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MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR 

Reparation af dieselmotorer 
Syn– og skønsforretning 

Rådgivning ved køb af både og motorer 
 

Autoriseret forhandler af: 
- Perkins Sabre Marinemotorer 
- Lombardini Marinemotorer 
- Selva Påhængsmotorer 
- Webasto Oliefyr 

v/Jørgen Jørgensen 
Poppelvænget 3 

Taulov – 7000 Fredericia 
Tlf. 40 33 69 78 – FAX 75 51 31 37 

marinejj@post.tele.dk 
 
 

35 år med både og motorer 
Medlem af Søsportens Brancheforening 
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AKTIVITETER 
 
 

27. august   Skærbæktur 
     (se nedenfor) 
 
 

Aktivitetsudvalget 

 

Årlig Skærbæktur 
 

Kom til Skærbæk lørdag den 27. august 2011. 
 

Vi mødes kl. 13.00 ved klubhuset.  
Hvis vejret er fint, vil der være rundbold, ellers vil der væ-
re indendørs aktiviteter til kl. ca. 16.00. 
 

Kl. 18.30 starter fælles spisning  - I skal selv medbringe 
mad. 
Øl, vand, spiritus og kaffe må ikke medbringes  - det kan 
købes til billige priser. 
Der vil være levende musik fra kl. 18.30  til kl. 1.00. 
 

Festudvalget 
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Formanden  
siger….. Jørgen 

Kære sejlere! 
Standeren 2011 er strøget til tops. Bådene er i vandet. Foråret har været 
lunt og godt. Velkommen arrangementet for nye medlemmer er overstået  - 
så nu er det tid at nyde det frie liv på havet. 
 
Havneprojektet skrider planmæssigt frem, og dele af den nye lystbådehavn 
er ved at tage form. ”Det ser sgu godt ud”, hører jeg mange medlemmer 
sige. Men vi har stadig en række ”hurdler”, der skal overstås: 
• forureningen i den ældste del af havnen 
• bølgebryderen foran lodsejerne i Sanddal, som er en betingelse fro 

”Skudehavnen” 
• nyt vejkryds på Strandvejen for at bådene kan komme på Røde Ban-

ke oplagringen 
• optagningssystemet. Pt. lift der kan køre ud på en betonbedding og 

tage både op til 25 t. 
Så der er rigeligt at tage sig til. 
 
Der har i foråret været en ekstraordinær generalforsamling i FFL. Dette 
skyldes, at vores vedtægter skulle ændres til havnens fremtidige havnekon-
trakt, samt andre tidssvarende justeringer. Vedtægtsændringerne kunne ik-
ke godkendes på den ordinære generalforsamling på grund af mindre end 
2/3 fremmøde. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget på en godt besøgt 
ekstraordinær generalforsamling. Vedtægterne kan ses på vores hjemme-
side. 
 
På vores ordinære generalforsamling blev der nedsat et bygge– og anlægs-
udvalg i FM. Udvalget skal arbejde med vore kommende sejlerfaciliteter. 
Udvalget består af Morten Leth Mortensen, Ernst Lundsberg og Niels Chri-
stian. Det bliver spændende, hvad det samlede udvalg kommer frem til. 
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VOGNMAND 
Gørtlervej 7       7000 Fredericia 
Tlf. 75 94 35 11    Bil 40 18 36 11 

 
Optagning og isætning af 
både indtil ca. 4,5 tons 

 
 
 
 
 

A`la carte restauranten ved Lillebælt 
Frokost – Middag og selskaber 

Det er os med udsigten      Tlf.: 75 92 27 18 
Adresse: Strandvejen 127, 7000 Fredericia 

 
 

Opfordring 
 
Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til bla-
dets redaktion: 
 
pihlrevision@gmail.com 
 
De bedste kommer så i bladet, og vi vælger hver gang den bedste og 
giver en god flaske rødvin til vinderen. 
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Men bolden er allerede givet op i vores projekt. 
FFL vil ikke etablere restaurant på Nokken. Her kommer kun til at være  
vore klubhusfaciliteter. 
FM vil ikke fremadrettet gå ind i restaurationsdrift eller byggeri til samme. 
 
