
BÅDPLADSER
NIBE LYSTBÅDEHAVN

Brugsret til pladser:
3,0 X 12,5 M     kr.   8.000,-
3,5 X 12,5 M     kr. 10.000,-
4,0 X 15,0 M     kr. 12.000,-

Evt.  leje (årlig)
3,0 X 12,5 M     kr.   3.550,-
3,5 X 12,5 M     kr.   4.050,-
4,0 X 15,0 M     kr.   4.550,-

Medlemskab af havneforeningen er obligatorisk (inkl. i lejepris)

Henvendelse til havnekontoret - tlf. 98 35 30 25

Email.: havnekontoret@nibe-havn.dk

A
fs

: 
N

ib
e 

S
ej

lk
lu

b
 

B
ry

gg
en

 6
7

 
92

40
 N

ib
e

MEDLEMSBLAD nr. 4 - november 2009

52



2

Nibe Sejlklub

Formand
Michael Steglich-Petersen 9835 3371
michael.steglich@orionpharma.com

Næstformand
Lene Åbom  2326 8786
leneaabom@yahoo.dk

Sekretær
Michael Mogensen 2043 3043
michnibe@pc.dk

Kasserer
Lars Rudkjøbing  9838 5513
rudkj@kabelmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Peter Altenborg  9833 9232
peter@altenborg.dk

Ole Friederich  2986 0826
olefriederich@kabelmail.dk

Peer Herbsleb  9686 2100
peer.herbsleb@hnh-consult.dk

Suppleanter
1. Søren Justesen

justesen@dlgtele.dk

2. Ole Christensen
oledonau@mail.dk

Nibe Sejlklub Venner

Formand
Erik Møller 9835 3730

Sekretær
Ellen Nielsen 9835 2470

Kasserer
Ole Asp 2635 2546

Klubhus

Tlf. 9835 3111

Leje af klubhus (leje kun for medlemmer 
i Nibe Sejlklub) ved henvendelse til Lars 
Rudkjøbing, tlf. 9838 5513

Hjemmeside
www.nibe-sejlklub.dk

Sejlrenden udgives af 
Nibe Sejlklub

Redaktion
Michael Steglich-Petersen
Michael Mogensen

Ansvarlig redaktør
Niels Jakobsen 5357 2426
niels@nj-multimedie.dk

Deadline for kommende  
Sejlrenden år 2010

Nr. 1 - deadline 15. januar 2010
udkommer ultimo januar 2010

Nr. 2 - deadline 15. marts 2010
udkommer medio april 2010

Nr. 3 - deadline 15. august 2010
udkommer ultimo august 2010

Nr. 4 - deadline 5. november 2010
udkommer ultimo november 2010

Næste blad 
udkommer ultimo januar 2010. 
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K A L E N D E R E N

Husk at give kassereren  
meddelelse ved adresseændring
rudkj@kabelmail.dk
eller tlf. 9838 5513 Lars Rudkjøbing

År 2009

Nytårssoiree : 31/12 kl 16:30 - 17:30

År 2010

6/2   Regattaskydning

4/3   Generalforsamling Havneforeningen

11/3  Generalforsamling Sejlklubbens Venner

11/3  Generalforsamling Nibe Sejlklub

24/4  Standerhejsning

24/4  Tilriggerfest
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En sådan lidt træls dag i marts kørte vi hjem 
fra Aså. Lidt røde i kinderne og sådan lidt 
småforelskede. Vi havde købt hende Jave fra 
Aså, vores første båd.. Vi havde givet hånd-
slag sådan på gammeldags Nordjysk. Resten 
blev ordnet elektronisk. HUN var vores. Gra-
nada 24, med sejl uden købsdato og en hel 
masse sjæl. Hun havde været i Middelhavet 
og andre romantiske steder, nu skulle hun til 
Nibe, vores havn. 

Mange gode timer blev brugt til at gøre 
hende fin. Små finesser og detaljer blev der 
kælet for. Hun var/er en meget elsket båd. 
Så kom dagen da hun skulle i vandet og 
have sat mast. Det var ikke uden skælven og 
lidt ondt i maven, vi havde jo aldrig prøvet 
at lade hende dumpe ned i vandet på egen 
hånd før. HUN lå så fint som om hun aldrig 
havde gjort andet. Hold da helt op hvor var 
vi stolte. Så vakker lå hun der.

Først troede vi at der kom en lille regn-
byge, men forenet med den mærkelige lyd 
og lugten af olie indså vi at kranen var gået 
læk og havde oversprøjtet vores båd med fed 

dels anvender e-mail i dagligdagen. Bestyrel-
sen er opmærksom på at ikke alle anvender 
e-mail. Men endnu en opfordring til at 
oplyse Bestyrelsen om din e-mailadresse.

