omtales næste side.
20/07 ‐ 27/07: Lemvig—Sæby: Ud i Vesterhavet og nord om Skagen. Her er endelig en chance for at sejle
med Martha uden for de indre danske farvande. Er vind og vejr op mal vil det blive en fantas sk sejlads,
med mulighed for at runde Skagen før d, så udforskninger af det nordlige Ka egat er oplagt.
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13/07 ‐ 20/07: Aalborg ‐ Lemvig: I år er det planen, at Martha skal på fjorden hele to gange inden for
samme sejlsæson. Selvfølgelig deltager hun i den traditionsrige Limfjorden Rundt 2013, som er en
kapsejlads for gamle træskibe, og som afholdes hvert år i september måned. Kapsejladsen er ikke
for børn og ubefarende søfolk og kan i det begyndende efterår sagtens byde på både en stiv kuling
og kølige vinde fra det høje nord.
Men for alle jer det ikke vover eller ikke kan finde plads på kapsejladsen, er der nu en mulighed for
at udforske den skønne Limfjorden i uge 29. Vi overtager skibet i Aalborg, hvor vi samler besætnin‐
gen der skal med på turen, får fordelt køjer og tjanser, henter fint vejr ned fra internettet, samt får
provianteret inden vi begiver os ind på vestsiden af Limfjordsbroerne. Her venter et helt unik sej‐
ladsområde, der stiller store krav til navigation, men også byder på store naturoplevelser og ikke
mindst besøg i fjordens forskellige havnebyer. Egentlig er Limfjorden ikke længere en fjord, men
derimod et sund efter at en stormflod i 1825 gav et brud på den 700 år gamle tilsanding ved Agger
Tange. Åbningen sandede igen til i 1877, men er nu en udgravet kanal. Fjorden har en samlet læng‐
de på 180 km. Den østlige del af fjorden mellem Hals og Aggersund har et nærmest flodagtig lød,
hvorimod den vestlige del fra Aggersund til Agger Tange består af et utal af bredninger, sunde,
småfjorde og vige. Desuden er der flere øer vi kan lægge til ved, bl. a. Mors og Fur, eller hvad med
at ligge for svaj ud for Livø, og så sejle ind til øen i Lille Martha.
Hvis vi bliver klar med tilrigningen af Lille Martha med smakkesejl og fok skal vi helt sikkert også
have os et par jollesejladser på Limfjordens vande.
Turen slutter i Lemvig, hvor der er fine transportforbindelse tilbage til dagligdagen.
Skipper: Niels Kobberø

Hold dig orienteret om, hvad der foregår i foreningen.
Vi vil fremover gerne kunne sende en del informationer frem til jer medlemmer pr e‐
mail.
Det giver mulighed for hurtigt og billigt at kunne få relevant information ud i systemet.
(en marthapost er 4‐5 uger undervejs fra deadline til den er i postkassen)
I bedes derfor kigge på medsendte medlemsliste, og sikre jer, at jeres email er opda‐
teret hos kassereren.
De, der ikke har e‐mail, og gerne vil modtage informationerne på papir, bedes også
meddele dette til kassereren.
Kassereren er:
Finn Svendsen,
Mellemtoften 4, 8250 Egå ‐
Tlf. 8622 08053
E‐mail: kasserer@skonnertenmartha.dk
Marthaposten vil fortsat komme, men færre gange. Til gengæld arbejder vi på, at den
bliver mere spændende med læsestof og hvad den kommende redaktion ellers finder
på.
På bestyrelsens vegne:
Annemette
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Redaktion:
Krestine Taaning Hansen, Borgmester Fischersvej SB, 1.1. 2000 Frederiksberg. Tlf. 51 71 18 86
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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