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AKTIVITETER 
 

Klubaften kl. 19.00   16. december  
       06. januar  
 

Madpakkeonsdag kl. 12.00  07. januar  
 

Klubaften kl. 19.00   13. januar  
      20. januar 

      27. januar 
      03. februar  
 

Madpakkeonsdag kl. 12.00  04. februar 
 

Fastelavn kl. 14.00  - 17.00  08. februar 
 
 

 

 
Fredericia Motorbådsklub  

ønsker  
alle annoncører og medlemmer  
en glædelig jul og et godt nytår  
med tak for samarbejdet i 2014 

 

Bestyrelsen 



 

5 

 
 

 
Formanden  
siger….. 

 
Vi har taget hul på den første vintermåned efter en forrygende god 
sæson. De fleste har fået båden på land og gjort den vinterklar, og der 
er lukket for vandet, så nu står den på overvågning og vinterprojek-
ter, inden vi kan tage hul på en ny sæson.  
Der er dog stadig en del både i vandet, så vi håber, at vi slipper for de 
voldsomme storme, som vi så sidste år. Men i alle tilfælde, sikr jer 
nu, at jeres båd er forsvarligt fortøjet og fendret af, så I undgår skader 
på egen eller andres både, hvis der alligevel skulle snige sig en storm 
forbi. 
 
Skærbæk festen blev afholdt den 6. september. Erik og Anna havde 
som sædvanlig arrangeret, og sat en række folk til at hjælpe med at 
stable et flot arrangement på benene. Det blev en stor succes med 
mere end 60 deltagere.  
At festen denne gang blev afholdt i vores eget klublokale, skyldes 
udelukkende vanskeligheder med at få en aftale med Skærbæk; men 
hvad det fører til for fremtiden, må tiden vise. 
 
Den 18. oktober tog vi standeren ned sammen med sejlklubben. Det 
blev et vellykket og godt besøgt arrangement med mere end 80 delta-
gere.  
Vi havde for første gang åbnet imellem vore klublokaler og holdt et 
fælles arrangement. Peter Thomsen og hans bedre halvdel, Lilly, fra 
sejlklubben havde arrangeret en flot buffet med en masse lækkerier, 
og der var lidt væske til at skylle efter med, så alt i alt en god dag. 
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Tlf. 75 94 35 11 
Mobil 40 18 36 11 

 

Optagning og isætning af både indtil ca. 8 tons. 

Samt al vognmandskørsel. 

Vi har taget hul på vore klubaftener, som finder sted hver tirsdag kl. 
19.00 i klubhuset. Vi er startet uden at have nogen dagsorden eller 
specielle arrangementer. Der har været mellem 12 og 20 personer 
hver gang, og det er blevet til megen snak og udveksling af mere el-
ler mindre sandfærdige historier, og der er blevet indtaget alt fra 
hjemmebagt chokoladekage, varme vafler, ostemadder og senest 
gløgg og æbleskiver. Det er nogle hyggelige aftener, men det kunne 
være fint, hvis der kom nogle forslag til arrangementer eller temaer, 
vi kunne mødes omkring. Der vil blive arrangeret en dag med de-
monstration af hjertestarter, og Aksel og Janne vil gerne komme og 
fortælle om og vise billeder fra deres passage af Panama kanalen her 
i efteråret. Disse arrangementer finder vi plads til i det nye år, og vi 
arbejder med et arrangement om motorpasning, som vi håber at få 
passet ind. Har du idéer eller ønsker, så kom endelig med dem. 
 

Inge Herskind og Dorthe Pihl havde lyst til og mod på at arrangere 
en julefrokost for klubbens medlemmer, et godt og prisværdigt initia-
tiv, som bestyrelsen nemt kunne tilslutte sig. Der har været enkelte 
medlemmer, der har udtrykt utilfredshed med, at arrangementet af-
holdtes en onsdag kl. 12.00, hvor mange er på arbejde; men vi har 
også mange medlemmer, som arbejder på skæve tider, i weekenden 
og på skiftehold. Så nu får de også chancen for at deltage i et arran-
gement. Det tog heller ikke lang tid at få ”udsolgt”. Vi venter spændt 
på referat. 
 

