Husk julefrokost

Veset har været på sørøvertogt til en øde ø, hvor den unge mand
midt i billedet netop har gravet en gemt skat op af sandet.
Snart vil Veset blive sat på land for vinteren der ventes.

Vi omtalte i sidste nummer jollen fra Boderne som vi fik tilbudt.
Vi sagde ja tak og Robert vil
kaste sig over opgaven senere.
Vi købte samtidig traileren, 4.000-,
og den er nu ved at blive sat i stand,
så vi kan få den omregistreret.
Michael har skiftet det elektriske og
Bjarne har skiftet gummiruller og er
ved at ordne bremser.
Traileren har allerede været i brug et par gange.

Søndag d. 7/10 kl. 6.30 rejste en lille flok morgenfriske og
nysgerrige BTL-medlemmer til Helsingør med færge, bus og tog.
Vi ankom til Helsingør kl. halv 12 og besøgte først Hal 16 i det
gamle skibsværft.

Hal16 er en gammel værftshal på Helsingør Kulturhavn, som
Helsingør Kommune har stillet gratis til rådighed for private ejere
af historiske fartøjer samt foreninger, som har brug for et sted, hvor
man kan gå og reparere og vedligeholde fartøjerne. Hallen råder –
indtil videre – over kun få maskiner og lidt værktøj, men man har
tag over hovedet og andre frivillige ildsjæle med træskibe i blodet.
Skipper Noach fra bestyrelsen viste os rundt og fortalte om deres
planer. Og serverede en kop varm kaffe i den kølige hal.
Udenfor skinnede solen varmt.
Derefter gik vi til M/S Museet
for Søfart og købte os en bid
brød i museets cafe.
Man bliver sulten af gode
oplevelser.
Vi tilbragte 2-3 gode timer i dette spændende nye museum i den
gamle tørdok, med megen ny teknologi og endnu mere oplysning
om livet til søs og Danmarks betydning i den globale søfart.
Derefter vandrede mod
stationen, hvor vi havde lidt
bøvl med rejsekortmaskinen,
der ikke ville makke ret.
Var hjemme kl. 21.45, lidt
trætte efter mange skridt og
indtryk.

En vellykket dag med mange interesserede. Dog lidt hård vind.
Vi deltog med Veset, Jonna, Freia, Eika og Peders slæbejolle.
Medbragt på traileren præsenterede vi den renoverede blanke Ann.

Den gode havnefoged Finn
Brink, havde sørget for grill og
trækul på kajen og de oplagte
deltagere medbragte deres egen
gode grillmad, der blev tilberedt
og derefter indtaget til Miks og
Mikaels meget melodiøse
harmonikamusik.
Som toppen på kransekagen
havde Grete Kusk og hendes
søster medbragt de lækreste
kager samt kaffe og the.
Igen en dejlig dag blandt venner.

Fredag d. 7/12 kl. 17.00

Glæd dig til den traditionelle julefrokost med den usunde fede co2
udledende sulemad, så længe det er lovligt. Pris alt inkl. 100,Vil forsøge at få Mik til at komme og spille som sædvanligt.

Vi har netop haft møde med Rønne Havn og fået forlænget vor
aftale i nye 3 år, således at vi fortsætter med at modtage personer i
aktivering, samfundstjeneste mm og derfor modtager et pænt årligt
driftstilskud. Tilskud fra fonde gives kun til projekter, så dette er for
os ret betydningsfuldt.

Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
7. dec. kl. 17: Julefrokost
Kontingent 2018:
250,- / ordinært medlemskab, hvor man er velkommen når som helst og hvor som helst
og ifølge med hvem som helst. Der er nok også kaffe på kanden.
750,- / det udvidede, med maskinadgang og alm. elforbrug.

HUSK HUSK HUSK HUSK kontingentbetaling
Betalingen bedes indsat på foreningens konto med oplysning om navn og
adresse i Sydbank 6060-0001-114-451. Evt. betaling kontant og uden gebyr
af nogen slags, på værftet eller til vor gode kasserer.

vor gode kasserer Martin Jeppsen.
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