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Artiklen om Skibslagets 50 års jubilæum i Jyd-
skeVestkysten er gået verden rundt! Jeg har 
netop modtaget en mail fra Ervin Jensen i    
Nicaragua der har læst artiklen. Ervin var med 
i Slesvig med Imme Gram og var med i starten 
af byggeriet af Sebbe. Han var medlem i en 
årrække, men har boet udenlands i mange år. 
Han medsendte et frisk billede af hans vikinge-
hjelm som han lavede i forbindelse med Imme 
Gram togtet i 1966 til Slesvig. Jeg har ikke set 
Ervin i 50 år - det er herligt at få kontakt igen.
Han er ikke den eneste af de “gamle” der har 
reageret på artiklen. Flere andre har kontaktet 
mig og er gået igang med at kigge efter histor-
isk materiale i deres gemmer - jeg har fået de 
første billeder fra søsætningen.
Uden fortid, ingen fremtid.
Historien om skibslaget er ikke blot “skrevet” af 
de pionerer der byggede skibet, men også af de 
hundredvis af nuværende og tidligere medlem-
mer der har sikret vedligeholdelse og reparation 
af skibene samt været med på de mange ture vi 
har haft i indland og udland. Det er en stor arv 
det nuværende skibslag forvalter. 

Skibslagshilsen
Steen Weile

Vikingehjelm havde horn - noget vi senere har erfaret 
ikke er historisk korrekt.

Arbejdsdage og - weekender

Hver torsdag frem til og med 24/5: kl 18.30 på 
Nausten
Lør+søn 30+31/3: Vi mødes kl 9 på Nausten
Lør+søn 6+7 april: Vi mødes kl 9 på Nausten
Plus de andre ting der står på hjemmesiden.

Aktivitetsplan

Rumregatta 2019   2019-05-30
Lukket arr. Sebbe og naust  2019-06-04
Sebbe Als 50 års jubilæumsfest 2019-07-20
Sommertogt  2019-07-21 - 2019-08-03
Ophal af Sebbe   2019-09-28
Ekstraordinær generalforsamling 2019-09-28
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Formandens hjørne
For små 50 år siden skete der noget stort i Au-
gustenborg. Spejdere og andre frivillige havde 
arbejdet hårdt i 2 år for at få bygget et vikinge-
skib, og 1969 var året hvor dette vikingeskib 
skulle søsættes. 
Skibet fik navnet Sebbe Als.
Siden da har det gode skib Sebbe Als været 
meget rundt i verdenen; en tur til Hedeby i Sles-
vig, og herfra til Oslo i Norge. Senere på en-
keltture i New York, i Dublin, i Belgien, Polen, 
Holland, mmange ture til Tyskland.. Ja, hun har 
været vidt berejst!
I år skriver vi så 2019; året hvor vi sammen kan 
fejre Sebbe Als’ 50 års jubilæum! Der var nok 
ikke mange dengang, der havde tænkt at et 
sådant jubilæum ville komme, da de for hoved-
partens vedkommende stævnede ud som teen-
agere og unge mennesker.
Og i år skal vi så fejre den rejse hun har været 
på. Mangt og meget er sket; folk er kommet til, 
folk er faldet fra, men Sebbe - hun er her stadig.
Hen over vinteren blev hun (igen) renoveret; et 
vikingekrigsskib er nu engang stadig et træskib. 
Undervejs i renoveringen måtte vi konstatere, 
at kølen er blevet moden til udskiftning, så til 
optagningen til efteråret bliver der afholdt ek-
straordinær generalforsamling for at drøfte hvad 
vi gør herfra.
Men til sommer - 20. juli - er der jubilæumsfest! 
På hjemmesiden kan man i øverste højre hjørne 
komme ind på et skema, hvor man kan skrive sig 
på hvis man vil hjælpe til. Vi beder inderligt alle 
medlemmer om at deltage i dette, da der skal 
forberedes en del til denne store dag, og Torden-
skjolds soldater har beklageligvis ikke nok am-
munition til en kamp i den kaliber.
Husk også at komme til de to arrangerede arbe-
jds-weekender, hvor vi gør Sebbe klar til sæso-
nens sejladser.
Vi ser frem til en rigtig god sæson - sammen 
med jer alle!

