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Sæsonen er slut - 
nausten venter.
Er nu blevet 38 år.



Arbejdsplan

13. - 14. Oktober Arbejde på nausten - ansvarlig, Knud Møller
10. - 11. November Arbejde på nausten - ansvarlig ?
15.         December Arbejde på nausten + juleafslutning (gløg og æbleskiver),
   ansvarlig, Steen
19.         Januar  Ordinære generalforsamling

Arbejdsopgaver

- Jord på tag aktiviteten afsluttes. Sidste del jord skal op og resten flyttes.
- Hvis vejret er til det vil naust og bulhus have godt af lidt maling.
- Toiletbygningen skal op.
- Ottar skal op og gøres klar for vinteren.
- Fie skal op

Steen Weile

Sebbes Hjemmeside

Hej medlemmer.
Hjemmesiden har rundet 21.000 besøgende. Det er udmærket, men der er 
”plads” til flere nysgerrige og interesserede gæster – og har I gode idéer til nye 
tiltag, modtages de naturligvis gerne.
Der brygges for øjeblikket på et punkt, der vha. videoklip i varierende længder 
har mulighed for at vise skibslaget Sebbe Als fra forskellige sider; dette være sig 
togter, vedligehold, det sociale aspekt o.l.
Derfor: Er der frivillige, der vil optage film der belyser disse sider, lægger jeg dem 
gerne ud. Det behøver ikke være optaget med hverken halv- eller hel-profes-
sionelt udstyr; mange moderne mobiltelefoner og digitalkameraer er efterhånden i 
stand til at optage film af en ganske hæderlig kvalitet.
Mvh. Anders Weile

Vi har mistet et æresmedlem

Kresten Lassen døde torsdag den 20. september 86 år gammel. Kresten var med 
fra starten og skar blandt andet Sebbe´s første hovede. Gennem årene har han 
lavet en række træskærearbejder og malerier af Sebbe som vi har brugt som 
gaver ved særlige lejligheder. Kresten var kendt for sit gode humør og masse 
historier i sit aktive liv i skibslaget. Han deltog i en lang række ture og var med til 
at gøre disse festlige. Med Kresten mister vi en del af Sebbes historie. Æret være 
hans minde.

På skibslagets vegne
Steen Weile



Formandens hjørne

Nu nærmer vinteren sig alle skibe er på land, og mørket er ved at sænke sig over 
landet.
Bestyrelsen havde valgt at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling for at få 
medlemmerne tilkendegivelse om hvad der skal ske med Sebbe. Der mødte ca. 
20 medlemmer op som alle tilkendegav at vi skal gøre alt for at bevare Sebbe 
sejlende, specielt set med henblik på at hun er det ældste sejlende vikingeskib i 
Danmark og at vi i 2009 kan fejre hendes 40 års dag.
Generalforsamlingen gav også bestyrelsen bemyndigelse til at indhente tilbud for 
reparation af Sebbe og at søge de nødvendige fondsmidler hertil, da vi nok må 
erkende at skibslaget ikke for nuværende råder over en ekspertise der vil gøre en 
sådan reparation mulig i egen regi.
Vi vil indhente tilbud fra vikingeskibsmuseet og derudover også se om vi kan få et 
alternativt tilbud fra et værft der kan og vil gå i gang med en sådan opgave.
Vi vil prøve vinteren igennem at informere på hjemmesiden og per mail omkring 
situationen samt give en mere udførlig status på den ordinære generalforsamling 
i januar.
Men, kære venner, udover Sebbe har vi jo også Ottar der skal vedligeholdes, en 
Naust der trænger til en kærlig hånd osv. Så derfor vil jeg opfodre alle unge som 
gamle, nye som erfarne at slutte op omkring vores arbejds weekender, hvor vi 
udover at udføre et stykke arbejde også hygger os i gode venners lag. Der er lige 
meget om du kommer hele dagen eller kun et par timer, kom og vær med i fæl-
lesskabet og nyd nogle herlige timer i og omkring Nausten.

Kurt

Ind imellem oplever vi ekstremt lavvande i 
fjorden.



Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sebbe Als 15/9 2007

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Viggo Jonassen - vedtaget.

Pkt. 2: Valg af referent
Allan Jensen - vedtaget.