Som nævnt i talen ved standerhejsningen skal vi have renset vores gamle del 
af havnen til efteråret. På dette tidspunkt vil begge vore gamle klubhuse fal-
de  - og lokalerne omkring Shop Luna bliver muligvis vores fælles klubhus i 
en periode. 
Det er ”sgu” lidt vemodigt, at det gamle skal rives ned. Tænk blot på at hvis 
disse vægge kunne tale. Eksempelvis: i det sydøstlige hjørne har Birthe Wil-
ke optrådt samme år, som hun vandt det danske Melodi Grand Prix. Det var 
et af vore medlemmer; Bulder, der havde vundet en live optræden med hen-
de ved køb af et pund kaffe. Ja, det var dengang. 
 
Vores gamle hæderkronede Paradisbro og det uopslidelige mandskab er træt. 
Ved udlægningen i år måtte man konstatere, at de jernrør, vi satte for mange 
år siden, er ved at være gennemtæret. 
Broformand Ole har ringet til mig og meddelt, at vi skal have nye pæle. Han 
foreslog selv borerrør  - men ét er givet: vi skal ud og investere. 
 
Hvad skal vi ellers investere i? 
Arbejdskraft  - arbejdskraft  - arbejdskraft 
Vi skal have mønstret et par arbejdshold, både til havneprojektet og til Para-
disbroen. Paradisbroen er til efteråret og foråret 2012. Kontakt Ole Sørensen 
i ”Skind”, hvis I vil være med på holdet i Paradisbugten. 
 
Havneprojektet er her i sommer og i efteråret. Kontakt havnefogeden, hvis I 
vil give et nap med på havneprojektet. Der er brug for alle fagtyper og alle 
de hænder, der kan skaffes. Her er der  måske mange, der siger: ”Jeg har ik-
ke tid  - det er jeg ikke god til”. Men der er ingen, der siger: ”Jeg er doven, 
så jeg møder ikke op”. Glem alt om: ”Jeg har sgu lavet nok”. 
 
Vis fightervilje, rank ryggen, gør en forskel, træk i arbejdstøjet  - og 
bliv en glad sejler. 
 
Med disse ord: god sommer. 

Jørgen H. Jensen 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK KØLESERVICE 

 

 

 
 

ALT INDENFOR KØLETEKNIK & KLIMAANLÆG 
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Efterlysning: nyt klubhus 
 

På generalforsamlingen i FM efterlyste bestyrelsen nogle medlemmer, der 
gerne ville være med til at udforme vores nye klubhus  -  huse. 
 
 
Til løsning af den opgave meldte 3 medlemmer sig. Det var Morten Leth 
Mortensen, Niels Nielsen og Ernst Lundsberg. 
 
Ud fra den påstand, at ingen kan alt; men alle kan noget, og sammen kan vi 
det hele. 
 
Bestyrelsen har en holdning/mening. 
Det nye udvalg har en holdning/mening. 
 
Har du en mening?? Så kom frem. 
 
Uden dig bliver det svært at lave et klubhus, der tilgodeser alles behov. 
 
Det er let nok bagefter at sige sin mening om resultatet; men nu har du  mu-
lighed for at indsende idéer til, hvordan det skal se ud og indeholde, så der-
for spørger vi dig nu. 
 
Hvad skal vores nye klubhus bruges til???? 
 
Ring/mail dit forslag til: 
• Morten 23 38 95 36. Mail: morten mortensen@mail.tele.dk 
• Ernst 26 65 70 94. Mail: lundsberg@email.dk 
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Nyhedsbrev fra FFL   - april 2011 
 
De første nye flydebroer er nu færdigbyggede i Tyskland, og vil blive sejlet 
til Fredericia omkring midten af juni, hvorefter de vil blive udlagt fra den 
nye kajkant. 
 
Efter længere tids sondering og overvejelser har FFL besluttet at indkøbe 
borerør med plastkapper som nye pæle i havnen. Til at starte med bliver der 
tale om at slå de nye pæle i den nye del af havnen; men på længere sigt er 
det planen, at alle pæle skal være af stål. Denne beslutning har også med-
ført, at FFL har besluttet at anskaffe et nyt ramslag til erstatning for det 
gamle og meget udtjente, som vi har haft i mange år, simpelthen fordi stål-
pælene er tungere at håndtere end de tidligere træpæle. 
 