På bestyrelsens vegne,
-Allan Jensen, formand for Sebbe Als

Kontingent 2019
Husk at betale dit kontingent senest 1 maj.
Kontingentsatserne er uændrede, og de er:
- 300 kr for medlemmer med stemmeret
- 150 kr for aspiranter og støttemedlemmer

Det kan indbetales på konto og 
reg. nr. 8012-7474148.

Eller Mobilepay 478416. 

BEMÆRK: Der udsendes ikke indbetalingsfore-
spørgsel på MobilePay længere, så husk selv 
indbetaling.

Billede fra jomfruturen - det er snart 50 år siden!
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Sebbes reparation

Sebbe blev sat på værft (C-J. Skibs- og både-
bygger i Egernsund) i midten af september, og 
gennemgået sammen med skibsbyggerne. Og 
så gik de igang. Som billederne viser, så er der 
blevet skiftet rigtig meget på hende - det meste 
af styrbords side agten er nyt, en del planker un-
der vandlinien i bagbords side er blevet skiftet, 
men der er blevet lavet en mid-lertidig konstruk-
tion med ekstra bundstokke agten for masten. 
Grunden er, at kølen er i så dårlig stand at det ikke 
længere var muligt at montere planker på denne, 
og da alternativet var at skulle rejse penge til en 
ny køl, minimum 2 fulde plankelængder i hver 
side samt en hel del andre ting (bundstokkene 
skulle sandsynligvis også skiftes, da disse hel-
ler ikke er nye længere), blev der lavet denne 
midlertidige ordning.
Nu er Sebbe (næsten) klar til klargøring (maling, 
checke dørk og det sædvanlige vi foretager os 
hvert år), så vi ser frem til en god sejlads til Rum-
regatta med hende!

Allan

Skibet i adskilt tilstand

Skibet med nye planker set indefra

Skibet med nye planker set udefra

Kølen med rådskaderSkibet med de nye forstærkninger

Skibet med de nye forstærkninger
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Reparationer og vedligeholdelse af skibene

Ottar Als
2 bundstokke skal skiftes
2 planker skal tilvirkes og monteres
1 hel lønning (styrbord) og 1 del af en lønning (bagbord) skal tilvirkes og monteres
Der skal repareres dørk og fremstilles ny der hvor mastestøtterne har været.
Der skal laves 3 mindre lasker agterskibs.
6 knæ skal tilvirkes og monteres på tofter og lønning
8 åretolder skal tilvirkes og monteres
Skibes skal skrabes i foråret og visse steder vil det være en fordel at slibe hende ned. Hun skal 
så have er ordentlig omgang træbeskyttelse før hun males.
Revner i bunden skal skrabes godt ud og have Proof 10.

Sebbe Als
Bemærk – Sebbe ligger på C.J.Skibsværft i Egernsund. Derfor skal nedenstående aftales med 
værftet!
Sebbe rengøres (skrabes og støvsuges) inden næste punkt
Sebbe grundes på ”nøgen” træ, males sort udvendig, sort indvendig over dørk og smøres med 
blanding af ½ linolie, ½ trætjære under dørk.
Dørkplader bringes til værftet og lægges i. Hvor de ikke længere er gode, skal de tilrettes (tag 
passende værktøj med)
Rig og sejl tages med til værftet; Sebbe males med kobbermaling under vandlinie op til 1 uge før 
søsætning.

Nausten og andre bygninger/område
Telefonpæle i siderne af Nausten fjernes. Der stables sten i samme højde så der er naturligt 
stengærde
Sidste væg på toiletbygningen males brun
Afmontér flagstang fra gammel fod, skær 30 cm af den, slib og mal flagstang og knop, og montér 
flagstang på ny fod
Skorsten i det store rum i Nausten skal kalkes
Montér pynteborde uden for på Nausten
Lav sedler med type af tovværk, laminér disse, og sæt dem op over spigrene hvor tovværk 
hænger, så man ved hvad der ligger hvor
Skil seng til Sebbe ad og kør delene på genbrugspladsen
Oprydning på loftet af Nausten – hvad kan vi bruge, og hvad kan vi ikke bruge
Generel oprydning på Nausten
Alt ovenstående skal være udført inden vores 50 års jubilæum; se plan på hjemmesiden for dette
Generel oprydning og evt. kassering af ting på Slotsallé
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INVITATION

Til SEBBE ALS 50 års jubilæum
Lørdag, den 20. juli 2019

OHØJ

Æresmedlemmer, medlemmer, aspiranter og gamle medlemmer af skibslaget SEBBE ALS.

