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Aftenstemning under
en tur med Ottar i foråret



Formandens hjørne
 
Den 39. sæson er endt, Sebbe er igen tilbage i Nausten og Ottar er på land, nu 
mangler vi kun Fie, så er vi klar til at gå vinteren i møde. Dette indebærer at der 
skal arbejdes med skibene som trænger til “en kærlig hånd” datoerne er fastlagt 
og vil blive lagt ud på vores hjemmeside. 
I 2009 er det 40 år siden Sebbe blev søsat for første gang. Det skal fejres på 
behørig vis, hvilket der også vil blive orienteret om, på hjemmesiden, ligesom der 
vil blive udsendt korte meddelelser, til dem der har en mail adresse.
Fremtisen ser dyster ud for vort gamle skib, hun trænger til en gennemgribende 
renovering. Bestyrelsen er enige om, at en sådan renovering ikke kan gennem-
føres ved hjælp af frivillig arbejdskraft, hvorfor vi må satse på, at få arbejdet udført 
af en proffesionel bådebygger. Det bliver dyrt, og vi er allerede igang, med at 
finde udvej for, at skaffe midler til arbejdet. Der er nedsat et udvalg der skal prøve 
at afsøge mulighederne for støtte fra fonde og virksomheder m.v.
Kulturnatten d. 22. august d.å. i Sønderborg var en stor oplevelse, hvor vi fik 
mange besøg på Sebbe, vi fik også nye aspiranter. Nu håber vi så at nye og 
“gamle” vil slutte op om skibet og gøre mit om dyster til skamme, vi glæder os 
allerede til at se jer, og til den forestående sæsson.

Knud Nicolai Møller
Konkylievej 3, 1, m.f.
Sønderborg
tlf. 25 77 74 47
E-mail: knmbbb@stofanet.dk



Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 
Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling.
Dato: Lørdag d. 24. januar 2009
Tid: Klokken 16.00
Sted: Augustenborg Sejlklub på havnen.
I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen indvarsles skriftligt senest 20. 
november. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 
1. december. Dagsorden samt evt. indkomne forslag udsendes senest 14 dage 
før generalforsamlingen. Stemmeberettigede er alle medlemmer der har betalt 
deres kontingent - aspiranter er selvsagt velkomne til at deltage. Hvert medlem 
kan medbringe en fuldmagt fra et andet medlem der ikke har mulighed for at deltage.
Generalforsamling giver dig mulighed for at komme med dine ønsker til driften af 
skibslaget samt øvrige aktiviteter.

Kom og vær med og gør din stemme gældende.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning og mulighed for køb af drikke-
varer. Ønsker du at spise med bedes du give besked til:

Conny Rick   Eller  Knud Nicolai Møller   
26372892     25777447
rickconni@hotmail.com     knud@sebbeals.dk

Bestyrelsen

Aktivitetsplan

6. - 7.   December Arbejdsweekend
    og juleafslutning
2009

24. - 25.  januar  Arbejdsweekend
24.   januar   Generalforsamling
14. - 15.  Februar  Arbejdsweekend



Sejlturen og Mark Knopfler
2. juni 2008

Når der kommer mange mennesker til Augustenborg, er det tiden til, at vise et af 
byens klenodier frem og det gjorde vi - Sebbe!
Denne tur var garanteret succes fra starten!
- Vi ville få en sejltur - vi ville få et godt socialt samvær - vi ville få god mad - vi 
ville få noget godt at drikke og så ville vi få god musik oven i købet. Og skulle 
musikken ikke være god, så havde vi de fire andre ting dvs. 80 % så det kunne 
da ikke gå galt. Sådan gik det ikke, for Mark sang og spillede helt suverænt og så 
havde man sat en storskærm op så vi kunne følge med - så arrangementet gik 
hjem med 100%.

Skibslagshilsen

Steen Weile



Foredrag på nausten for internationalt publikum
3. juni 2008

Ind imellem bliver vi kontaktet af folk der har lyst til høre om hvordan fortiden 
var i Danmark samt hvordan vi har genskapt noget af atmosfæren fra den tid.

En gruppe internationale gæster fra et stort firma ville gerne høre om vikingerne og
vores projekt samt have en hyggelig aften med spisning i vikingemiljøet.
        Det blev en rigtig fin aften, både for 
        gæsterne og sebbefolket.

