Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Så kom vi for sejl.

Masser af musik kendetegnede turen

Skibet for sejl og så er det
bare afslapning.

Sommertogt 2009 med Sebbe
11. - 14. juli 2007
Lørdag 11. juli
Turen startede kl. 11.00, hvor vi fik et slæb med Knud der i lille Fie
trak os ud til indsejlingen til Sønderborg. Vi sejlede mod Kalvø, da
der pludselig kom vind fra nord med regn. Søde sjæle tog os med på
slæb. Stemningen var god, masser af sang og musik. Vi kom i land
og madholdet gik
igang, med spagetti
og kødsovs, vi havde
kun to gryder, men
det gik fint og maden
smagte dejligt. De var
også kreative og fik
en salat tryllet frem.
Bagefter var der hygge ved bål og mere
sang og
musik samt varm
kakao.
Søndag 12. juli
Kursen gik mod Årø,
dejlig sejlads. Vi ville
lave kaffe om bord,
men det gik bare ikke,
gasslangen var utæt.
Vi kom i land og fik
teltene slået op. 2
personer fandt ud af
at den lokale kiosk
ville lave gammeldags
biksemad med spejlæg - vi fik stablet en
lille fest på benene
med endnu mere
sang, musik og dans.
Jeg skulle lige sige, at
vi er meget velkomne
igen.
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Augustenborg
Er han ved at tænde en pibe
tobak eller er det mundhamonikaen?

Skipper med et stort smil “de geh jo ba fint”.

Det er det man kalder
“omvendt slæbebåd”.

Mandag 13. juli
Kiosken lavede morgenkaffe til os næste
dag så vi fik tag over
hovedet og dejlig
morgenmad.Vi fik et
lille slæb af Hans og
besætning på Frillen.
Det lykkedes også at
få kastet slæbeøl over
som tak.Turen gik så
mod Fynshav. Dejlig
tur og varmt. Da vi
kom i land gik vi på
indkøb og så var der
grill-aften, med prominente gæster, Steen,
Sylie og Troels. Igen
hyggede vi os med
mere sang og musik,
takket være Allan med
hele sit orkester samt
el-guitar.
Tirsdag 14. juli
Afgang fra Fynshav og hjem, - det kom vi
også, da Knud trådte til
med Fie og tog os på
slæb.Før det havde vi
en let brise og rørte os
ikke ud af stedet. Skipper sprang fra borde
og flere fulgte med på
en lille svømmetur. Så
skete det, - bak i sejlet
og vi var dermed ved
at miste skipper, der
svømmede som en
gal. Vi reddede dog
alle og havde igen vor
skipper ombord - aldrig
den slags mere, vel?
Så kom der vind og det gik fremad. Vi havde brug for mere proviant,
så lille Fie og nogle stykker var inde på land for at proviantere.
Det blev en dejlig tur selv om Fie måtte slæbe os det sidste stykke
hjem fra fyret ved Nordals.
VH
Conny