Ovenstående inspirerede måske et par af vore andre medlemmer. 
Anette, Søren, Jens med flere arrangerer en julemiddag fredag den 
19. december. Se hjemmesiden og skynd jer at melde til. Der er be-
grænset plads. 

Vognmand 
Benny Hansen 
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Fælleshuset imellem redskabshusene har gennemgået en større op-
gradering med indvendig beklædning, indlagt strøm, borde og stole 
og tilsluttet vores adgangssystem, så alle med adgang til klubhuset 
også har adgang her. Det er blevet en lille perle på havnens bedste 
plads. 
 

Nu hvor ADP har overtaget havnen, og det er blevet hverdag, klub-
huset er færdigbygget, lejekontrakten er på plads, klublokalet er i sto-
re træk indrettet, udlejningen er sat i system, og hjemmesiden er oppe 
at køre, begynder vi at optimere tingene og gå i detaljer med de for-
skellige projekter og vil arbejde lidt mere med vores udvalg, som vi 
har forsømt. Broudvalget går en travl og spændende sæson i møde 
med renovering af Paradisbroen og jubilæumsfest. 
Arrangementsudvalget skal måske suppleres, så vi sikrer, at de initia-
tiver, der bliver luftet, også bliver fastholdt og føres ud i livet på en 
struktureret måde. 
 

Vi krydser fingre for, at ADP får succes med deres bestræbelser på at 
udleje/sælge nogle af byggefelterne på havnen, således at vi får et 
eller flere serveringssteder, grill, restaurant eller hvad det nu måtte 
være. 
 

Med en kæmpe stor tak til bestyrelsen, udvalg, annoncører og alle 
øvrige, der har bidraget til, at vi er kommet rimelig godt igennem 
2014, ønskes I alle en rigtig god jul og et lykkebringende nytår. 
 

Lars Fardrup Nielsen 
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Flytning 
 

Kolding Marinecenter er flyttet til Fynsvej 113 

 
 
 
 
 

 
Problemer med køleskabet 
i båden. 
Vi kan hjælpe med både 
salg og service.  
 
Kontakt der-
for: 
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Halvvejs rundt om jorden 
Krydstogt tværs over Atlanten, gennem 
Panamakanalen og op til Los Angeles 

 
Mandag den 6. oktober kl. 9.09 sidder fire mennesker spændte i toget 
på vej mod København, Rita, Poul Erik, Janne og jeg selv (Aksel). 
Vi har planlagt en rejse, der de næste 30 dage vil føre os halvvejs 
rundt om jorden. Vi skal gå ombord på krydstogtskibet Norwegian 
Star i Københavns havn, hvor vi afsejler kl. 17.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruten kommer til at gå op forbi Kronborg, nord om Skagen og ud 
gennem Den Engelske Kanal, ud i Biscayen og over til Ponta Delga-
do på Azorerne, derfra videre over til Sankt Thomas på De Dansk 
Vestindiske Øer, og videre over til Miami i USA. Derfra over til Car-
tagena i Columbia og videre ned til Panamakanalen og ud i Stilleha-
vet, hvor det første stop bliver Puntarenas i Costa Rica.  
Derfra går turen videre op til Puerto Chiapas i Mexico og derfra til 
Huatulco i Mexico og videre op til Puerto Vallarte i Mexico og ende-
lig op til Cabo San Lucas i Mexico, inden turen slutter oppe i Los 
Angeles i USA, hvorfra vi flyver hjem igen med Swiss Air over Zü-
rich til København. Det bliver en tur på omkring 11.000 sømil eller 
godt og vel 20.000 kilometer på 30 dage, så der er vel ikke noget at 
sige til, at vi er spændte. 
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Vi tjekker ind på Norwegian Star mellem kl. 12.00 og 15.00, og næ-
sten til tiden afsejler vi kl. 17.30 op gennem Øresund og nordpå, 
samtidig med at der gennemføres den obligatoriske brand– og red-
ningsøvelse for samtlige passagerer og besætningsmedlemmer, der 
løber op i godt og vel 3.000 personer.  
Vi passerer Skagen, og vejrmeldingen lover stærk blæst til natten, og 
vi vågner da også op til storm ud for Hirtshals, hvor vi fik vores før-
ste lille vippetur, inden det flovede lidt nede omkring Rømø og Hel-
goland; men vejrmeldingen lover storm, når vi løber ned i Den En-
gelske Kanal og Biscayen. 
 