Bestyrelsens arbejde på en renoverings-
plan for klubhuset har affødt et ønske om 
input fra medlemmerne via mailsystemet, 
men bekymrende få har responderet på den-
ne opfordring – så derfor giv jeres mening til 
kende og specielt om et så vigtigt spørgsmål 
som udformningen af vores klubhus for 
fremtiden.

Nibe Havn i almindelighed og Nibe Sejl-
klub i særdeleshed er jo netop kendt for at 
man tager vare på hinanden. Mange har haft 
den positive oplevelse i vores miljø, at der 
altid er hjælp at hente. Det kan være et godt 
råd, et par hjælpende hænder til det prak-
tiske og ikke mindst at tage vare på nytil-
komne i Havnen. Man kunne fristes til den 
påstand, at når man yder sit er muligheden 
for at få tifold tilbage i Nibe Havn tilstede - 
sådan er det og sådan skal det jo også gerne 
være fremover.

Oles Bar er nu åbnet for sæsonen og 
mange gode stunder ligger forude, ikke kun 
om fredagen men nu også ved de øvrige ar-
rangementer i klubben. 

Med ønsket om en glædelig jul og godt 
nytår.                                       Bestyrelsen

Bestyrelsen har ordet

Endnu er en sejlersæson slut. Bådoptag-
ningen er i skrivende stund afsluttet. Blot 
mangler enkelte master at blive afrigget og 
efterfølgende komme i masteskuret med 
tydelig afmærkning med såvel bådens navn 
samt ejers telefonnummer – grejet skal vel 
ikke bare ligge og flyde udenfor klubhuset.

For Nibe Sejlklub blev det en sæson af 
de bedre dels hvad angår færdiggørelsen af 
sejlrenden og dels at sejlervejret overordnet 
set var fint. Nuvel der var lidt blæsevejr over 
sommeren samt i den sidste del af sæsonen.

Og endnu bedre, en sæson uden alvorlige 
ulykker – ja lige set bort fra en enkelt tabt 
båd ved indfaldsvejen til Nibe Havn. Heldig-
vis kom ingen personer til skade. Episoden 
bør dog få alle til at forholde sig til situatio-
ner, hvor grejet kan svigte ikke blot til søs 
men så sandelig også på land. Forestil dig at 
stroppen om masten brister under masteaf-
tagning henholdsvis påsætning, bådstativet 
pludselig knækker sammen? Sørg for ikke at 
befinde dig under materiel, der ikke er i sit 
”rette” element. 

Bestyrelsen har igennem denne sæson 
bl. a. arbejdet på at få etableret en e-mailba-
se, således at medlemmerne kan kontaktes 
hurtigt og effektivt – nuvel det kræver blot 
dels at medlemmerne opgiver deres e-mail-
adresse, som der er blevet opfordret til og 

I givet fald vil bestyrelsen gerne have din e-mailadresse.
Derfor send en mail til Lene Aabom på leneaabom@yahoo.dk så Nibe Sejlklub 
kan få registreret din emailadresse. Bestyrelsen 

Bruger du din e-mail?

Ny i KNIBE  
nej - vi mener ny i NIBE !

klistret olie. Hun så ud som den Grimme 
Ælling. (altså i begyndelsen af eventyret). 
Hun blev renset af chaufføren og dagen efter 
kunne vi sejle hende til hendes plads for at 
sætte sejl.  På vej ud af Aså havn satte mo-
toren ud og ville hverken den ene vej eller 
den anden. Vi fik heldigvis ankret hende op 
til bolværket lige uden for haveudløbet (el-
lers ville vi sikkert have endt i Sverige) uden 
motor og sejl. En Asånit kom med hans lille 
motorbåd og hjalp os med at trække hende 
tilbage til kajen. På vejen var han så optaget 
af sit trækkeri at han lavede en grimmer sort 
steg på” Havnens Fineste Båd”. Nu havde vi 
bare lyst til at komme hjem til Nibe. Moto-
ren blev lavet, det var værkstedet som havde 
klumret i det og vendt et tandhjul fejl vej.

Den kom på plads og efter en lang tur 
igennem Limfjorden (der var, sku ikke meget 
vand på nogen steder) lå hun endelig på 
plads i Nibe. Hun var kommet hjem.