Den 19. juli 1969 er det 50 år siden Sebbe Als, efter 2 år og 11.000 timers arbejde, blev søsat i
Augustenborg fjord. Dette vil skibslaget gerne fejre med et brag af en skibslagsfest med håbet

om at rigtig mange vil møde op og fejre den gamle dame på behørig vikingevis.

Program
Kl. 15.00 – 17.00  Reception på nausten for indbudte gæster og skibslag.
    OBS: Mødested på havnen, da gæsterne sejles fra havnen og ud på 
    nausten i vikingeskibet Sebbe Als, samt retur til havnen.

Kl. 18.30 - ?    Jubilæumsfest i hallen på havnen for de indbudte skibslag og skibslaget 
    Sebbe Als, hvor kammeratlig samvær, god mad, skåler, musik og gode
    historier vil være i højsædet.

Praktiske oplysninger:  Prisen for denne enestående begivenhed er: 100,- kr for mad, 40,- kr
    for vin, 10,- kr for øl, 5,- kr for vand

    Tilmelding: Af hensyn til maden, bedes du/I tilmelde antal personer til:
    svendsen@sebbeals.dk
    Tilmelding senest 13. juli 2019.

    Betaling af de 100,- kr pr. person for mad kan ske på mobilpay: 478416 eller 
    bankoverførsel konto: 8012 7474148 
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Formandsberetning

I år fylder det gode skib Sebbe Als 50 år, og det skal jo fejres behørigt meget mere om dette se-
nere i dag.

Igennem årene har skibet og skibslaget oplevet mangt og meget; nogle år rigtig gode med masser 
af oplevelser, andre der kan være mere slidsomme.

2018 bød på gode oplevelser; et par gode ture ud I Augustenborg Fjord med Sebbe på træn-
ingssejladser samt den traditionelle Rumregatta, en god sommerfest samt mange hyggelige 
stunder om torsdagen på Nausten. Vi fik også en ny slæbebåd; Fie var blevet noget slidt I skroget, 
og vi fik et tilbud på en ny slæbebåd hvor komforten også var bedre, så vi har nu en ny Sebbeline.

Men 2018 bød også på hårde tider; vi måtte tage afsked med Jørgen Tang Larsen. Han havde 
kæmpet længe mod hans kræftsygdom, men til sidst tabte han kampen. Æret være hans minde!

I 2017 så vi, at Ottar trængte til en større overhaling, og vi fik gang I arbejdet med Ottar I 2018, 
men blev ikke færdig til sejlsæsonen, så hun kom ikke på vandet. Bestyrelsen sikrer en fokuseret 
indsats så hun kommer på vandet I 2019.

Ved enden af sejlsæsonen 2018 kom Sebbe på værft, og værftet gik I gang med renoveringen. 
Da plankerne blev pillet af, blev det desværre tydeligt at Sebbe er ved at være gammel. Kølen er 
Y-formet, og plankerne skal sættes fast på de to øverste dele, men det var ikke længere muligt da 
disse var så rådne, at man kunne vippe med dem med hånden!

Derfor blev der monteret klodser mellem spanterne, som plankerne kunne monteres på, som en 
midlertidig reparation.

Sebbe kan sejle videre med dette, men til en anden generalforsamling skal der tages stilling til 
hvad vi så gør herfra. Skaffe finansiering til ny køl? Skaffe penge til et nyt skib? Eller sejle med 
Sebbe så lang tid vi kan?

Uanset hvad, bliver det en af de største beslutninger I skibslagets tid vi skal tage når det kommer 
så vidt.