FFL har også besluttet  - igen efter mange sonderinger og overvejelser  - at 
der anskaffes et såkaldt Subliftsystem til op– og isætning af bådene. Det 
betyder, at der ikke som oprindeligt planlagt skal købes en stor bådkran; 
men i stedet lavet en rampe, som Subliften kan køre på. Dette medfører en 
række fordele, både driftsmæssige og ikke mindst økonomiske  - både for 
FFL og for bådejerne, da der med Subliften ikke længere vil være behov for 
at udskifte det gamle bådstativ til et standardstativ. Flere oplysninger og 
billeder kan findes på http://www.sublift.se/ 
 
Det er desuden blevet besluttet at udskifte vores nuværende cash-loader til 
gæstebetaling og kort-adgangssystemer til en anden leverandør, nemlig Tal-
lyKey, som nogle måske kender fra andre havne. Dette firma skal også le-
vere strøm– og lysstandere til alle broer. Disse standere vil i øvrigt blive 
opsat inden vinteren 2011 med henblik på at sikre, at al strøm bliver betalt 
af den, som bruger den. 
 
Et nyt bunkringsanlæg til benzin og diesel er på vej. FFL har modtaget ét 
tilbud og afventer et tilbud nr. 2  - og derefter bestilles anlægget. 
 
Som det har været fremme i dagspressen, har Oven Vande besluttet at flytte 
ind i skibsværftets gamle administrationsbygning på Fredericia C området. 
Dette betyder, at den oprindelige udbygnings- og renoveringsplan kan fort-
sætte uden ændringer, således at FS’ grå bygning forventes at kunne nedri-
ves i løbet af efteråret.                                                       Fortsættes side 24 
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Dagbog fra Kanalturen  
Fortsættelse 

 
Tirsdag den 1. juni 
Vi står igen op til gråvejr og silende regn. Det er som om solen ikke 
rigtigt kan finde os hernede. Det meste af formiddagen gik med at få 
en aktiveringskode til de kort, som vi begge har købt til vores videre 
tur ud i Havel og Spree, da det umiddelbart ser ud til, at vi ikke kan 
komme ad Oder ud til Østersøen på grund af ekstremt højvande i he-
le Tjekkiet og dermed i Oder, så efter at have rendt ned i forretningen 
et par gange og telefoneret til Arnis, hvor kortet kommer fra, fik vi 
dem da endelig installeret på begge computere, så vi er klar til at sej-
le videre, når vi har udforsket dette sted. Regnen stilnede af over 
middag, og vi travede alle fire en lang tur. Janne og jeg havde lyst til 
at trave længere og endte inde ved et lille hyggeligt gæstgiveri, hvor 
vi fik kaffe og en kæmpe portion hjemmelavet is. Det var lækkert. 
Heldigvis skal vi kun have lidt varmemad til aften, så der er fint 
plads til isen. Aftenen gik med læsning og strikning af sokker. 
 

