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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 
Godkendt af  Dansk Teknologisk Institut 
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Aktiviteter 
  

Sæt Sæt XX  i kalendereni kalenderen  
  

 
10. oktober  Bådoptagning 
 
24. oktober  Bådoptagning 
 
25. oktober  Standernedhaling 
 
07. november Bådoptagning 
 

Aktivitetsudvalget 
 
 
 

Bådoptagning:  
Aftal med havnefoged Knud Andersen 
 
Standernedhaling kl. 12.00, derefter: 
Gule ærter (25 kr. pr. person) bestilles i 
Havblik 
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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 
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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 
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 Formanden  
siger….. 

Kære sejlere! 
 
Så er det atter tid til lidt orientering. 
Jeg blev vækket her til morgen af en overtroisk speaker, der i statsra-
diofonien meddelte, hvor meget de lyse timer var aftaget med  - så 
var det ligesom de kolde facts var sat på plads. 
Han kunne måske have formuleret det som: ”En god sommer er ved 
at gå på hæld, og den har været god”. Men det gjorde han ikke  - så 
jeg måtte selv formidle dagens første smil. 
 
I havnen er der ikke megen ferieaktivitet tilbage, men de jeg har talt 
med, beretter med smilende og vejrbidte ansigter, ”at det har været 
en dejlig tid”. 
 
Efteråret har nu også sin charme. I den kommende tid vil naturen op-
træde i fantastiske farver. I midten af august mærkede vi allerede, at 
nætterne var blevet mørkere og morgenduggen meget kraftig. 
 
Var man så heldig at være på havet omkring den 16.  - 17. august, 
kunne man om aftenen blive vidne til en flot næsten hel måneformør-
kelse. I samme periode var der tilsvarende mange stjerneskud. Det 
var meteorsværmen Perseiderne, der også er kendt som  Sct. Lauren-
tii tårerne, der gav de klare nætter en ekstra én på opleveren. 
Stjerneskud er komprimeret glødende luft, der dannes foran  en støv-
partikel, når den rammer jordens atmosfære med en hastighed på me-
re end 200.000 kilometer i timen. 

Jørgen 
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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 

 
 

Nå, men lad os komme tilbage til jorden. 
På vej ned møder vi ADP’s 200 års jubilæum restaurant, der forsøger at 
trodse tyngdekraften og sætte ADP på Fredericias eventkalender. 
 
Fra Fredericia Motorbådsklub skal der lyde et stort tillykke med jubilæ-
et, og vi håber på et godt naboskab de næste 200 år. 
 
En del af dette naboskab er selvfølgelig lagt i hænderne på byrådet. Men 
ingen ved med sikkerhed, hvilken vej deres pile peger. Og slet ikke lige 
nu med den megen presseomtale og alle de streamere på bilerne.  
Jo, borgerne kæmper for at bevare Fredericia Skibsværft. 
 
Det er ikke os, byrådet bruger mest tid på lige nu  - og havde føromtalte 
pil været monteret i mit kompas, ville jeg kunne konstatere, at jeg havde 
mistet både koordinater, solhøjde og sejlet kurs og fart. 
Eneste løsning ville være at ringe til en ven og blive lodset i havn. 
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Fredericia Auto  
Ny annonce 

 
Egeskovvej 147 rettes til: 

 
Vesterballevej 9 B  

- lige ved tilkørsel til motorvejen - 
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Fra Paradisbroen 
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For byrådet ser det anderledes ud. De kan ikke spørge en ven. De har 
brugt fifty  - fifty, så for dem er der kun at spørge publikum  - altså 
borgerne. Det tør de ikke. 
 
Nå, nu ikke mere spøg. FFL har afleveret alle de oplysninger, som 
kommunen skulle bruge til planlægningen på renoveringsprojektet: 
Fredericia Lystbådehavn. Dette skete på aftalt tid  - og siden er der 
ikke sket noget. Skulle der det?  - Ja, ifølge projektet og den kommu-
nale tidsplan, som borgmesteren har flaget med, så skulle vi have væ-
ret meget længere. 
 