En af de store sten på vejen der kan være på sådan en rejse er, at vi med forskellige personlige 
udgangspunkter kommer I konflikt med hinanden, fordi vi taler mere end vi lytter og fordi vi finder 
flere problemer end vi finder løsninger, og at det hindrer os I at komme fremad. Andre skibslag 
har oplevet det samme; nogle er kommet igennem og er I dag stærke og trives, andre er ganske 
enkelt gået til grunde. 

Lige nu har vi brug for at byde os til hvor vi kan hjælpe, træde et skridt tilbage og give plads hvis 
andre kan løse en opgave bedre, og ikke mindst stå sammen for at sikre, at vi også om 10 år kan 
dele den store glæde vi alle har ved at sejle med vores gode skibe, med både nye og gamle ven-
ner! 

Allan Jensen
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Referat af ordinær generalforsamling i Skibslaget Sebbe Als
Dato: Søndag 13. Januar 2019
Adresse: Augustenborg Sejlklub, Havnen 10, Augustenborg

Dagsordenen for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent: Thor Jonasen

2. Valg af referent:  Solvej Christensen

3. Formandens beretning
    Beretning godkendes.
    Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at drøfte skibet  Sebbe Als’ fremtid.

4. Driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår
    Regnskab godkendes.

5. Budget for det følgende år
    Budget godkendes
.
6. Kontingent og leje
    Bestyrelsen foreslår at satserne forbliver de samme. Det blev vedtaget.

7. Status fra udvalg
    Jubilæumsudvalg:
    - Peter Svendsen
    - Kurt Bille
    - Allan Jensen
    - Birgit Juul Jørgensen
    - Dennis Thomsen

Jubilæum afholdes 20-07-19.
    - VIP – arrangement på Naust 14-16
    - Lukket fest på havnen

Der sendes invitationer til 9 skibe.
Der udsendes pressemeddelelse 01-06-19
Prisoverslag skal godkendes
Kræver opbakning fra medlemmer til praktisk arbejde

Arkivudvalg
Steen Weile
Peter Svendsen

Steen er i gang med indscanning.
2.500 til 3.000 sider lagt ud på hjemmeside
Forslag til bestyrelse om galleri på hjemmeside
Forslag om fælles indgang til materiale med Roskilde musset
Steen har lavet en 40-års jubilæums bog.
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8. Forslag til kommende aktiviteter 2019
    - Sommertogt til Moesgaard
    - Romregatta
    - 50 års jubilæumstur til Slesvig
    - Freja
    - Fælles week-end til Jels
    - Sejltur til Sønderborg Vikingetræf
    - Ottar 3 uger til Fynshav
    - Arbejdsweek-ender

9. Indkomne forslag 
    Klublokale (se bilag 1)
    Ønsker mødelokale til vinterperiode til invitation af medlemmer m.m. Slotsalle er OK til rå 
    materialer. Steen og Nicole og Viggo arbejder med sagen.
    Forslag om Snedkerværksted i Klokketårn.

    Vedtægtsændring (se bilag 2)
    Bestyrelsen fik mandat til at formulere en ny kontingent-stuktur.

10. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen (bestyrelse for 2 år, suppleanter for 1 år)

     På tur afgår kasserer Solvej Christensen (modtager genvalg),  bestyrelsesmedlem Kurt Bille 
    (modtager genvalg) og Dennis Thomsen (modtager genvalg).  

    Solvej Christensen og Kurt Bille blev genvalgt.
    Birgit Juul Jørgensen blev valgt ind, og Dennis Thomsen stopper i bestyrelsen

    På tur afgår suppleanter Dean Grossmann (modtager genvalg) og Nicole Møller (modtager 
    genvalg).

    De blev begge genvalgt.

    Øvrige bestyrelse (ikke på valg) – Allan Jensen og Søren Juhl Møller

11. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år)
     Wilford Hansen og Ivan Lorenzen blev genvalgt

12. Valg af stående udvalg (1 år):  
    Medieudvalg
    Steen Weile, Allan Jensen blev genvalgt. Lasse kom ind som ny.

    Arkivudvalg, 
    Steen Weile og Peter Svendsen Blev genvalgt

    Jubilæumsudvalg
    Peter Svendsen, Dennis Thomsen, Birgit J. Jørgensen, Kurt Bille, Allan Jensen. Blev genvalgt. 
    Jens Estorp kom ind som ny.