Pkt. 3: Sebbe tilstand/planer for fremtiden.
Formanden fremlagde en status for vintersæsonen ‘06.
sebbe skulle have skiftet 2-3 meter planker. Grundet stærkt begrænset fremmøde 
til arbejdsweekenderne blev der lavet en lappeløsning, så Sebbe kunne være 
sødygtig til mindre belastende sejlads. Hvis Sebbe skal repareres ordentligt, vil 
det koste meget, enten i form af timer eller penge ved professionelle skibstøm-
rere. Sebbe ville kunne laves nødtørftigt fra sæson til sæson, men så kun kunne 
bruges til sejlads i Zone 1 (Augustenborg fjord) Formanden ønskede herefter 
at høre medlemmerne hvad holdningen er, både til reparation og ønsket se-
jladsmængde/type.

Knud Møller fremlagde, at der generelt mangler en organisator til arbejdsweek-
enderne, som ved hvad der skal laves og hvordan. Bestyrelsen har stået ret alene 
med vedligeholdet i vinters. Sebbe trænger til en større overhaling. Knud nævnte, 
at det ikke er unikt for Sebbe Als at der er få aktive medlemmer; stort set alle an-
dre foreninger har samme problem. Er foreningsliv passé - mening ønskes..

Viggo Jonassen nævner, at Klaus Kay har fungeret som organisator tidligere, men 
grundet lavt fremmøde kom bagud i vedligehold uanset. Viggo foreslår, at for at 
komme i bund, skal vi indhente tilbud ved vikingeskibsmuseet i Roskilde, Sebbe 
repareres der. Pengene skal fremskaffes fra fondsmidler. Roskilde er hørt ad; de 
vil gerne. Danfoss kan måske lokkes til at sponsere projeketet. Dette er ingen ga-
ranti for at folk så har lyst til at sejle - men så er muligheden der; det er den ikke, 
hvis Sebbe ikke repareres.

Klaus Kay anbefaler at vi tager Roskilde, da de har ekspertisen i netop vores skib-
stype. Det er også vigtigt, at vi får drøftet hvordan vi kommer videre, både med 
sejlads og vedligehold. Ud fra formål og medlemstal skal vi vurdere hvad vi kan 
og vil som forening. Klaus Kay fremlagde formålsparagraffen (§2) i vedtægterne, 
og nævnte at det var vigtigt at vi overvejede hvad vi lagde i denne.

Kim Christensen mener, at Sebbe bør bevares, men at ressourcerne er stærkt 
begrænsede pt.

Steen Weile mener, at vedligehold ikke er noget problem, men reparation er. 
Hvis Sebbe repareres gennemgribende nu, kan vi godt vedligeholde hende selv 
fremover.



Richard Warrington mener, at Sebbe skal repareres professionelt, men at vi skal 
deltage aktivt i dette, for at det stadig er “vores” projekt.

Viggo Jonassen mener, at vores formålsparagraf er god og dækkende. Sebbe 
skal repareres, men af professionelle skibstømrere, der kender vores skibstype. 
Ønsker bred tilkendegivelse af mening om reparation/overslag af professionelle 
fra generalforsamlingen.

Conny Rick nævner, at det er utrolig trist at måtte aflyse ture, når folk kommer 
langvejs fra for at deltage i dem. Dette hændte ved arrangementet 1/9; nogle 
aflyste med relativt kort varsel, hvilket betød at cirka 9 voksne og 6 børn måtte 
skuffes.

Per Rosenberg gør opmærksom på, at oprindeligt var det pionerer, der byggede 
Sebbe. Disse har enten fået familie, er flyttet fra området eller har andre prior-
iteter, og der kan derfor ikke trækkes på disse længere. Medlemmerne skal være 
bedre til at hverve nye medlemmer (venner, familie, kolleger osv.) ved at tilbyde 
åbne arrangementer. Sebbe bør bevares og repareres af professionelle. Folk, der 
er gode til at søge fonde, bør sættes på arbejdet med dette.

Klaus Kay tilkendegiver, at det er utrolig vigtigt med forventningsafstemning over-
for nye og gamle medlemmer; hvad kan man forvente, når man er med i Sebbe 
Als - også af hinanden? Vi skal være opmærksomme på hvilke slags mennesker 
vi ønsker at tiltrække og fastholde. Vi skal også overveje hvad der gør det interes-
sant at komme i Sebbe Als? Hvad tiltrækker folk, og får dem til at blive ved med 
at komme? Er foreningen for dårlig til at afstemme forventninger overfor medlem-
merne?

Viggo Jonassen ønsker en afstemning vedrørende indhentning af tilbud på 
professionel reparation af Sebbe. Forslaget er vedtaget; flertallet overvældende 
for, meget få neutrale, ingen imod. Viggo ønsker at flere tilbud skal indhentes, for 
at finde den bedste pris versus kvalitet. Det tilstræbes at Sebbe er klar til næste 
sejlsæson.