Enhver kan se, at vi kommer til at stå på land, hvor vi stod sidste år. 
Vi har desværre ikke fået det formelt endnu. Men som det kan ses på 
side 4 i bladet, er de store optagningsdage planlagt, og bådene sættes 
på land på vore nuværende arealer. 
Politik  - eller ikke politik  - urene i vort biologiske sejlerunivers siger, 
det er efterår, og bådene skal snart op. 
 
Vi har godt nok haft en pause i havneprojektet hen over sommeren. 
Det har egentlig været meget rart, men jeg havde alligevel hellere set, 
at projektet skred fremad, og brikkerne blev til mosaikkerne for til 
sidst at fremstå som det endelige havneprojekt. 
 
Jeg tør slet ikke tænke tanken, at havde politikerne gået ind for lokal-
plan 224, havde vi været færdige nu, og i kommunens regnskabsbøger 
havde der været en linje mindre. 
 
Jeg vil slutte for denne gang. 
Kan I ha’ et godt efterår  - vi ses på havnen. 
 

Jørgen H. Jensen 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK KØLESERVICE 

 

 

 

ALT INDENFOR KØLETEKNIK & KLIMAANLÆG 

Hver tirsdag til 
41.000 husstande! 

 
 

Kolding Marine 
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Fra speedbådskurset 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trindholmsgade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 02 00 • kmc@koldingmarine.dk • www.koldingmarine.dk

Så let finder du os:
Kommer du fra Syd eller Vest:
Kør via motorvej E45 og benyt afkørsel Syd Nr. 65
– Følg skiltene mod Havn

Kommer du fra Nord eller Øst
Kør via motorvej E45 og benyt afkørsel Øst Nr. 62
– Følg skiltene mod Havn

kmc@koldingmarine.dk • www.koldingmarine.dk

Kolding
Marinecenter

1300 m2

med alt i tilbehør • Stor sejlertøjsafdeling •

Postordre salg • Motorværksted • Riggerværksted o.m.m.

Kolding Å

Jens Holms Vej

Nordkajen

Toldbodgade

Casper Müllers Gade

TrindholmsgadeFALCK

Inderhavnen

Yderhavnen

Sønder Havnegade



 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SADOLIN 
Annoncen med de ternede skjorter 
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Knud Havnefoged har fået ny båd 
 

Skrevet af redaktøren med et meget stort glimt i øjet. 
 
Når man er havnefoged, har man jo masser af fritid. Han skal jo bare 
ned i havnen engang imellem og tømme pengemaskinen og lidt andre 
småting, se at alt er i orden; og fritiden har Knud benyttet til at bygge 
sig en ny båd bag havnekontoret. 
 
Selvgjort er velgjort. Knud har selv tegnet den, klistret den op i glas-
fiber, og bygget et styrehus på båden. Det er blevet en ganske nyde-
lig båd med havemøbler på terrassen, vand til hunden, og en dag 
kommer der vel også blomster på cockpitkarmen og i styrehuset. 
 
Båden har endnu ikke fået noget navn, ikke officielt i hvert fald. Det 
kunne jo nemt komme til at koste en omgang øl, og vi er jo 400 båd-
ejere i havnen. 
 
Knud har truet med, at han snart går på pension; men lad os nu se, 
om han ikke tager et par år endnu. Et bedre job får han jo aldrig. Men 
når dagen kommer, så har han en fin båd, så han kan dyrke sin fri-
tidsinteresse  - fiskeri. 
 
Tillykke med båden, Knud. 

hv 
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Oh, hvilken pinse 
 

- Vinteren går sin gang, forår og fuglesang …. 
 

Sjældent, eller aldrig, er det lykkedes vejrguderne i den grad at ram-
me plet, sådan som vejret artede sig i denne pinse. I samtlige pinse-
dage skinnede solen fra en skyfri himmel, og vind var der ikke me-
get af, (hvilket kapsejlerne måske var kede af), og termometret sneg 
sig et godt stykke op over de 20 grader. 
 
De korte bukser blev fundet frem fra mølposen, og Matas fik travlt 
med at sælge solcreme, men alligevel var der nok mange, der gik i 
seng med en rød skulder. Den første forårssol er altid den værste. 
 