Så går de næste 5 døgn med at lære det store skib at kende. Det er 
kæmpestort, bare det at finde rundt er en rimelig udfordring den før-
ste dag. Vi har valgt at blive installeret i indvendig kahyt, både fordi 
det er det billigste, men også fordi vi jo kun skal være i vores kahyt, 
når vi skal sove. Der er jo så rigelig andre muligheder ombord.  
Vi har fået nogle fine kahytter med okay plads, en stor dobbeltseng 
og et dejligt stort badeværelse.  
Så har vi fået tildelt vores egen room steward, der præsenterer sig 
som Darryl Thomas og fortæller os, at vi har 24 timers roomservice i 
kahytten, hvis vi ønsker det. 
 
Ombord på Norwegian Cruise Lines skibe anvendes konceptet 
”Freestyle Cruising”, hvilket betyder, at der er en høj grad af frihed 
til selv at vælge, hvad man vil og hvornår. 
For eksempel er påklædningen meget afslappet, der er ingen bestemt 
dresscode, ingen faste borde eller faste middagstidspunkter. I stedet 
er der frit valg blandt skibets 10 meget forskellige restauranter hver 
aften, nogle af restauranterne dog mod et lille ekstra gebyr. 
 
Norwegian Star er fra 2002 og tilbyder mange aktiviteter både uden-
dørs og indendørs: 2 swimmingpools og en børnepool, seks jacuzzi-
er, tennisbane, golfbane, dæksspil, stort fitnesscenter med spinding 
og yogacenter, bordtennis, bibliotek, spa og skønhedssalon, shopping 
galleri m.v. 
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Om aftenen kan man se shows i det store Stardust Teater i farverig 
Las Vegas Style, spille på skibets store Kasino eller lytte til levende 
musik eller tage en drink i en af skibets 14 barer og lounger. Vi hol-
der en pæn fart og sejler mellem 20 og 24 knob, og den 7. oktober 
ved 16.00 tiden har vi udsejlet omkring 450 sømil.  
 
Det blæser stadig ret godt, og bølgerne er vel op mellem 4 og 5 meter 
høje.  
Enkelte af passagererne er da også lidt søsyge; men vi nyder det og 
synes, at det hele er vildt spændende, og vi deltager i alt det, vi kan 
komme til af aktiviteter ombord, så tiden flyver af sted, selv om stor-
men gør, at vi ikke kommer ud på dækket, fordi de fleste døre ud 
mod dækket er afspærrede på grund af skumsprøjt og stærk blæst.  
 
Men de sidste to dage før vi anløber Azorerne, bliver det så meget 
roligere, at vi kan komme ud på dækket, og da temperaturen nu også 
begynder at stige, finder vi i læsiden i solen omkring de 20 grader. 
Det er rart at komme ud i den friske luft igen. Vi kan nu ligge i solen 
fra ca. 10.30 og til ca. kaffetid, men det er ”tage af-tage på” med T-
shirten, for ind imellem kommer der både skyer og en lille byge. 
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11. oktober 2014 
Vi anløber Ponta Delgado på Azorerne kl. 8.00 og ser indsejlingen, 
mens vi spiser morgenmad i Versailles, der har store vinduer ud mod 
agterenden. Vi ser lodsen blive sejlet ud og gå ombord. Da vi er 
kommet til kaj, traver vi alle fire en tur i byen og smager på den loka-
le øl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azorerne er et hyggeligt sted. Her er pænt og rent og hyggeligt med 
fint anlagt brolægning i gaderne, hestedroscher i gaderne og smukke 
gamle velholdte huse. Der er en meget høj luftfugtighed, og det reg-
ner meget. Den lokale øl var portugisisk og smagte fint. Vi har nu 
sejlet omkring 2.350 sømil. 
 
