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RED
Hermed årets sidste nummer af KØLSVINET og alle ønskes en god jul 
og et godt nytår af redaktionen. Vi har kun et juleønske, indlæg!
pr
 
Om at have tid 
Min oldefar arbejdede tolv timer dagligt, også lørdag. Det var en 
arbejdsuge på 72 timer. Ved siden af passede han en stor have, var 
kasserer i skyttelaget, strålefører ved det lokale brandværn, tenor og 
nodeskriver i sangforeningen. Han klippede selv håret på sine seks børn 
forsålede familiens fodtøj og kløvede selv otte kubikmeter brænde til 
vinteren samt lavede det meste husgeråd selv. 
Min bedstefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54 timer, han over-
tog haven efter oldefar og var strålefører. Ligeledes var han medlem af 
skyttelaget, og i sangforeningen var han baryton, men han havde ikke 
tid til at være kasserer eller nodeskriver. Han klippede også sine børn, 
medens hans brændehugst indskrænkede sig til en kubikmeter, fordi 
man var begyndt at fyre med kul. Husgeråd var noget man købte. 
Min far arbejdede 48 timer om ugen. Også han var medlem af skyt-
telaget. Men han havde hverken tid til sang eller frivillig brandtjenste. 
Ingen brændehugst til vinteren. Nej, men han lavede lidt husflid nu og 
da. 
Og jeg. Jeg er medlem af hjemmeværnet, men jeg kommer der aldrig. 
Jeg er ved at opgive havebruget. Det betaler sig ikke. Brændsel og kul 
til vinteren? Næh, vi har fjernvarme. Hvordan skal man ellers få tid til. 
noget i vor forjagede tid? Det er vort problem med stadig længere og 
længere fritid. Hvad skal vi bruge den til? Vi får varer og avisen bragt 
til døren. Det sparer tid. Vi har træk og slip, så er vi fri for at løbe i 
gården. 

GENERALFORSAMLING, den 5.1.74, se side 7.



Vi har telefon, støvsuger, vaskemaskine, fjernvarme m.v. Det sparer tid. 
Vi bevæger os med større hastighed end nogensinde tidligere - tilvands, 
til lands og i luften -- Det sparer tid --. Men til hvad???? Til det egntlige 
- til at level? Til at være menneske. Er det ikke sådan, at vi efterhånden 
er ved at glemme, hvad det er at være menneske? At leve? Aldrig har vi 
sparet så megen tid som nu, og aldrig har vi haft så travlt. Jo mere tid vi 
sparer, des mindre tid får vi til det egentlige. Ovenstående er nedfældet 
på papir af jeres stakkels formand, som gang på gang er ude for, at skib-
slagsmedlemmer siger, at han eller hun ikke kan komme og “arbejde” 
på grund af dårlig tid. Der er nogle medlemmer af skibslaget, der altid 
har tid, når der skal arbejdes ved skib eller Naust, og hvor mærkeligt det 
end lyder, så er det faktisk dem, der slet ikke har  tid, fordi de vitterligt 
i forvejen er parat til at give en hjælpende hånd med mange steder. Det 
offentlige ofrer millionbeløb på fritidsloven, hvor der gives et utal af 
tilbud om forskellige aktiviteter, hvor folk kan få brugt deres overskud 
af energi. Skibslaget koster ikke det offentlige en øre, vi har masser af 
tilbud om arbejde og godt kammeratskab, men det bliver kun benyttet af 
en alt for lille kreds. Det var dem, der byggede Nausten, det er dem, der 
holder skibet ved lige -- man kan godt forstå de er ved at blive sure--. 
Der er altid et eller andet, der skal ordnes på Naust eller skib; det er 
ikke de store arbejder, men små hyggelige jobs, hvor 2-3 mand kan gå 
og hygge sig med hinanden -- tag dig tid -- det er vigtigt for skibslagets 
fremtid, at vi ser hinanden - at vi kommer hinanden ved.
Carl Otto

tak
Den 1. November på vor forretnings 25 års dag, modtog vi en meget 
smuk sammenplantning fra Skibslaget, som vi blev meget glade for at 
modtage. 
Tusind tak. Edith og Carl Otto. 