Formanden gør opmærksom på, at det ikke er så sandsynligt at Sebbe er fuldt 
repareret til næste sejlsæson, da fonde oftest kun mødes hver 3. måned for at 
tildele midler, og tiden derfor hurtigt kan løbe fra os. Det meste realistiske er at 
foreningen foretager nødreparationer af Sebbe vintersæsonen ‘07, og at tilbud, 
fondsmidler, værftstid mv. er klar til oprindelig optagning i ‘08.

Per Rosenberg udtrykker tilfredshed med afstemningens resultat, da reparation er 
nødvendig.

Jørn sahl mener, at det ville kunne give PR at optage en video med Sebbe og evt. 
få vist på dansk TV. Denne skal naturligvis referere til vores hjemmeside.



Jens-Peter Østergaard bemærker, at hvis man søger mindst 3 steder, skal man 
tage ét af tilbuddene, sandsynligvis det billigste. Han ved fra Nydamsselskabet, at 
fonde kan tage nogen tid at søge.

Steen Weile nævner, at der mangles koordinatorer til arbejdsweekenderne. Det 
sker ofte, at folk kommer men  der er ikke nogen, der kan fortælle de fremmødte 
hvad der skal laves. Dette virker demotiverende på de fremmødte, så de ikke 
møder igen. Åbne arrangementer er prøvet tidligere, uden at nogen dukkede op, 
og det gav slet ingen nye medlemmer. Vi skal være bedre til at gøre opmærksom-
me på, at arbejdsweekender ikke bare er hårdt slid; det er også hygge og socialt 
samvær. Desuden mangler vi skippere - de nye søfartsregler dikterer, at nye skip-
pere skal have en Yachtskipper 3. Eksisterende skippere skal ikke efterleve ikke 
dette krav, men disse bliver færre og færre. Vi kan selv reparere Sebbe til sejlads 
i Zone 1 (Augustenborg Fjord) til næste sejlsæson.

Katrine Jonassen vil gerne kontakte Roskilde for et tilbud. Hun nævner også, at 
det er meget vigtigt at nye medlemmer kommer med ud at sejle for at få inter-
essen fanget - dette er alfa og omega.

Viggo Jonassen bemærker, at tilbud skal indhentes så hurtigt som muligt, og at 
det er vigtigt med arrangementer for at hverve nye medlemmer.

Formanden nævner, at den nye kulturrådsformand har gode forbindelser til Kultur 
i Syd, og at vi måske kan “sælge” Sebbe som et stykke lokalt, bevaringsværdig 
kultur.

Steen Weile fremsætter ønske om at man skal sørge for for at sende materiale til 
hjemmesiden til Anders Weile, så den er levende. Vi har passeret 21000 hits på 
hjemmesiden.

Kim Christensen Ønsker, at film lægges ud i MP4-format. Hjemmesiden skal være 
mere FireFox-kompatibel, da den pt. kun fungerer ordentligt med Internet Explor-
er, og dermed afskærer potentielle interesserede i at se hjemmesiden.

Knud Møller gør opmærksom på at 13+14/10 er der arb. weekend. Planen er, at 
der dels skal jord på taget, dels ske optagning af Ottar.

Exe nævner, at der skal bare være nok jord til at græs kan gro og tagpappet ikke 
ligger bart.

Knud Møller mener at sagen med jord på taget skal afsluttes vha. Niels (vores 
“udlejer”). Restjord skal bare fjernes. Toiletter sørger Jens Peter for, men har 
ligget standby grundet helbred. Knud melder sig som koordinator 13+14/10. Be-
styrelsen tager op efterfølgende hvad der skal laves og hvem der er koordinator 
hvilken dato til arbejdsweekend.



Jens Peter har tidligere bedt om hjælp til toilet (per email til medlemmerne), men 
fik absolut ingen respons (fik en mundtligt tilsagn af Jørn Sahl idag). 

Klaus Kay bemærker at når bestyrelsen arrangerer arbejdsweekend, forventes 
det (retteligt) at folk dukker op.