13. Valg af webmaster (1 år)
    Dennis Thomsen blev valgt. Anders Weile stopper.
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14. Bestyrelseskonstituering

    - Allan Jensen – formand
    - Søren Juhl  Møller – næstformand
    - Solvej Christensen – kasserer
    - Kurt Bille – materialeforwalter
    - Birgit Juul Jørgensen – sekretær

Suppleanter:
    - Nicole Møller
    - Dean Grossmann

15. Eventuelt
Viggo roser for deltagelse i Redbad filmen.

Derefter var der suppe og danmarkspremiere på Redbad filmen, men stående applaus.

Solvej Christensen

50 År
Dengang

Nu
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© Steen Weile
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Vikingeskibslaget Sebbe Als blev stiftet
 20. februar 1969

© Steen Weile
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20. februar 1969 blev der holdt stiftende generalforsamling i Augustenborg.
Her blev den selvejende foreningen Skibslaget Sebbe Als grundlagt.
Det er nu 50 år siden og de der er tilbage og jeg har kunne finde har fået denne 
hilsen pr. E-mail.

Kimen til vikingeskibet Sebbe Als var turen til Slesvig med Imme Gram i 1966.

Skibslaget Sebbe Als blev stiftet som en selvejende forening på en generalforsamling på 
Augustenborg forsamlingshus 20. februar 1969.
Vikingeskibet Sebbe Als blev navngivet og søsat 19. juli 1969.

Gennem de sidste 50 år har Sebbe Als nu sejlet havene tynde både i indland og udland som vær-
dige ambassadører både for Danmark og for Augustenborg.

Hundredvis af skiftende medlemmer har været med på ture til Tyskland, Norge, USA, Belgien, 
England, Irland og Polen samt de mange ture vi har haft i de danske farvande.
Det er også blevet til en lang række film, mest for udenlandske filmselskaber.
Vi har også gennem tiden sejlet med et tusindtals udenlandske gæster og givet dem foredrag om 
skibet og vikingerne på nausten.

Og skibet Sebbe Als, Ottar Als og Nausten har vi endnu.

Vi kan også kalde os verdens ældste vikingeskibslag og sejler i det vikingeskib, der til sommer 
fejrer sit 50 års jubilæum og er verdens ældste sejlende vikingeskib. Måske endda det ældste 
sejlende vikingeskib nogensinde! Vikingerne lavede vist ikke gennemgribende reparationer, men 
byggede nye skibe når de gamle var udtjent.

At vi er nået så langt og kontinuerligt har fulgt vore vedtægter samt formålsparagraf - bevare, 
vedligeholde og sejle med de skibslaget tilhørende skibe - skyldes at vore ledere med Carl Otto 
i spidsen og en flok spejderdrenge lagde et stort stykke arbejde i at bygge skibet samt senere 
nausten og Ottar og at der den 20. februar 1969 blev afholdt en stftende generalforsamling der 
gjorde skibslaget til en selvejende forening.

Vi har gennem de 50 år mistet en del af de gamle pionerer, men der er stadig en del tilbage. De 
har alle været med til at skabe noget stort som ingen havde drømt om ville holde i 50 år. En stor 
tak til dem.

Jeg har selv været med lige fra turen med Imme Gram til Slesvig og frem til i dag. Jeg har også 
været med på alle de store ture samt mange af de indenlandske. Det har været en 50 års rejse 
med oplevelser der er de færreste forundt.

Hermed et stort tillykke til stifterne og en tak til de hundredvis af medlemmer der gennem tiden har 
holdt skibslaget kørende og skibene sejlende. Forhåbentlig vil det fortsætte mange år endnu.

Med skibslagshilsen

Steen Weile MS (Medlem af Skibslaget)
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Sebbe, et af de 5 vigtigste vikingeskibe i verden!