Onsdag den 2. juni 
Så drager vi længere ind mod Berlins centrum i håbet om at finde en 
form for Yachthafen eller beskyttet form for bro, så vi trygt kan for-
lade vore både for at se og opleve Berlin, for der er virkelig masser at 
se på. Det blev til en fantastisk flot kanalrundfart rundt i Berlin. Hold 
da op, hvor var vi imponerede over al den pragt og skønhed, og hvor 
er det storslået at se byen sådan fra vandsiden. Der var rigtig meget 
trafik og megen navigeren for at komme rundt i de snævre kanaler, 
der myldrede med turbåde små som store, der kom ud af alle huller; 
det var bare om at holde tungen lige i munden. Vi kom gennem over 
25 broer og en sluse, Schleuse Charlottenburg, og kom meget tæt på 
mange af de historiske bygninger, som Berlin er fuld af. Vi fandt dog 
ingen egnede steder at ligge. De få muligheder, der var, var enten 
umulige at lægge til ved for en lystbåd eller også var der for stor 
chance for, at vores både ville blive  skadet af at ligge og hoppe i det 
urolige vand, så vi tog hele turen i omvendt rækkeføl- 
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ge, og fik set alle broer og slusen fra den anden side; men en flot tur, 
det var det. 
Da vi kom tilbage på Spandauer Havel og ud i Tegeler See fandt vi et 
rigtigt skønt lille sted, som fuldt ud levede op til vores ønsker og be-
hov, Wassersportverein am Salzhof. Her kan vi trygt lade vores både 
ligge, imens vi traver Berlins gader tynde, for det bliver ikke cykler-
ne, der kommer frem til selve Berlin. Der vil blive lidt over 15 kilo-
meter at cykle hver vej, og det vil der gå for meget tid med. Så vi ta-
ger henholdsvis bus, U  - Bahn og S  - Bahn for at komme rundt. Det 
er også lidt af en udfordring skal jeg hilse at sige. Lige over os starter 
og lander der fly hver andet minut, og de kommer meget lavt ind 
over bådene, fordi lufthavnen ligger meget tæt herpå, så mon vi får 
sovet meget i nat? Det gør vi nu udmærket, for efter 23.00 kommer 
der ikke særlig mange fly mere; men ved 6  - tiden om morgenen 
starter det hele op forfra igen. Wolfgang, som tog imod os, da vi  an-
løb, kom med nøgle til begge portene, men havnepengene hastede 
det ikke med. Så vi ved ikke endnu, hvor meget det koster at ligge 
her. Om eftermiddagen cyklede vi til Penny Markt og fik handlet. 
Kortspillet om aftenen var Jannes trumf, idet hun for første gang i 
ferien blev vinder. Rita bød på varme vafler og Irish Coffee til kort-
spillet. 
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Torsdag den 3. juni 
Vi vågner op til strålende solskin, hurra, hurra. Det var skønt og san-
delig også ventet med længsel. Vi skal ind til Berlins bymidte i dag. 
Wolfgang fortæller os, hvor vi skal stå på bussen og af ved Hasel-
horst U  - Bahn og derefter med U  - Bahn ind til Charlottenburg, 
hvor vi skal med S  - Bahn ind til Alexanderplatz, hvor vi vil starte 
med fjernsynstårnet. Rita, Poul Erik og Janne tog turen op i tårnet, og 
jeg blev på den trygge jord og så mig omkring imens; min højde-
skræk syntes ikke, det var en god idé at komme så højt op. Det var 
ellers et værre ”gedemarked” at komme derop. De stod først i kø i en 
halv time for at få billetter, og derefter var der over en times ventetid, 
før de endelig kunne komme med elevatoren. Det var en spændende 
oplevelse at være oppe i tårnet, berettede de alle tre. Man kunne se 
hele Berlin og udpege de historiske steder, og lige uden for kuplen 
hang der vinduespudsere og pudsede vinduer i over 200 meters høj-
de, godt det ikke er mig. 
Bagefter gik vi alle en tur og så på de mange fine bygninger og tog 
også turen ned ad Unter den Linden ned til Brandenburger Tor til 
fods. Det er utroligt så flot de gamle kulturbygninger harmonerer 
med alt det nye, der er blevet bygget rundt om kulturperlerne. Vi 
havde en ganske skøn solrig eftermiddag og aften, da vi kom hjem 
igen til havnen. Vi nød en flot solnedgang oppe fra land. 
 