Pkt. 4: Evt.
Viggo: Har været til møde i søfartsstyrelsen, som vil lave tekniske regler for se-
jlads med vikingeskibe. 2 ingeniører uden sejladskendskab ville lave regler. Efter 
4 timers møde med Viggo havde de mange gode rettelser. Sebbe Als sejladsre-
glement blev overdraget til dem som eksempel. Medlemssejlads er ikke omfattet 
af reglerne, kun ved arrangementer. Råsejlsseminar lader sig ikke gøre i 2007 og 
2008, da de fleste mulige interessenter er bundet op med Havhingsten.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 18.15. Bestyrelsen takker for god ro og orden.

-- 
Med venlig hilsen / Best regards,
Allan Jensen

Der køres jord på taget

For at græsset kan gro og 
tagpappet ikke nedbrydes 
af solen skal der et godt lag 
jord på. Vi fik et stort læs 
jord af vore udlejere, men 
det kommer ikke op af sig 
selv.

Taget er på omkring 200 
kvardratmeter så det er 
nogle ton der skal slæbes/
køres op.



Søsætningen af Sebbe
Hun tog vand, meget vand 
og der var nogle bekymrede 
miner. Men de var jævnt 
rundt omkring og ikke nogen 
egentlig læk.

Efter nogle timer kun hun 
pumpes tør og lå atter på og 
ikke i vandet. Stolt som en 
svane.

Ottar lægges i havn

Ottar blev liggende for anker ved nausten og da 
hun skulle i havn var det blevet højvande. Det 
lykkedes dog at komme ud til hende selv om 
waders var for korte.



Sankt Hans på nausten

Skibslaget er andet end ar-
bejde og sejlads. Vi mødes 
også på nausten omkring 
sociale arrangementer som 
eksempelvis Sankt Hans.

Det var et meget hyggeligt 
selskab der hyggede sig 
med mad og drikke ved 
vort store langbord.

Roger Waters (Pink Floyd)

“Tilfældigvis” spillede Roger 
Waters i slotsparken i Au-
gustenborg da vi skulle ud 
at sejle med Ottar. Vi havde 
tilfældigvis madkurven med og 
kastede anker ud for parken.

Det var en stor oplevelse både 
med musikken og det store lyss-
how - en virkelig dejlig oplevelse.



Arbejdsopgaver

Ophaling af skibet gik fint selvom 
der ikke var meget vand i fjorden. 
Der var til gengæld folk nok.
Det er egentlig et imponerende 
skib vi har!

En grundig rengøring før hun 
trækkes det sidste stykke ind. 
Det sparer en masse arbejde 
når hun atter skal gøres klar til 
søsætning.

Sommertogt

Sommertogtet blev en oplevelse for deltagerne 
selvom det på grund af vejret ikke blev så meget 
sejlads som ønsket. En god ting var det at en god 
ven af skibslaget var med, sejlende i sit eget skib 
der også fungerede som slæbebåd.

Begge skibe for fulde sejl 
ned af Alssund. Der var 
masser af vind og fuld 
fart på ned af Alssund.



Bestyrelsen    
  
Formand
Kurt Deutschbein
Borrevej 10, Sundsmark
6400 Sønderborg
Tlf. privat: 74420588
E-mail:  kurt@sebbeals.dk 

Næstformand
Steen Weile
Notmark 23
6440 Augustenborg
Tlf. privat: 74473176
Tlf. arbejde: 74883292
E-mail:  steen@sebbeals.dk
 
Kasserer
Nicole Møller
Parkgade 8
6440 Augustenborg
Tlf. privat 74471078
E-mail:  nicole@sebbeals.dk
 
Sekretær
Allan Jensen
Østerbyvej 13
6470 Sydals
Tlf. privat: 74420110
Tlf. mobil: 21444237
E-mail:  allan@sebbeals.dk 
 
Materialeforvalter
Knud Møller
Konkylievej 3   1, mf
6400 Sønderborg
Tlf. 25777447
E-mail:  knud@sebbeals.dk

Katrine Jonasen
Odensegade 30, 4. tv
8000 Århus C
Tlf. privat: 61331666
E-mail:  Katrine@sebbeals.dk

Birgit B. Bladt
Trenerparken 12, Dybbøl
6400 Sønderborg
Tlf. privat: 74470700
E-Mail:  birgit@sebbeals.dk

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. 
Aktiviteterne er også mange - sejlads,
mange forskellige arbejdsopgaver
og så det sociale samvær. Som 
med andre aktiviteter er det lettere 
og sjovere når man er mange,
ikke blot med hensyn til arbejde,
men også når der skal sejles.
Har du en god ven, en nabo
eller en i familien der kunne
have lyst til at prøve noget
nyt - så tag dem med, 
måske kan både de og 
skibslaget få noget
ud af det!