Denne artikel fandt jeg på nettet og det er da noget vi kan være stolte af. Vi har gennem tiden 
promotet skibet verden over og det har vakt opmærksomhed.
Steen Weile
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Pandekager på nausten 
28. december 2005

Det var ikke lige det bedste 
vejr da vort lille arrangement 
skulle afholdes. Sne og blæst 
havde gjort at der ikke var den 
store tilstrømning, men en 
plan er en plan og vi mødte 
derfor fire personer. Det med 
at køre ned til nausten kunne 
vi glemme, da der lå høje sne-
driver over vejen. Vi efterlod 
bilen i en snedrive oven for 
vejen og gik derned. Det var 
dejligt at komme ind til den 
pænt opryddede naust og 
opholdsrummet - snart bul-
drede ilden i brændeovnen. 
Vi satte os for at gå igang 

med klargøring af værktøj og da vore stemmejern var i en sørgelig forfatning 
efter møder med søm og andet, gik vi igang med slibning og oliering. Det er 
ikke noget man lige gør på fem minutter - det tager lang tid og kræver stor 
omhu. Har man først prøvet at slibe et stemmejern er jeg overbevist om at 
man tænker sig om to gange før man bare hakker løs. Men det er da hyggeligt 
at sidde fire personer lunt og godt med sne og blæst udenfor og bare slibe.
Hen på formiddagen gik formanden igang med at røre pandekagedej og så 

blev der ellers bagt. Fristbag-
te pandekager med sukker 
og syltetøj er nu godt! Over 
middag pakkede vi sammen, 
gik op til bilen og kørte ned til 
familien Dau for at ønske godt 
nytår og gøre op for årets leje. 
Eftermiddagen for kassereren 
og formanden gik med at få 
rettet op på adresselisten idet 
der har været utrolig mange 
flytninger. Enkelte er hoppet 
fra, men der har heldigvis 
også været en tilgang af as-
piranter.

      
 Jule- og nytårsønsker til alle

       Steen Weile

Historisk tilbageblik

Det var ret umu-
ligt at køre ned 
til nausten.

Men der var 
nogle opgaver 
der skulle ud-
føres - ja, men 
så går man da 
bare.



14

Kølsvinet  Nr. 1  Marts 2019

Skibslaget Sebbe Als

Første arbejdsdag på nausten 2010
Der var en der anbefalede 
at vi parkerede ved gylle-
beholderen - det var bare 
ikke så let, da vi så skulle 
køre gennem 1,5 m sne 
over 300 meter, så vi valgte 
at lade bilerne stå oppe ved 
vejen og gå derned. At der 
er sne er helt fint, at der er 
et par minusgrader er hell-
er ikke noget problem, men 
når der samtidig blæser en 
pelikan er det sgu koldt! Al-
ligevel var vi en halv snes 
mennesker der trodsede 
vejret og mødte frem - 2 
kom helt fra Århus - flot!

Der var dog ikke særlig varm i nausten - nærmest rigtig koldt så det bedste 
sted at opholde sig var inde ved brændeovnen. Der var mad, the og kaffe så 
det var jo ikke så ringe endda. Vores årer har fået splinter og nogle stykker gik 
igang med at pudse dem ned, medens en gik i krig med indvendig rengøring 
af skibet. Jeg ville ikke gå i vejen for det arbej-dende folk og valgte at lufte mit 
kamera (udenfor) - det var også koldt, men et dejligt sceneri med is og sne - 
her sender man selvsagt tankerne til miljøet og den globale opvarm-ning! Hvor 
ville det have været smukt med solskin, men solen udeblev. Isen har allerede 

nu givet lidt problemer idet 
den er begyndt at trække 
vore pæle op - de skal have 
en klaphammer til foråret. 
Arbejdsdagen blev ikke så 
lang, idet der var indkaldt til 
skibslagsmøde og gener-
alforsamling, mere herom 
senere.
Jeg synes det var flot at så 
mange kæmpede sig vej 
gennem snemasserne, det 
fortæller lidt om det stof vi 
er lavet af - tak til alle.

 Skibslagshilsen  
 Steen Weile

Der var stort set 
lige koldt uden-
for og indenfor!