Fredag den 4. juni 
Dejlig er den himmel blå, får man næsten lyst til at synge. Solen 
skinner fra en skyfri himmel, og vejrudsigten lover 25 til 27 graders 
varme de næste par dage. Det lyder næsten for godt til at være sandt. 
Vi får gjort klart skib, og Janne får vasket en masse tøj, for der er tør-
ring i luften i sådan et flot vejr. Derefter tager Janne og jeg igen ind 
til Berlin. Vi syntes ikke, vi fik nok i går, og vi vil også ud og sejle 
en rigtig kanalrundfart med guide og det hele. Poul Erik og Rita vil 
på cykeltur ud omkring det yderste Spandau og rundt om søen. Vi 
startede vores bytur med at trave langs kanalerne inde ved Frie-
drichstrasse, hvor de fleste turbåde starter ud fra. Vi fandt en stor flot 
turbåd med servering, og nød en øl og en kop chokolade, mens vi 
blev guidet gennem hele det inderste Berlin i løbet af en god times 
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tid, en både hyggelig og meget flot tur. Bagefter travede vi nye veje 
og fik set en masse ting, som vi ikke så i går. Vi spiste bratwurst og 
pommes frites og drak lidt af deres gode øl. Janne kan også godt lide 
deres øl hernede, det er lidt hyggeligt, synes jeg. 
Om aftenen grillede vi i land, og senere blev Janne og jeg inviteret 
ind i det lille klubhus på en øl. Vi var ellers også på vej ud i køjen 
lige som Poul Erik og Rita; men der var sådan en hyggelig stemning, 
og senere blev der tændt et gevaldigt bål op udenfor i en trillebør. 
Det var simpelthen bare så hyggeligt. Pludselig var der noget, der 
puslede ovre ved bordene under halvtaget, hvor folk havde siddet og 
spist tidligere. Minsandten om det ikke var en stor vaskebjørn, der 
lige skulle se, om der var spildt lidt madrester. Vaskebjørne lever 
vildt her i området, fik vi at vide, så det var kun os, der var benovede 
over besøget, de lokale var vant til det. Tyskerne er i det hele taget 
gode til at passe på naturen, det er dejligt at se og opleve det. Klok-
ken blev godt over midnat, før vi fandt vores køjer. Her i Wasses-
sportverein am Salzhof har vi fundet en ”perle”. Det er et skønt sted, 
stille og roligt og utrolig hyggeligt. Tak til Wolfgang, Horst, Jörg, 
Uwe, Gabi, Beate og Olli for en gæstfri modtagelse og en rigtig dej-
lig aften. 
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Lørdag den 5. juni 
Vi står igen op til det dejligste solskinsvejr. De lover helt op til 27 
grader i dag. Vi tog cyklerne frem og cyklede en rigtig dejlig lang tur 
ud langs med kanalerne ud mod Spandau og lufthavnen. Naturen om-
kring kanalerne er om end endnu smukkere i dag, hvor solen skinner. 
Der er fine kolonihaver langs med kanalerne, nogle af dem med nog-
le utrolig flotte bjælkehytter og huse, og man kan rigtig se, hvordan 
folk nusser om deres fine haver og nyder, at solen er fremme. 
Vi fandt et lille hyggeligt gæstgiveri, hvor vi fik lidt kold øl og den 
dejligste gullashsuppe for kun 2,50 euro, det blev så vores frokost. På 
vej hjem handlede vi ind i Penny Markt. 
I aften har vi besluttet at indvi vores nye elpande, som Jens Romedal 
havde købt med hjem til os fra Spanien for blot 15 euro. Det blev til 
marineret kyllingebryst med kartofler, salat og Jannes hjemmelavede 
agurkesalat, som Poul Erik siger smager som den, hans mor lavede. 
Vi sad oppe i land til midnat, hvor Jörg ligesom i går havde tændt 
bålet op i trillebøren, og Olli gik rundt og skænkede gavmildt op af 
en slags korn. Jeg hentede guitaren, og det blev igen en rigtig gemyt-
lig aften, hvor både Jörg, Uwe, Horst, Gabi, Beate og Olli og mange 