Her i Nibe har vi haft en dejlig sommer. 
Gået på kursus i ”Praktisk sejlads” og taget 
nogle ture ud i Nibe Bredning. Vi har lært 
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meget om vores lille Jave og ved lidt mere 
om hvordan hendes efterfølger skal være, 
Vi har rodet lidt rundt inde i havnebassinet 
når vi skulle lægge til. MEN VI ER STADIG 
GIFTE.

En lille solstrålehistorie
Nu blev det efterår og tid for at tage vores 
lille Jave på land. Nu kommer den lille sol-
strålehistorie.

I Aså tog satte man båden i og satte sejl 
samtidig. Vi antog at det var samme proce-
dure her i Nibe når man tog den op. 

NADA! Sådan omkring klokken 17 kom-
mer Cirkelines forældre forbi når vi tager 
sejlene ned. De oplyser os om, at vi også skal 
have masten af før båden kan komme op 
næste dag. De ser vores skræk og tilbyder at 

hjælpe os. Nu skal siges at de selv har knok-
let hele eftermiddagen med at gøre deres 
egen båd klar. 

Vores lille motor lægger af, men Cirkeline 
trækker os til mastekranen, giver os det 
lille sidste puf så vi kan lægge til og hendes 
forældre hjælper os med at skrue alt fri og 
hejse masten på land. Vi taler altså om 3½ 
timers arbejde i kulmørker med hjælp af en 
lommelygte.

Findes der sådanne mennesker i Nibe så 
er det vores havn. Oprettes der en Pris for 
Den bedste Ven på Havnen så ved vi hvem 
der skal have den.

Mange kærlige hilsner fra Helle og Bo 
Jave/Aså snart MeKaMi af Nibe. 
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Sejlerskolen afholdt igen i år et succesrigt 
kursus i praktisk sejlads til Dueligheds-
prøven. Der blev sejlet tirsdag, onsdag og 
torsdag aften, når vejret tillod det. 

9 friske deltagere lagde ud i begyndelsen 
af maj måned og sejlede hver uge undtagen 
i sommerferien. Det blev i alt til en 12 – 15 
gange i meget forskelligt vejr og det gjorde at 

Praktisk  
sejlads sommeren 2009 

Hjælp til  
vores skolebåd søges
Er der en eller flere personer der vil give en hånd med i de kommende sæsoner 
med pasning/klargøring, søsætning osv til vores skolebåd  IB?

Har du/I duelighedsbevis er der naturligvis mulighed for at anvende IB i de stunder 
båden ikke anvendes til skoleformål.

Henvendelse til

Peter Altenborg  98339232 eller Michael Steglich-Petersen 40706946

Første hold er ved at klargøre ”IB” til prøve-
sejlads. Lidt nervøs har man jo altid lov til at 
være, når det rigtig gælder.

Flot håndtering af ”IB” og Tony var klar til at 
eksaminere efter i smug at have set, hvordan 
man lægger til langskibs.
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deltagerne fik afprøvet fra næsten vindstille 
sejlads til sejlads i meget frisk vind. Alle var 
rigtig godt rustede til at aflægge prøven for 
Tony Mikkelsen, der er bemyndiget censor 
af Søfartsstyrelsen, lørdag den 3. oktober. 

Vejrudsigten var meget dårlig for lørdagen, 
så det lykkedes efter lidt mail og telefon 
at flytte den til fredag den 2. oktober om 
eftermiddagen, hvor vejret viste sig fra den 
rigtig gode side. 

8 deltagere gik op til prøven og bestod, 
dog var der en, der fik en bemærkning med 
fra Tony, da de lagde til efter endt sejlads. 
”Du skal øve lidt mere på man-over-bord!”.

Tillykke til de der bestod:
Anja Lauritzen, 
Mogens Primdal Vestergaard Jessen, 
Jakob Nørgaard Mortensen, 
Jette Mathiasen, 
Helle Westh, 
Andreas Vilsbøll, 
Benny Pedersen.

Sejlerskolen
Peter Altenborg

Så er prøven begyndt med spørgsmål om 
forskellige maritime ting.

Læg mærke til det sammenbidte udtryk hos censor, det er med at holde masken, når der 
kommer søforklaringer, hvor hånden er med til at hjælpe på forklaringen.
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Arrangement:
9,30  Morgenkaffe m/bitter og notering
10,00  Skydning starter
12,30  Frokost inkl. 1 øl og 1 snaps
13,00  Skydning fortsætter indtil årets Regattakaptajn er kåret

 Herefter præmieuddeling.

Under Regattaskyningen bliver der også muligheder for  
diverse skiveskydninger. m.m.