Fredericia Lystbådehavn var næsten ribbet for både. Alt, hvad der 
kunne flyde, var gået af havn. I Bogense, Brejning, Kolding, Haders-
lev osv. kunne man se vor hvide stander. Hvis det ikke var fordi, der 
var konfirmation flere steder, så ville endnu flere både have forladt 
havnen. (Hvorfor lægger man også en konfirmation i forårsmåneder-
ne  - oktober var meget bedre). 
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KISTEBÆNKEN 
 

Opslagstavle for private medlemmer 
 

STORSEJL (aldrig brugt) 
 

Forlig 885 
Agterlig 925 
Underlig 285  

2 reb 
Pris: 5.000 kr. 

 
Hans 75 94 55 93 

SKØDE (aldrig brugt) 
 

Ca. 50 meter 
14 mm 
Hvidt 

Pris: 1.000 kr. 
 

Hans 75 94 55 93 

PARAPLYANKER 
 

25 kg 
Cirka 50 m blytrosse 

Pris: 150 kr. 
 

Jørgen 75 94 52 40 
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Tuborg Havn 
 
Da jeg var ung og gik på sejlerskole i Sejlklubben Sundet i Køben-
havn, benyttede vi ofte Tuborg Havn til at øve  havnemanøvrer. 
 
Det var dengang, Tuborg Havn var en erhvervshavn, der bl.a. lagde 
moler til Scarlet  - bådene, der sejlede mellem Tuborg og Landskrona 
med biografgæster, der skulle til Landskrona og se ”Borte med Blæ-
sten”, for dengang kunne man ikke se amerikanske film i Danmark. 
Scarlet  - bådene var jo nok de første, der fik betegnelsen ”spritbåde” 
i Danmark, for der var både musik og dans og liberale damer om-
bord. 
 
Da Tuborg Bryggeriet blev nedlagt for nogle år siden, blev et kæm-
peareal frilagt. Det ligger som en lukket enklave mellem Strandvejen 
og Øresund. Det er i dag bebygget med høje huse, og der må bo et 
betydeligt antal mennesker i denne nye bydel i København. Det er 
meget dyrt at bo i København, men det må være svinedyrt at bo i Tu-
borg Byen, for det virker som rene luksusboliger, mange af dem med 
fin udsigt over Øresund. 
 
Under bådudstillingen i februar var jeg til reception i KDYs nye do-
micil, der er blevet flyttet fra Langelinie Pavillonen til Tuborg Havn, 
hvor de nu har bygget et super elegant klubhus med en dyr restaurant 
og kontorfaciliteter. 
 
Selve havnen er ombygget til en luksusmarina, som kun de færreste 
har råd til at ligge i. Bevares, det er lækkert. Broerne er bygget i ædle 
træsorter. Belysningen er specialdesignede lamper. Alt, hvad der 
kunne købes for penge, har man anskaffet. 
 
Det var jo vinterdage, men alligevel lå der nogle ”småbåde på 50  - 
60 fod”, der jo nok vil være den dominerende størrelse i denne havn. 
Jeg ved ikke, hvad bådpladslejen er i havnen, men den er næppe bil-
lig. 
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       Trykkeri 

TARPGAARD A/S 
Glas - og Alufacader 

Glarmestre: 
 
Jens Piihl  Tlf.: 75 94 34 71 
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 :   
 
 
 
    

  - 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
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Paradisbroen 
 

Holdet omkring Paradisbroen var sent ude i år, men Ole formand 
m.fl. har jo også andre gøremål. Da vejret til gengæld ramte plet, skal 
han være tilgivet. 
 
At udlægge alle brofag er et krævende arbejde, der koster blod, sved 
og tårer. Men med passende intervaller, et kvarters arbejde, et kvar-
ters ølpause, et kvarters arbejde, et kvarters ølpause, osv., så lykke-
des det alligevel at få broen ud. 
 
Der var gået kuk i rækkefølgen af brofag. Nogle fag var drevet til 
havs, men lå heldigvis spredt lange stranden, så i løbet af en lang for-
middag, lykkedes det alligevel at få broen ud, så man kunne afslutte 
arbejdet, sætte den hvide stander og synge klubsangen. 
 