flere deltog. Jeg endte da også aftenen med at blive lidt usikker på 
benene af de mange korn. Atter en dejlig aften på dette skønne sted, 
og jeg iler med at skrive den fulde adresse ned, så vi eller andre kan 
finde stedet igen: 
Wassessportverein am Salzhof e.V. Daumstrasse 65, 13599 Berlin 
Mail: salzhofman@t-online.de 
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Søndag den 6. juni 
Solen skinner, og vejret er dejligt. Vi har sovet længe i dag, det blev 
jo også lidt sent i går. Efter at vi har gjort klart skib, vil Rita, Janne 
og Poul Erik ud og cykle en lang formiddagstur i området, mens jeg 
sidder og renskriver dagbogen for ikke at komme alt for langt bagud. 
Det skal jo nedfældes, imens det er i frisk erindring. Poul Erik var tæt 
på at blive kørt over, da han overså et rødt lys for ham og reddede sig 
en gevaldig skideballe af den chauffør, som nær havde kørt ham ned. 
Eftermiddagen gik med at slappe af i solen. Rita havde lavet kaffe, 
som vi fik i land sammen med Wolfgang og hans kone Ilse, og snak-
ken gik lystigt. Det bliver helt vemodigt at skulle tage afsked i mor-
gen. Der har været en fantastisk gæstfrihed her, så det næsten ikke 
kan beskrives. Horst kom med bøger og kort til mig og Poul Erik, og 
han tilbød at køre Poul Erik hen til et sted, hvor han kunne få fyldt 
sin gasflaske op, klokken 7.00 præcis i morgen tidlig. ”Jeg er prøj-
ser”, sagde han, ”og så er jeg præcis, og det forventer jeg også, at an-
dre er”. Aftenen gik med at sidde ude på agterdækket og læse. Det 
var faktisk den første aften, vi kunne sidde udenfor uden at behøve at 
tage overtøj på, til langt ud på aftenen. Vi brugte også lidt tid på at 
planlægge, hvor turen i morgen skal gå hen. 
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 Mandag den 7. juni 
Det har regnet i nat, men det er fint tørvejr her til morgen og lettere 
overskyet, men det er heldigvis ikke koldt. Vi tager afsked med 
Wolfgang, Ilse og Horst, som er stået tidligt op for at sige farvel til 
os. Vi har planlagt at sejle ca. 60 kilometer i dag. Vi har nu ligget 
stille i 5 dage, og selv om det har været enormt hyggeligt, så føler vi 
alligevel, at vi trænger til ”nye græsgange”. Vi skal igennem 4 sluser 
i dag, og den første, som skulle løfte os ca. 6 meter op, burde ikke 
være det store problem; men puha sikken oplevelse. Slusemesteren 
havde alt for travlt, så han lukkede vandet alt, alt for hurtigt ind i slu-
sen med det resultat, at vi, og specielt ”Sophie”, hoppede og sprang 
op og ned, så alle blev helt forskrækkede. Nu var vi ellers blevet 
”verdensmester” i sluser, men vi kom hurtigt ned på jorden igen. Nå, 
heldigvis skete der ikke noget, og vi kunne lettede sejle videre til den 
næste sluse, og de næste 3 sluser gik da også fint, fint som de plejer. 
Vi startede ud fra Wassessportverein am Salzhof klokken ca. 8.30, og 
var først fremme i Zehdenick klokken 16.30, så det blev til en lang 
dag og en lang tur, også fordi det altså koster rigtig meget tid i sluser-
ne. Vi fik kaffe og en lille ”lille én til maven”, og gik derefter ud for 
at handle ind. Vi havde fået anbefalet Rathauskeller i Zehdenick af 
Wolfgang og Ilse, men desværre viste det sig, at de havde lukket, så 
vi besluttede at spise på den lille restaurant, der lå på havnen. Der så 
også rigtig hyggeligt ud. Janne og jeg fik en virkelig god peberbøf, 
Poul Erik fik stegt sild og Rita en filet med ost. Rita gav kaffe og ka-
ge bagefter i Sophie, og så var Poul Erik brændt ud for den dag, in-
gen kortspil i aften. 
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TARPGAARD A/S 
Glas - og Alufacader 

