Skibslaget Sebbe Als
Det er forår. En vinters arbejde har båret frugt og begge skibe
ligger i havnen, klar til sejlads. Sebbe har fået en del dørk fornyet,
og en ny mast og så alt det andet......
Et gammelt træskib kræver vedligeholdelse
Sikkerheden har meget høj prioritet i skibslaget. Vi følger
kravene fra skibstilsynet, men har yderligere krav til os selv
– bare for en sikkerheds skyld.
Vi har i vinter for første gang haft kølsvinet ude for at skifte
de gamle nagler i bordplankerne, der ligger under kølsvinet. I
den forbindelse var det nødvendigt at udtage alle de
indvendige dele i midterskibet. Der blev skiftet en hel del træ
og brugt rigtig mange arbejdstimer.

Hvilke opgaver venter?
Resten af dørken skal skiftes og så skal der fremstilles nye
årer. Vore toiletbygninger er i plast og de skal genskabes i
træ. Og så er der nausten der trænger til en omgang. I den
forbindelse skal vi have monteret de udskårne pynteplanker,
der sidder langs tagskægget. Disse er på grund af meget
arbejde ikke er blevet sat op, efter at vi skiftede tagpap på
nausten.

Planerne for 2005
Romregatta
Traditionen tro er der Rumregatta i Flensborg og her er
Sebbe og Ottar faste deltagere. Regattaen foregår i Kristi
himmelfart og er et af de store årlige arrangementer.
Midsommer arrangement
Den 25. juni holder vi midsommerarrangement i Sottrup skov
sammen med Hjortspringbåden og Nydamselskabet. Der vil
om eftermiddagen være åbent hus.
Roskilde
Sidste år søsattes verdens længste vikingeskibskopi i
Roskilde og i den første uge af juli er vi inviteret til at deltage
i vikingeskibssejlads. Det bliver dog uden Sebbe.
Sommertogt
I juli er der en uges sommertogt med Sebbe og er der
behov for det også med Ottar.
Andre aktiviteter
Ud over disse aktiviteter er der en række andre i støbeskeen
– følg med i aktivitetskalenderen på vor hjemmeside.

Medlemsskab
Vi er mange i foreningen, men der er altid plads til flere. Vi
har ingen krav til medlemmerne – de behøver ikke at kunne
holde på en hammer, at kunne sejle eller lave mad.
Det eneste krav er, at man har lyst til at være sammen med
andre og har lyst til at sejle på samme vis som vore forfædre
– det giver frisk luft. Vi går og laver det, vi er bedst til, og så
kan man jo altid lære.
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