Efterfølgende havde damerne varmet en god grydefuld forloren 
skildpadde til de 24 hårdt arbejdende deltagere. Mon ikke nogle af 
deltagerne fik en god og lang dag ud af det, og nogle har måske også 
set pinsesolen danse. 
 
En herlig pinse for alle. 

hv 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Standeren på 
vej op for 
sommeren 
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Speedbådskursus 
 
Endelig var det gået op for Fredericias kvinder, at jeg er en sk…. 
lækker fyr, høj, elegant, charmerende, beleven osv. 
 
For første gang i alle de år jeg har undervist i navigation og speed-
bådssejlads, var der majoritet af kvinder på holdet. For første gang 
var der virkelig noget ved at undervise. 
 
Naturligvis kan det også skyldes, at kvinderne mere og mere mænger 
sig ind på mændenes domæne; men jeg foretrækker nu at tro, at det 
er den første årsag. 
 
Noget andet er så, at jeg gang på gang har sagt, at vore respektive 
koner, kærester, sekretæren, eller hvem vi nu har med, også bør tage 
et kursus i sejlads, og det gælder ikke kun speedbådssejlerne; det 
gælder også for de almindelige motorbåde. 
 
Som bekendt hedder det ”Mand over bord”, og det er jo en kendsger-
ning, at mændene også kan falde udenbords, og så vil manden sikkert 
være taknemlig, hvis fruen også kan tage over: udføre en ”mand over 
bord” manøvre, og få fyren hevet indenbords. 
 
Den bedste livsforsikring en mand kan tegne er dog, at også fruen 
kan sejle båden. 
 
Naturligvis er der de situationer, hvor fruen blot sejler videre. Hun 
har intet opdaget, og der er jo enkebal i Kauslunde på lørdag; men 
det er jo en helt anden sag. 
 
Så altså kære damer: insister på, at I også vil lære noget. Det gør sej-
ladsen meget sjovere, hvis I også kan navigere og styre båden og føl-
ge med i, hvad der sker. 

hv 
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vej op for 
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Om kistebænken 
 
Vi prøver noget nyt. 
 
Mange sejlere har kælderen, loftet, garagen fyldt med brugt grej, re-
servedele, sejl, tovværk, osv. som de af en eller anden grund ikke 
længere kan bruge. 
 
Måske har man skiftet båd, måske har man udskiftet motor eller sejl. 
Der kan være så mange grunde til, at man har noget brugbart grej 
liggende, som man ikke selv har brug for; men som måske kunne 
gavne et andet sted. 
 
På plankeværker rundt om Miljøstationen sidder der et utal af tilbud 
på det ene og det andet. Det ser i øvrigt forfærdeligt ud, og sælgerne 
glemmer at fjerne dem, når tingene er solgt. 
 
I Orientering sætter vi på forsøgsbasis lidt plads af til en annonce. 
Annoncen er kun for medlemmer af Fredericia Motorbådsklub. An-
noncen er kun for private. Der optages ikke erhvervsmæssige annon-
cer. Det er gratis at annoncere. 
 
Fredericia Motorbådsklub har intet ansvar for annoncen, hverken for 
genstanden eller det økonomiske. 
 
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise eventuelle annoncer. Li-
geledes optages kun annoncer i den udstrækning, der er plads. Øn-
skes en annonce indrykket igen, skal den genbestilles. 
 
Annoncen skal sendes pr. mail eller post til redaktøren, men ikke pr. 
telefon. 
 

hv 
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       Trykkeri 

TARPGAARD A/S 
Glas - og Alufacader 

Glarmestre: 
 
Jens Piihl  Tlf.: 75 94 34 71 
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 :   
 
 
 
    

  - 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
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Oh, hvilken pinse 
 

- Vinteren går sin gang, forår og fuglesang …. 
 