Glarmestre: 
 
Hanne Rasmussen Tlf.: 75 94 07 56 
John Thomsen Tlf.: 20 64 83 87 
Allan Sørensen Tlf.: 27 64 58 89 
 

Vesterballevej 15 - 7000 Fredericia 
www.tarpgaard.dk  info@tarpgaard.dk 

 
GLASREPARATIONER 

DØGNET RUNDT 
TLF.: 75 94 11 33 

 

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 

www.vesterkopi.dk

Vi tilbyder alt i 
print, kopi og offsettryk

Tlf. 70 26 93 33 

www.vesterkopi.dk

Riddergade 11 • 7000 Fredericia  
Flegmade 13 B • 7100 Vejle

Din Grafiske Totalleverandør
- til tiden
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Tirsdag den 8. juni 
Så er vi på farten igen; men skal ”kun” sejle ca. 30 kilometer i dag og 
igen gennem 4 sluser; men det bliver ikke så vildt i dag. Den første 
sluse skal kun løfte os 60 centimeter op, og det længste vi skal hæves 
i dag er 3,5 meter. Sluserne er alle selvbetjente og ubemandede. Det 
betyder, at vi selv skal sørge for slusningen, hvilket foregår således, 
at sidste båd kontrollerer, at de andre både er kommet ordentligt ind 
og har gjort fast, og trækker så blot i et håndtag, og så går det hele 
automatisk. Vi sejler stille og roligt, vi har jo ikke travlt, og desuden 
er der fartbegrænsning på 9 kilometer i timen, hvilket svarer til om-
kring 5 SM. Det er ubeskriveligt smukt omkring os, fuldstændig ube-
rørt natur med et fantastisk fugleliv og fisk, der springer op af vandet 
rundt omkring os. Man bliver helt ”høj” af det, eller rørt over at no-
get kan være så smukt og idyllisk. Det er meget svært at beskrive de 
følelser, der kommer op i én, når man oplever så smuk og uberørt na-
tur. 
Vejret er bare dejligt, og vi når frem til Bredereiche klokken 12.45 og 
smører madder og går op i land og spiser alle fire. Rita har lidt hjem-
ve og er ikke helt i humør, synd for hende, men vi forsøger at muntre 
hende lidt op. Og pludselig dukker hun op i badedragt og vil i vandet. 
Hun havde ellers forsvoret, at det kunne hun ikke komme i tanker om 
hernede i kanalerne og søerne; men hun fik  ”smittet” alle vi andre, 
og vi fik alle fire en dejlig svømmetur. Det var faktisk rigtig lækkert, 
jeg gætter på, at vandet allerede er omkring de 18 grader.  
Aftensmaden stegte vi i land på vores nye elpande: frikadeller og bøf, 
salat og kartofler. Pigerne havde noget fars, som trængte til at blive 
spist, det blev også rigtig lækkert. Senere lavede Janne pandekager 
med brombærsyltetøj. Det faldt også i god jord hos alle. Det blev en 
dejlig dag og en hyggelig aften. Guitaren kom også frem her i Brede-
reiche, og vi måtte da også lige spille og synge ”klubsangen” til ære 
for de tyske sejlere. 
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Onsdag den 9. juni 
Vi er enige om, at i dag skal vi ikke sejle så langt. For det første vil 
vi gerne ud og røre vores cykler lidt, og for det andet vil vi også ger-
ne se lidt af området, inden vi kommer ud af det igen, så vi beslutter 
at sejle de blot 13 kilometer til Fürstenberg, til Fürstenberger 
Yachthafen, hvor der skulle være ret smukke omgivelser at cykle 
rundt i. Der ligger eksempelvis ”Ravensbrück”, en KZ lejr hvor ca. 
55.000 kvinder og piger mistede livet i årene 1940  - 1945. Det blev 
en flot tur, hvor vi kunne sidde oppe på flybridgen og nyde solen og 
den smukke natur. Vi var fremme i Fürstenberg allerede klokken 
10.15. Vi tog en tur op i byen og kunne konstatere, at det var helt ty-
deligt, at vi nu befinder os i det gamle Østtyskland. Husene er gamle, 
slidte og faktisk grimme, og tydeligvis ikke vedligeholdt. Men der er 
en rigtig fin maritim forretning, så vi fik købt de længe ventede 
”bær”, som de kuglerunde fendere jo kaldes, de er næsten uundværli-
ge i sluserne. Efter at have spist frokost cyklede vi ud for at finde og 
se KZ  - lejren ”Ravensbrück”. Puuha, det var en grim historie og 
meget realistisk. Vi kunne næsten lugte det, da vi kom i nærheden af 
krematorieovnene. Man kan blive helt dårlig af at se, hvor galt det 
faktisk har været; men vi må jo forholde os til ”at sket er sket”, og så 
bare håbe på, at der er nogen, der har lært af historien. 
Aftensmaden blev marineret kyllingebryst og salat og et godt glas 
rødvin, hyggeligt som sædvanligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsættes 
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Alt for få bruger redningsvest 

 
Undersøgelse på www.minbaad.dk viser, at hele 39 % af 338 adspurgte fritids-
sejlere ikke bruger redningsvest. Det tal skal bringes ned. 
Beredskabsforbundet vil derfor med støtte fra TrygFonden køre en kampagne i 
april og maj under navnet: Husk vesten! Målet er at få flere fritidssejlere og 
lystfiskere til at bruge redningsvest. Statistikken viser, at det hovedsageligt er 
ældre mænd, der drukner. Men derfor skal ingen vide sig sikker. Alle kan kom-
me ud for en ulykke. 
At skabe sikkerhed  er en naturlig aktivitet for Beredskabsforbundet. Vi er ved 
at afslutte en kampagne, hvor alle fritidssejlere har fået tilbudt et førstehjælps-
kursus målrettet søsporten. Generelt har vi stor ekspertise i forebyggende kam-
pagner, og med midlerne fra TrygFonden kan vi nu sætte fokus på et område, 
hvor der er stort behov for dette. Vi skal gerne have ændret adfærden blandt 
fritidssejlerne og lystfiskerne, så antallet, der bruger redningsvest, stiger. Når 
man er til søs, må man ikke gå på kompromis med sikkerheden, fortæller Be-
redskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen. 
 
