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Træbådetræf-solnedgangsstemning i Helligpeder d. 22. august

Mikael Hammarlund havde igen i år
arrangeret træf i Helligpeder Havn.
Mikael vil gerne ha` lidt flere til at bruge
bådene.
Der er alt for få af os der sejler.
Og det er jo så rigtigt, for det bedste for
træbåde er til for at blive brugt.
De skal ikke ligge for længe ved kaj eller
stå mere end højt nødvendigt på land.
Næste år må alle mand i bådene.

Herover ses et udvalg af bænkevarmere
Vejret så ikke værst ud ved middagstid,
men hvis vinden vidste hvad den ville,
ville sejladserne have været noget
nemmere.
Dog var der generelt godt vejr og ligeså
god stemning ved borde og bænke på
kajen, hvor den medbragte mad og
drikke gled glat ned til tillokkende toner
fra Mik`s harmonika.
Da solen vidunderligt smukt forsvandt
ned i det blåviolette hav mod vest, var
kun to af vores deltagere faldet i
havnen.

Onsdag d. 21/10 rejste 12 morgenfriske,
og efter turen, aftentrætte mænd til
Holbæk for at se på både både, skibe og
kystkultur.
Endelig lykkedes det. I foråret måtte vi
aflyse pga. Corona og sidste onsdag pga.
færgeaflysning.
Nis og Merete havde nittet et
afvekslende program sammen, og eneste
pause, var frokosten fra den lokale
smørrebrødsforretning i beddingens
klubhus.
Vi startede i kystlivscentret, en stor hal
med jollebygning, udstillinger, reberbane
og sejlloft. Vi hørte at politikerne i
Holbæk havde indset værdien af en aktiv
og farveri havn og fik fortalt om det fine
samarbejde med skolerne og de
unge fra skoleskibene.
Vi så de fem fine egetræsjoller som de
unge havde bygget og var begyndt at
bruge.

Nationalmuseets galease Anna
Møller vil, efter flere års arbejde,
være klar til søsætning i maj.
Vi medbragte 275 kg stubbolte,
spir mm af de rigtige og gjorde
Morten Bådebygger lykkelig.
Målet er at få resultatet så tæt på
den originale ”Ester”, som var
skibets første navn inden Mærsk
McKinney Møller skænkede
midler til indkøb og restaurering.
Den interessante historie blev
fortalt og vi lyttede så godt vi
kunne, mens der blev arbejdet
højlydt under dæk med store
mukkerter.
Jeg tror vi alle var imponerede
over det store og gode arbejde,
der var lagt i opgaven.
Vi så også Nationalmuseets smukke skonnert Bona Vista og Hawila, en
norskbygget galease under restaurering og med store planer for fremtiden.
Og sidst inviterede Merete og Nis til kaffe og hjemmelavet æblekage i deres
private Isefjordsparadis på Tuse Næs.

Vi er blevet bedt om
at have tilsyn med
skibet, der skal ligge
i Nexø havn for
vinteren.
Årsagen er at foråret
kommer tidligere til
Bornholm end til
Turku i Finland og
skibet skal
påbegynde sine
chartertogter fra
Danmark allerede i
maj.
Togterne næste år er
allerede arrangeret og
Amazone vil med sin
finske besætning og
skiftende passagergrupper, som vil
deltage i opgaverne
ombord, gå op langs
Norges kyst til
Svalbard og
isbjørnene og retur.
Amazone er et moderne sejlskib, der er designet af den verdenskendte
skibsdesigner O. van Meer og blev bygget af Laan & Kooy i Holland.
Oprindeligt blev skibets skrog konstrueret i 1963 som et fiskerfartøj og
arbejdede som et fiskerfartøj på Nordsøen. I 1993 blev det tidligere fiskerfartøj
ændret til sejlskib og udstyret til at opfylde standarderne for et charterfartøj.
Skibet er udstyret til at opfylde alle moderne sikkerhedskrav og har altid en
certificeret og kompetent besætning i henhold til myndighedernes krav.
Alle kahytter er udstyret med en vask. i korridoren kan du finde 5 stk. toiletter
og 5 stk. bruserum.

Jacob Mikkelsen som ejede denne gode båd, er flyttet fra øen, og havde ikke
mulighed for at tage den med sig.
Han tilbød den til os, og selv om vi har nok af både, der trænger til lidt omsorg
og lidt mere end en kærlig hånd, besluttede vi at sige mange tak til tilbuddet.
Fritz går snart i gang med restaureringen.

Fredag d. 11. december kl. 17
Same procedure as last year? Same procedure as every year James!
Pris 100.- Tilmelding senest 1/12 på listen i kaffestuen eller pfs@traebaade.dk

Vi har gennem årene forbedret
sikkerheden ved at udskifte ældre
maskiner med nyere og
sikkerhedsgodkendte.
Vores el-system er gennemgået og
udskiftet hvis påkrævet.
Der er ikke de samme krav til en
forening som til en virksomhed, men vi
har valgt at forsøge at leve op til kravene.

Et førstehjælpsskab er nu ophængt på
værkstedsvæggen og erstatter den 15
år gamle støvede kasse med mange
mangler.
De gamle vakkelvorne wienerstiger
har Bjarne og Michael omdannet til
brændeovnsføde og tre nye og mere
sikre er indkøbt og allerede taget i brug.
Og vi har ansøgt Trygfonden om
oppustelige redningsveste,
og venter svar
i næste måned.

Mandage 9 -12: Værftsarbejde
Onsdage 9 - 14: Værftsarbejde
Fredage 9 – 12: Værftsarbejde
Fredag 11. dec. kl.17: Julefrokost

Kontingent 2020:
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 Martin Jeppsen.

Bestyrelsen:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Suppleant:

Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne
Martin Jeppsen, Grønnegade, Rønne
Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne
Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne
Fritz Eilersen, St. Torv 17, Rønne
Robert Pedersen, Louisenhøj 9, Rønne
Pelle Eklund, Lundehusvej 1, Klemensker
Kirsten Lind, Absalonsgade 6, Rønne
Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle

29935695
23939502
23315973
23308944
40411898
23658701
29252554
40863151
56965058
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