Sjældent, eller aldrig, er det lykkedes vejrguderne i den grad at ram-
me plet, sådan som vejret artede sig i denne pinse. I samtlige pinse-
dage skinnede solen fra en skyfri himmel, og vind var der ikke me-
get af, (hvilket kapsejlerne måske var kede af), og termometret sneg 
sig et godt stykke op over de 20 grader. 
 
De korte bukser blev fundet frem fra mølposen, og Matas fik travlt 
med at sælge solcreme, men alligevel var der nok mange, der gik i 
seng med en rød skulder. Den første forårssol er altid den værste. 
 
Fredericia Lystbådehavn var næsten ribbet for både. Alt, hvad der 
kunne flyde, var gået af havn. I Bogense, Brejning, Kolding, Haders-
lev osv. kunne man se vor hvide stander. Hvis det ikke var fordi, der 
var konfirmation flere steder, så ville endnu flere både have forladt 
havnen. (Hvorfor lægger man også en konfirmation i forårsmåneder-
ne  - oktober var meget bedre). 
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KISTEBÆNKEN 
 

Opslagstavle for private medlemmer 
 

STORSEJL (aldrig brugt) 
 

Forlig 885 
Agterlig 925 
Underlig 285  

2 reb 
Pris: 5.000 kr. 

 
Hans 75 94 55 93 

SKØDE (aldrig brugt) 
 

Ca. 50 meter 
14 mm 
Hvidt 

Pris: 1.000 kr. 
 

Hans 75 94 55 93 

PARAPLYANKER 
 

25 kg 
Cirka 50 m blytrosse 

Pris: 150 kr. 
 

Jørgen 75 94 52 40 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK KØLESERVICE 

 

 

 

ALT INDENFOR KØLETEKNIK & KLIMAANLÆG 

Hver tirsdag til 
41.000 husstande! 

 
 

Kolding Marine 
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Fra speedbådskurset 
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Fra Paradisbroen 
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For byrådet ser det anderledes ud. De kan ikke spørge en ven. De har 
brugt fifty  - fifty, så for dem er der kun at spørge publikum  - altså 
borgerne. Det tør de ikke. 
 
Nå, nu ikke mere spøg. FFL har afleveret alle de oplysninger, som 
kommunen skulle bruge til planlægningen på renoveringsprojektet: 
Fredericia Lystbådehavn. Dette skete på aftalt tid  - og siden er der 
ikke sket noget. Skulle der det?  - Ja, ifølge projektet og den kommu-
nale tidsplan, som borgmesteren har flaget med, så skulle vi have væ-
ret meget længere. 
 
Enhver kan se, at vi kommer til at stå på land, hvor vi stod sidste år. 
Vi har desværre ikke fået det formelt endnu. Men som det kan ses på 
side 4 i bladet, er de store optagningsdage planlagt, og bådene sættes 
på land på vore nuværende arealer. 
Politik  - eller ikke politik  - urene i vort biologiske sejlerunivers siger, 
det er efterår, og bådene skal snart op. 
 
Vi har godt nok haft en pause i havneprojektet hen over sommeren. 
Det har egentlig været meget rart, men jeg havde alligevel hellere set, 
at projektet skred fremad, og brikkerne blev til mosaikkerne for til 
sidst at fremstå som det endelige havneprojekt. 
 
Jeg tør slet ikke tænke tanken, at havde politikerne gået ind for lokal-
plan 224, havde vi været færdige nu, og i kommunens regnskabsbøger 
havde der været en linje mindre. 
 
Jeg vil slutte for denne gang. 
Kan I ha’ et godt efterår  - vi ses på havnen. 
 

Jørgen H. Jensen 



SIMPLY CLEVERwww.fredericia-autoservice.dk

Husk! En prøvetur siger mere end 1000 ord.
Så kig ind, så arrangerer vi en prøvetur i en af de mange Škoda modeller.

Fredericia Auto-Service A/S

Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDI PD
Pris kr. 283.000,- ekskl. lev.

Halvårlig ejerafgift kun kr. 1.610,-
Alufælge er ekstraudstyr.