Ifølge statistik fra Søsportens Sikkerhedsråd er der i perioden 2008  - 2010 om-
kommet 42 fritidssejlere og lystfiskere til søs. I næsten alle tilfælde bar ingen af 
de omkomne redningsvest. 
I Søsportens Sikkerhedsråd ser vi positivt på kampagnen fra Beredskabsforbun-
det, der skal få flere fritidssejlere og lystfiskere til at bære redningsvest. Sikker-
hed til søs skal altid prioriteres. Brug af redningsvest er det enkeltmiddel, der 
kan forebygge flest dødsfald indenfor fritidssejladsen. Vi håber derfor, at kam-
pagnen vil have effekt blandt de sejlere, som ikke bruger redningsvest, fortæl-
ler daglig leder ved Søsportens Sikkerhedsråd specialkonsulent Sten Emborg. 
 
Af gode råd kan Beredskabsforbundet bl.a. nævne altid at bruge redningsvest, 
og at der er nok til alle om bord på båden. Sørg for at redningsvesten er i synlig  
neonfarve (gul, orange, rød, selvlysende eller med kraftige reflekser), så du 
ikke går i ét med havets mørke farver. Fortæl familie/venner hvor længe du 
planlægger at være ude at fiske eller sejle, og hav altid en opladet mobiltelefon 
med. 
Læs mere på www.beredskab.dk/redmorfar og vind redningsveste på 
www.facebook.com/vindvesten. 
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Škoda har længe været forbundet med formidabel rummelighed, masser af udstyr og 

god komfort. Nu fører vi endnu et punkt til plus-listen: Škodas GreenLine modeller 

kører helt op til 29,4 km/l. Lige nu er der mange gode tilbud hos din Škoda-forhandler 

– fx Fabia HB GreenLine fra 184.000 kr., Octavia HB GreenLine fra 249.000 kr. og 

Superb Combi GreenLine fra 319.000 kr.*  Så kig forbi – eller se mere på skoda.dk

Ekskl. lev.omk. (3.680 kr.). Forbrug ved blandet kørsel fra 22,7-29,4 km/l. CO2-emission 89-114 g/km. 

De viste biler kan være monteret med ekstraudstyr. *Introduktionspris gælder til og med 31.3.2011 .

Lad fornuften sejre!

LAVT FORBRUG

HØJT FORBRUG

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B . 7000 Fredericia . Tlf.: 75 92 42 44

www.fredericia-autoservice.dk
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Aut. VVS installatør Johnny Pedersen 

Industrivej 13, Postboks 36, 7000 Fredericia    Tlf. 75 94 34 56  
Fax 75 91 12 34   e-mail: phr-fa@post.tele.dk      johnny@phpipe.dk 

 

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 

Fortsat fra side 11 
 
Alle havde vist ventet, at støvgenerne fra shipping.dk og andre på Jyllands-
kajen ville være minimeret på nuværende tidspunkt, da dette jo blev aftalt 
med APD tidligere på sæsonen; men sådan er det desværre ikke endnu. 
Problemet har især vist sig de sidste par dage; men som generel information 
skal siges, at DER ER BLEVET KLAGET! FFL planlægger et nyt møde 
om problemet med de involverede parter i allernærmeste fremtid, for situa-
tionen er fuldkommen uacceptabel, som den er. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

www.oeresund-baadservice.dk     baad@mail.dk 



 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middelfart Sparekasse 
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 Strandvejen 
7000 Fredericia 
Tlf. 75 92 27 18 

Tlf. 75 92 54 30 
BILTLF. 40 28 54 30 

Fredericia Motorbådsklub 
v/Bjørn Pihl Sørensen 
Vejrmosegårds Allé 3 
7000 Fredericia 
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 Strandvejen 
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Fredericia Motorbådsklub 
v/Bjørn Pihl Sørensen 
Vejrmosegårds Allé 3 
7000 Fredericia 
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Hanse 
Moody 
Fjord 
Aga 

 

Marineparken ApS 
Vognmagervej 5 
7000 Fredericia  

Telefon +45 2018 4191  
Telefax +45 7594 5665  

E-mail bo@marineparken.dk  