-NYT-
Vi har atter modtaget et brev fra Pete Seger, det ser meget lovende ud, 
hør nærmere til generalforsamlingen.

October 22,1973 
Dear Carl Otto, 
Many thanks for your letter of August 28th. I think you put us all to 
Shame building you boat in such a way by hand and so carefully and 
I think that if you can bring your boys and your boat over here some 
summer or for that matter, spring or fall, I think there’s no doubt that 
the money can be raised to help pay for the trip. If you come over, how 
long do you intend to stay? From our point of view, it would be much 
easier to arrange this in 1975 or 76 because there are many details to 
be worked out in the way of publicity and accomodations. Neverthe-
less, I am taking the liberty of sending your letter to several friends who 
might have sone ideas as to how we can raise some money for you. I’m 
looking forward to getting some more photographs of the boat and here 
looking forward to our two boats meeting each other within a couple of 
years. All for now.

 

Nyt fra Skibelagsmødet 3,11. og bestyrelsesmødet den 6.12 : Nye skib-
slagsmedlemmer: 
   Lis Richelsen
   Christian Due
   Hans og Jørgen detlefsen.
Velkommen. 

Festkomiteen for skibslagsfesten blev som sidst Edith Larsen, Jørgen 
Sandholdt og Knud Botfeldt. 



På skibslagsmødet blev følgende to arbejdshold nedsat:
Pejs og skorsten  Henning Jessen
   Torben Heidtmann

Pejserummet   Børge Krogh
   Per Lassen 
   Palle Fløe 

hvis der er nogle der vil hjælpe, så henvend jer til en af ovenstående. 
Vores ged har fået fri kost og logi på Glaser-gården.

Mange har i tidens løb forundret sig over, at sømænd siger “hun” om 
deres skib, Der er sikkert mange grunde, og her er ni af dem: 
 1. Må styres af en mand.
 2. I ubevogtede øjeblikke tager hun magten. 
 3. Tåler ikke overbelastning.
 4. Skifter navn når hun skifter ejer.
 5. Er i almindelighed dyr at rigge til. 
 6. Koster mere i underhold end ejeren havde tænkt sig.
 7. Kan trække en mand med sig i dybet. 
 8. Må males og rigges til, inden hun går ud. 
 9. Bliver med årene besværlig og vanskelig at håndtere. 

--EFTERLYSNING--
Er der nogle der kender evt. gamle skibslagsmedlemmer der gerne vil af 
med noget eller hele isenkrammet så er skibslaget interesseret, så er der 
altid noget når vi skal bruge det. 





GENERALFORSAMLING
STED:  Drengespejderhytten 
Tid :   Kl. 16.00 
Dagsorden:  1: Valg af ordstyrer. 
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabet, 
  4: Fastsættelse af leje og bidrag, 1974, 
      Valg til bestyrelsen, på tur afgår : 
    Peter Svendsen 
    Henning Jessen 
    Carl Otto Larsen 
  6. Valg af revisorer og supl, 
  7. eventuelt 

Skibslagsfesten
Festen holdes i år i bådelagets klubhus på havnen, der er kun plads til 
5o mennesker, så dem der vil med må skynde sig at tilmelde sig. 
Øl:   Kr. 2,50 evt. snaps medbr. 
Smørrebrød :   Kr. 3,50 pr. stk. 
Tilmeldelse senest 2.1. til Carl Otto, smørrebrød betales ved tilmeldelse. 
Vel mødt den 5. kl 19.00 i bådelagets klubhus. 

 NAVN 
 Antal:  
 Hvor meget smørrebrød: 
 DATO:   Underskrift: 

Pr 