Vidste du, at Škoda Octavia 1,9 TDI er valgt til årets campingtrækker 2005 • At baga-

gerummet er på 560 ltr. • Må trække op til 1.600 kg • At trækkraften er meget høj, 250

NM • Kører 19,2 km på 1 ltr. diesel • Har fuldtgalvaniseret karosseri • Har 12 års

karosserigaranti • Er udstyret med fartpilot • Har halvautomatisk klimaænlæg •

Nedkøling af handskerum • Varme i forsæderne • Højdejustering af begge forstole

samt lændestøtte • Multijusterbar førerplads • Board computer • Komfortstyring af

el-ruderne • Tågelygter • Lange serviceintervaller • ESP styring • Og er en af marke-

dets mest rummelige familiebiler • Samt meget mere som vi gerne vil fortælle om.

20 gode grunde til at vælge
Škoda Octavia Ambiente 1,9 TDI 

Kom sikkert til havnenKom sikkert til havnen

Vesterballevej 9B . 7000 Fredericia . Tlf.: 75 92 42 44
- Lige ved tilkørsel til motorvej -
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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 
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 Formanden  
siger….. 

Kære sejlere! 
 
Så er det atter tid til lidt orientering. 
Jeg blev vækket her til morgen af en overtroisk speaker, der i statsra-
diofonien meddelte, hvor meget de lyse timer var aftaget med  - så 
var det ligesom de kolde facts var sat på plads. 
Han kunne måske have formuleret det som: ”En god sommer er ved 
at gå på hæld, og den har været god”. Men det gjorde han ikke  - så 
jeg måtte selv formidle dagens første smil. 
 
I havnen er der ikke megen ferieaktivitet tilbage, men de jeg har talt 
med, beretter med smilende og vejrbidte ansigter, ”at det har været 
en dejlig tid”. 
 
Efteråret har nu også sin charme. I den kommende tid vil naturen op-
træde i fantastiske farver. I midten af august mærkede vi allerede, at 
nætterne var blevet mørkere og morgenduggen meget kraftig. 
 
Var man så heldig at være på havet omkring den 16.  - 17. august, 
kunne man om aftenen blive vidne til en flot næsten hel måneformør-
kelse. I samme periode var der tilsvarende mange stjerneskud. Det 
var meteorsværmen Perseiderne, der også er kendt som  Sct. Lauren-
tii tårerne, der gav de klare nætter en ekstra én på opleveren. 
Stjerneskud er komprimeret glødende luft, der dannes foran  en støv-
partikel, når den rammer jordens atmosfære med en hastighed på me-
re end 200.000 kilometer i timen. 

Jørgen 
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Aktiviteter 
  

Sæt Sæt XX  i kalendereni kalenderen  
  

 
10. oktober  Bådoptagning 
 
24. oktober  Bådoptagning 
 
25. oktober  Standernedhaling 
 
07. november Bådoptagning 
 

Aktivitetsudvalget 
 
 
 

Bådoptagning:  
Aftal med havnefoged Knud Andersen 
 
Standernedhaling kl. 12.00, derefter: 
Gule ærter (25 kr. pr. person) bestilles i 
Havblik 
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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 
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V/JØRGEN HOLM CHRISTENSEN 
Døgnvagt 20 11 82 55   Fax 75 94 07 00 
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Fredericia Motorbådsklub 
 
Redaktion: 
Hans Villund (ansv.) 
Langesøvej 114 
7000 Fredericia 
Email: hvillund@postkasse.org 
 
Sats og montage: 
Dorthe Pihl Sørensen 
Tlf. 75 94 18 25 
Email: dorthepihl@gmail.com 
 
Trykning: 
SERVICETRYK 
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Oh, hvilken pinse 
Paradisbroen 
Speedbådskursus 
Om kistebænken 
Kistebænken 
Fra speedbådskurset 
Fra Paradisbroen 
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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 
Godkendt af  Dansk Teknologisk Institut 



Den tid, der er kort i nuet, 

er lang i erindringen. Så hvis 

kampen føles alt for kort, er 

den nok til gengæld værd  

at huske. Længe. 

Få vand under kølen  
– kom ind i Sparekassen

Fredericia afdeling 
Prinsessegade 95 
7000 Fredericia

Telefon 75 93 08 00 
midspar.dk
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