        Skibslagshilsen
         Steen Weile

Grillen blev tændt 
med en stor gas-
brænder

Når man nu ikke 
lige har en tavle 
- så kan stranden 
bruges

Gæsterne stillede op til gruppefoto



Sommertogt med Sebbe
12. - 15. juli 2008

Togtet startede på havnen kl. 08.00 og efter en tur på nausten for endelig 
klargøring og proviantering samt foredrag for en sejlklub, sejlede vi ud af fjorden 
og efter en våd sejlads slog vi lejr ved Naldtang. Næste morgen gik turen videre 
nordpå og frokosten blev indtaget på Barsø. Så gik turen tilbage til Dyvig hvor vi 
slog lejr. Dagen efter var der hård vind og vi blev derfor i Dyvig og brugte dagen 
på øvelsessejlads med Fie samt vandreture i den skønne natur og besøg på 
Hjortspringbådens værft. Vi havde det fint og fik lov at benytte faciliteterne i 

sejlklubbens hus i Dyvig. Tirsdag mor-
gen fik vi amerikanerbesøg. Vi gjorde 
klar til hjemturen og efter et slæb ud fra 
Dyvig satte vi sejlet og fik en fin tur til 
Augustenborg. Tak for en god tur til alle 
deltagerne.

Hilsen Nicole

Fie (slæbejollen) slappede 
af på slæb efter Sebbe

Bagagen smides i 
land - vi skal have 
slået lejr for natten



Sejlet er taget ned - vi skal i land

Pragtfuld sejlads - fin vind 
og godt humør

Tju-hej hvor det går - 
god vind og fuld fart på



Kulturnat i Sønderborg
22. august 2008

Så blev der gjort alvor af det - vi tog imod 
invitationen og slæbte Sebbe til Sønderborg 
og ankrede op ved trappen. Der kom mange 
mennesker og en stor del skulle lige ned og 
se skibet. Der var nogen der på stedet meldte 
sig som aspiranter så vi håber de hænger på. 
Skibet blev slæbt tilbage dagen efter arrange-
mentet.

Skibslagshilsen
Steen Weile



Foredrag på nausten
24. august 2008

Foredrag på nausten er populære. Her får folk et pust a vikingetiden - en oplev-
else de sent glemmer. Der er ikke meget luksus, men det er en del af miljøet. 
Også denne gruppe der bestod af danskere og amerikanere nød arrangementet 
og spørgelysten var stor. Der kom mjød på bordet og et godt måltid mad - en flok 
glade gæster og tilfredse sebbefolk.

      Skibslagshilsen
      Steen Weile

Sebbe blev anvendt som transport-
middel ud til nausten

Det gik fint og der blev pladstil en 
pause i roningen

Foredrag og hygge under de 
primitive forhold - gæsterne 
nød det



Optagning af Sebbe
20. september 2008

Optagningen af Sebbe startede ved havnen lørdag morgen. Vi roede over til maste-
kranen hvor vi fik masten ned. Roede ud til nausten og så blev skibet ellers tømt for alt 
det løse. Med massiv og rå muskelkraft ved spillet kom hun op selv om vi løb ind i ldt 
pladsproblemer. Der blev lagt nogle store ruller under inde i nausten og da hun kom op 
på dem blev hun lidt for høj. Der blev også tid til en hyggelig frokost udendørs i det fine 
vejr. Nu venter hun bare på den næste sæson.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Masten lægges elegant ned

Hygge og morskab
Når mast og rigning er væk ses de bløde former



Bestyrelsen    
  
Formand
Knud Møller
Konkylievej 3   1, mf
6400 Sønderborg
Tlf. 25777447
E-mail:  knud@sebbeals.dk

Næstformand
Connie Rieck
Louisegade 9
6440 Augustenborg
Tlf. mobil: 26372892
E-mail:  rickconni@hotmail.com
 
Kasserer
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. privat 74471078
E-mail:  nicole@sebbeals.dk
 
Sekretær
Kim Christensen
Ørstedsgade 34
6400 Sønderborg
Tlf. privat: 74432296
Tlf. mobil: 
E-mail:  kim_pirat@mail.tele.dk 

Dean Grossmann
Naffet 9 st. th
6100 Haderslev
Tlf. privat: 74576638
E-mail:  

Udvalg
Kølsvinsredaktion
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
74473176
74883292 (arb.)
steen@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
744470033
svendsen@sebbeals.dk
 
Peter Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
74471078
remontius@sebbeals.dk

Webmaster
Anders Weile
Lundtoftegade 115, 3tv.
2200 København N
41404833
anders@sebbeals.dk



Medlemsskab af Skibslaget Sebbe Als

Medlemsskab af skibslaget byder på
flere fordele i forhold til mange andre
foreninger - hele familien kan være
med og der er ingen krav til at man
skal kunne noget.
Se venligst, inde i bladet, hvad du går
glip af hvis du som medlem ikke dukker op
eller hvis du ikke er medlem af foreningen.

Nydamsselskabets jubilæum

Piet van Deurs holder en tale, og som altid, spændende og humori-
stisk hvilket kan ses på Prins Joakim, Vincent Jessen tager det meget 
afslappet og Flemming Rieck griner i skægget. Et meget vellykket 
arrangement med deltagelse af medlemmer fra Sebbe Als.