Det er smukt når 
det hvide pulver 
er drysset over 
området

Historisk tilbageblik
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Stor tak til sponsorer

I 2016 kunne vi konstatere, at Sebbe Als trængte til større reparationer, og bestyrelsen fik 
udarbejdet et tilbud på dette. Herefter iværksatte vi et større arbejde med at kontakte fonde 
for at få hjælp til dette bekostelige arbejde. Og i sommeren 2017 nåede vi vores mål!
Sebbe Als kom på værft i vinteren 2017, men værftet nåede ikke arbejdet, så i efteråret 2018 
kom hun igen på værft, og fik en større overhaling. 
Sebbe Als er verdens ældste sejlende vikingeskibskopi; hun blev bygget af spejdere 1967-1969, 
og har været med til at opfostre mange gode hobbybådebyggere og sejlere, og er særdeles 
kendt; ikke kun i og omkring Augustenborg, men også ude om i verdenen.

Og nu er Sebbe Als så klar til flere års god sejlads; klar til at vise “flaget” og videreføre nyere 
vikingetid i Danmark.

Alt dette ville ikke være muligt uden den store håndsrækning fra vores sponsorer, så 
vikingeskibslaget Sebbe Als vil gerne sige et stort TAK til vores sponsorer i forbindelse 
med dette projekt!

Med venlig hilsen
Skibslaget Sebbe Als

 

 

 

SE Vækstpulje

Fabrikant Mads Clausens Fond

BHJ Fonden

Linak

Sydbank
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Bestyrelsen
Formand
Allan Jensen
Koldingvej 115
6500 Vojens
Tlf: 21444237
allan@sebbeals.dk

Næstformand
Søren Juhl Møller
Kiding Skov 1, Bojskov 
6400 Sønderborg
Tlf 29939443 
soerenjm@sebbeals.dk

Kasserer
Solvej Christensen
Borgmester Andersens Vej 17, 1. th.
6400 Sønderborg
Tlf. 21932727
solvej@sebbeals.dk

Sekretær
Birgit Juul Jørgensen
Strandvejen 5 2sal 
6400 Sønderborg
Tlf: 20652603 
birgit@sebbeals.dk 

Materialeforvalter
Kurt Flemming Bille
Rugmarken 23  
6360 Tinglev
Tlf: 29270810
kurtb@sebbeals.dk

Udvalg

Medieudvalg
Steen Weile
Lillehave 19 
Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf: 21159022 
steen@sebbeals.dk

Allan Jensen
Koldingvej 115
6500 Vojens
Tlf: 21444237
allan@sebbeals.dk

Lasse Abildboe Olesen
Hasle Centervej 271, 5 tv 
8210 Århus V 
Tlf. 28445472 
lasseabildboe@gmail.com

Arkiveringsudvalg
Steen Weile
Lillehave 19
Fynshav 
6440 Augustenborg
Tlf: 21159022 
steen@sebbeals.dk

Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 21358390
Svendsen@sebbeals.dk

Webmaster
Dennis Thomsen
Nederbyvej 2, 1., Rinkenæs
6300 Gråsten
tlf 22636635
ham200192@gmail.com

Suppleanter
Nicole Møller
Parkgade 8 6440
Augustenborg
Tlf. 74471078
nicole@sebbeals.dk

Dean Grossman 
Langagervej 71 
6100 Haderslev
Tlf: 21426637 
dean@sebbeals.dk

50 års jubilæumsudvalg
Peter Svendsen
Midtkobbel 47
6440 Augustenborg
Tlf. 21358390
Svendsen@sebbeals.dk

Allan Jensen
Koldingvej 115
6500 Vojens
Tlf: 21444237
allan@sebbeals.dk

Kurt Flemming Bille
Rugmarken 23  
6360 Tinglev
Tlf: 29270810
kurtb@sebbeals.dk

Birgit Juul Jørgensen
Strandvejen 5 2sal 
6400 Sønderborg
Tlf: 20652603 
birgit@sebbeals.dk 

Dennis Thomsen
Nederbyvej 2, 1., Rinkenæs
6300 Gråsten
tlf 22636635
ham200192@gmail.com