12. oktober 2014 
Så er vi på havet igen de næste 6 dage. Nu er vi ved at være fuldbe-
farne søfolk. Vi befinder os godt ombord og har hurtigt fundet os en 
rutine med at gå i fitness hver anden dag eller tage en rask travetur 
rundt på skibet inden morgenmaden. Vi spiser fantastisk godt om-
bord, så det er jo vigtigt, at vi holder os nogenlunde i gang, hvis vi 
ikke skal ligne nogle af amerikanerne ombord, som er ret så store i 
størrelsen. Det bliver nu hurtigt varmere. Vi passerer de 25 grader og 
kan nu være på soldækket dagen lang, sikke et driverliv. Havet er 
næsten spejlblankt, og vi begynder nu at se enkelte pelikaner og en-
kelte delfiner omkring skibet. 
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Omkring den 14. oktober tales der om, at en hurricane sydfra, der 
løber op mod Bermuda, har retning over mod os. Kaptajnen håber, at 
den løber udenom os, men mener godt, at vi kan få en snert af den at 
mærke. Det er rigtig spændende, og den passerede os da også uden, 
at vi mærkede voldsomt meget til den. 
Det er sjovt at se en position nedskrevet; her mellem Azorerne og 
Sankt Thomas viser den 24 grader 48,63 nord og 052 grader 07,20 
west. Det er ikke en position, vi er vant til at se, der hvor vi normalt 
sejler. Vores næste destination bliver Charlotte Amalie på Sankt 
Thomas, De Vestindiske Øer, som vi forventer at anløbe kl. 08.00 
den 17. oktober 2014. 
 
17. oktober 2014 
Vi anløber som planlagt Charlotte Amalie på Sankt Thomas kl. 
08.00. Sankt Thomas udgør sammen med Sankt Croix og Sankt John 
De Dansk Vestindiske Øer, som efter 1917, hvor Danmark solgte 
øerne til USA for 25 millioner dollars, kom til at hedde US Virgin 
Islands. 

Sankt Thomas er et utroligt smukt sted. Der er rigtig meget historie 
her, fordi det engang har været i dansk besiddelse. Det bærer meget 
stadig præg af med mange danske navne, og vi blev da også budt 
varmt velkommen overalt, så snart det rygtedes, at vi kom fra Dan-
mark. Vi bookede da også en tur op i bjergene, hvor en lokal guide 
fortalte historien, og vi fik et smukt view ud over øen og de omkring-
liggende øer. Også her smagte vi på den lokale øl. Vi har nu sejlet ca. 
4.950 sømil.               
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18.-19. oktober 2014 
Atter til søs med kurs mod Miami USA, og for nogen af de ombord-
værende, som har været med fra Island, Færøerne og Skotland, er det 
nu tid til at stå af i Miami, og vi får friske gæster ombord.  
Det er således, at vores krydstogt er sammensat af to forskellige 
krydstogter, så for fleres vedkommende starter krydstogtet først i Mi-
ami, og for vores vedkommende nulstilles vores konto ombord, og vi 
afregner og starter på en frisk.  
Vi bliver samtidig opgraderet og får nogle fordele ved det, for ek-
sempel 15% rabat på butiksvarer med Norwegian Cruiselines logo 
på.  
Nu er der igen tid til at hygge ombord med god mad og vin, masser 
af solbadning og afslapning i løbet af dagen og social hygge om afte-
nen.  
 

Vi kunne købe en vinpakke med rabat ombord, så det gjorde vi begge 
par, og det passede med, at vi delte en hel flaske til aftensmaden i 
fire, og således havde til 8 dage i en vinpakke hver.  
Det var en fin løsning, og vi syntes også, at det passede helt fint så-
dan. 
 

20. oktober 2014 
Vi anløber Miami Florida kl. 08.00 og kan med det samme se fra ski-
bet, at det er her de meget rige bor.  
Vi har udsigt til nogle kæmpevillaer eller palæer, hvor der ligger 
nogle ret store lystyachter foran på 80, 100 og 120 fod, og enkelte da 
også væsentlig større. 
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Vi har booket en byrundtur her i Miami, men bliver noget skuffede, 
da vi bare sidder i timevis i en bus uden et eneste stop, udover et 
skummelt sted, hvor cubanere spillede domino og solgte souvenirs 
fra Cuba.  
Vores guide viste sig da også selv at komme fra Cuba. Sejlet ca. 
6.000 sømil. 
 
21.-22. oktober 2014 
Atter til søs i Caribien. Vi sejler nu ned langs med Cuba, og ned mel-
lem Cuba og Den Dominikanske Republik, forbi Jamaica og ned til 
Cartagena i Columbia, inden vi sejler gennem Panamakanalen. 

 
23. oktober 2014 
Vi anløber Cartagena Columbia kl. 07.00 og går i land og traver en 
tur og ser på sorte svaner og et hav af papegøjer af forskellig art, i et 
anlæg nede ved havnen. Vi tager en taxi ind til den gamle borg i den 
gamle bydel og traver rundt der og kigger. Finder også her en lokal 
øl og smage på. Vi har nu sejlet 



 

16 

 

Græsk jul 
 
Nå ja, det er efterhånden nogle år siden, vi holdt jul i Grækenland; 
men på den anden side så er årsagen til, at vi holder jul, jo også af 
ældre dato. 
 
Vi havde været på havet i otte måneder, og kom til Piræus medio de-
cember, og trængte til at slappe af efter de mange sømil fra Danmark, 
og selv om det stadig var varmt, cirka 20 grader om dagen, så var 
dagene jo korte, og vintermånederne i det græske øhav kan godt være 
barske, i særdeleshed med hidsige storme. 
 
Vi havde planlagt at ligge her i et par måneder, og gik op på havne-
kontoret for at spørge, hvor vi måtte ligge. Men havnefogeden 
(undskyld på disse breddegrader hedder det havnekaptajn, rullede 
med øjnene: ”Glem det mister, Sea Marina er nomineret til 1500 bå-
de, men her ligger 2500, så find en anden havn.” 
 
Nu skal man jo ikke altid lade sig affinde, selv ikke af en embeds-
mand i funktion, så vi tog alle broerne til fods, bro A, bro B, bro C 
osv. Ved bro H plads 38 var der en tom plads. Jeg spurgte den ældre 
mand i nabobåden, om pladsen var ledig. ”Ja, båden er på værft, og 
kommer ikke før til marts”. Tilbage til havnekaptajnen. De var fire 
ansatte, der holdt topmøde om ham danskeren, der ville ligge på 
plads H 38. Naturligvis talte de græsk, hvilket jeg ikke har lært i fol-
keskolen; men midt i det græske volapyk, hørte jeg navnet Bent 
Christensen, og pludselig så havnekaptajnen op på mig. ”Ok mister, 
one month.” 
 
”Thank you.” Og så fik vi en herlig plads, tæt ved centrum, tæt ved S 
tog til Athen, det kunne ikke være bedre.  
Og Bent Christensen, ja senere fandt jeg ud af, at han spillede fod-
bold i Olympus Piræus, og man afviser da ikke en landsmand til en 
kendt fodboldspiller. 
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Juleaften 
Vi havde tidligere truffet et græsk ægtepar, Joanna og Mano, hhv. 
læge og portør, og dem havde vi været en del sammen med, og havde 
det hyggeligt med dem. 
 
Den 24. december er jo ikke nogen helligdag, det er den ikke hos os, 
og det er den heller ikke i Grækenland. Til gengæld er 1. juledag en 
meget stor helligdag i Grækenland, langt større end i Danmark. 
 
Juleaften skulle vi naturligvis hygge os i båden. Konen havde købt en 
hel kylling, al den stund, at en and ikke kunne ligge i vores lille ovn; 
men sammen med brune kartofler, rødkål og fed sovs, så er det nu 
ikke så ringe. 
 
Vi sad i kahytten og hyggede os, så lidt fjernsyn, udvekslede gaver, 
tænkte måske på dem derhjemme, som vi var egoistiske nok til at 
svigte , - da det ved nitiden bankede på søgelænderet, og jeg måtte ud 
i kulden og se, hvem det kunne være. Det var Joanna, - vi skulle ikke 
sidde alene i båden en juleaften, vi skulle hjem til dem. 
 

Fortsættes side 20 
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Reparation af propeller, drev, blokke etc. 

Et problem?  -  ikke for os. 
 

  - Renovering af propeller fremstillet i :  messing 

        bronze 

        rustfri stål 

        samt støbegods  

  - Renovering af propeller i størrelser op til 30” 

  - Ændring af propelstigning efter ønske 

  - 25 års erfaring i svejsning af specialmateriale   
 

     Værkstedsvej 2 DK 6000 Kolding  Tlf.: (45) 75 53 66 41   www.ankerjo.dk 
      email: ankerjo@ankerjo.dk 

 

Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, tlf: 76 20 02 26 
ovenvande@ovenvande.com     
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- Uagtet vores beskedne protester, så var der ingen pardon, vi skulle 
med hjem. 
 
Og så viste det sig, at det slet ikke var hos dem, vi skulle være; men 
hos Joannas forældre, som vi slet ikke kendte, og hvor hele familien, 
tre andre søskende med ægtefæller og små børn var samlet. 
 
Der var juletræ, ikke pyntet helt som vi plejer. Det var pyntet med 
balloner, og der var ingen gaver under træet, heller ikke til børnene. 
 
Klokken 24 fik vi, hvad der vel må hedde det store græske julebord. 
Hvad vi fik, ved jeg ikke. Der var mange små retter, men lækkert var 
det. 
 
Jeg tror, klokken var fire, inden familierne brød op, og vi kunne vak-
le tilbage til båden. 
 
Se, det var græsk gæstfrihed, der kunne vi danskere nok have noget 
at lære. 
 

God jul 

Hans Villund 
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Madpakkeonsdag 
 

Vi starter onsdag den 7. januar kl. 12.00. Tag madpakken med, så 
hygger vi os over en kop øl, eller hvad vi nu har lyst til at drikke. 
Husk drikkevarer købes i klubhuset. 
 

Det er så planen, at vi holder madpakkeonsdag den første onsdag i 
hver måned. Bare mød op - ingen tilmelding. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 
 
 
 

Fastelavn 
 

Sæt allerede nu X i kalenderen søndag den 8. februar kl. 14.00  - 
17.00, hvor der arrangeres tøndeslagning for klubbens medlem-
mer med børn og børnebørn. 
 

Hold øje med opslag i klubhuset, hjemmesiden og face book, når 
tiden sig nærmer. 
 

Bestyrelsen 
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E.A. Værktøj A/S 
Købmagergade 19 - 21 .  79 21 11 00 
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 21 11 99 

Værktøj Engros A/S 

KØBMAGERGADE 19 - 21 
Specialister i  

Værktøj - Beslag 
Sikkerhedsudstyr engros 

 
 

NB NB NB 
 

Har du en god skipper-eller løgne-
historie, så send den på mail til 
bladets redaktion: 
 

 pihlrevision@gmail.com 
 

De bedste historier kommer i bla-
det. Vi vælger så den bedste og gi-
ver en god flaske rødvin til vinde-
ren. 
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Mekonomen  
 
Sanddal Bakke 21 
7000 Fredericia 
Tlf. 75 92 32 00 
Fax 75 92 38 44 
E-mail: fredericia@mekonomen.dk  

 

 
Åbningstider: 
Mandag-onsdag  Kl. 08.00-16.30 
Torsdag-fredag  Kl. 08.00-17.00 
Lørdag    Kl. 09.00-12.00 
 
 

Alt i bundmaling 
 

Hempel & International 
 
 

Alt i bådudstyr 
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Dir. Jørgen Holm Christensen 
Lillenæs 30 • 7000 Fredericia 

Døgnvagt + 45 20 11 82 55   Fax + 45 75 94 07 00 
 

 
 
 
 
 
 

Øresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApS    

www.oeresund-baadservice.dk     baad@mail.dk 
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Fredericia Motorbådsklub 
v/Bjørn Pihl Sørensen 
Vejrmosegårds Allé 3 
7000 Fredericia 
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