Spillekort og raflebægere til fri afbenyttelse

Pris: kr. 150,- (inkl. 10 Skydelodder og Frokostarrangement)
Ekstra skydelodder 5 stk. kr. 50,-

Kom og vær med !

Fine skydepræmier

REGATTASKYDNING
Lørdag den 6. februar. Kl. 09,30

Jørgen Christensen
98 34 11 91

Børge Nygaard
98 38 16 19
b.nygaard@fritid.tele.dk

Tilmelding senest 25. januar til:
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Årets store begivenhed, herreturen rundt 
om Mors den 25. – 27. september, står nok 
tydeligt for de fleste deltagere, idet der altid 
sker noget, som huskes. Reservér allerede nu 
weekenden for 2010.

Åbenbart har antal både og mænd place-
ret sig i et stabilt leje, da der deltog 16 både 
med 54 mand ombord. Fredag forlod de 
fleste Nibe Havn for at sejle til Thisted, hvor 
der i løbet af eftermiddagen og aftenen kom 
både dumpende ind.  En del både havde 
været i Løgstør havn for at spise frokost 
inden den sidste del af turen over Løgstør 
bredning, som foregik i frisk vestlig vind med 
nogle kraftige pust indimellem.

”Oldfruen” af Nibe havde forsyninger med 
hjemmefra til uddeling til besætningerne i 
de indkomne både og det vakte stor glæde 

hos besætningerne. Der blev talt om vind og 
bølger, og hvordan vinden drejede i løbet af 
eftermiddagen, så nogle både bedre kunne 
holde Mors op uden at skulle krydse.  

Efter en rolig nat i Thisted inderhavn var 
alle klar til skippermøde kl. 9.00 og heref-
ter gik det mod Vildsundbroen i en frisk 
sydvestlig vind. Alle både lå klar til at passere 
broen og da broen gik op, kom en Bavaria 33 

strygende forbi de forreste både og placerede 
sig på en fordelagtig plads, da sejlene blev sat 
og kapsejladsen mod Doverodde begyndte. 

Vinderen af første del af kapsejladsen blev 
Jørgen Fristrup – i en Bavaria 33! Det viste 
sig, at denne båd sagtens kunne sejle hurtigt 
med en dygtig skipper og gode gaster. Der 
var meget at tale om på havnen i Doverodde 
og megen anerkendelse af en dygtig udført 
sejlads til vinderbåden. De andre både gjorde 
deres for at presse vinderbåden, der førte fra 
start til mål.

Frokosten blev for de fleste besætningers 
vedkommende indtaget i Doveroddes klub-
hus og efter kort tid var alle klar til sejladsen 
til Nykøbing Mors. Vinden var frisk til hård 
fra vest og alle både kom godt af sted. Det 
gik strygende for alle bådene i den gode 
vind. 

Undtagen for ”Oldfruen”, som ikke kryd-
ser særlig godt og nu ville sejle for sejl med 
vinden agten for tværs eller agten. Men ak 
med den vindstyrke og alle de tons dødvægt 
(11 tons) ville ”Oldfruen” ikke sejle så hurtigt 
som skipper og besætning ønskede, så jern-
genuaen blev sat for at kunne følge med de 
andre både.

 Set fra ”Oldfruens” varme styrehus var 
kapsejladsen rimelig udramatisk og vinderen 
blev en Bianca 107 med Erik Møller som 
skipper. De sidste rester af forsyninger fra 
”Oldfruen” blev indtaget, da feltet havde pas-
seret målstregen. Efter et bad i sejlklubben 
gik turen til KFUM, hvor Skipper Labskovs 
blev serveret. Sejlklubben flottede sig og gav 
lidt drikkelse for at få labskovsen til at glide 
ned – gad vide, om det nu er blevet en skik 
på herreturen?

Mange gik herefter tidligt til køjs – der var 
måske en enkelt, der lige skulle have en øl 
mere – men alle skulle være friske til næste 
dags sejlads tilbage til Nibe.

Igen en rigtig god tur der betyder meget 
for sammenholdet i Nibe Sejlklub, og også 
denne gang rigtig flot arrangeret af Carsten 
Borup – tak for det! 

Herreturen 2009

Vel ankommet til Thisted og udskænkning af Styrbord øl ud over styrbord ræling.

På vej mod Vildsundbroen før lørdagens 
kapsejlads.

Når hænderne ikke rækker, må man bruge 
munden til hjælp.

Og så er kapsejladsen godt igang, på vej 
mod Doverodde.
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Optagning af 
både 2009

På de nederste billeder vises en trist hændelse i forbindelse med transport. Det er vigtigt at 
være opmærksom på at risikoen for uheld er større, når bådene er ude af deres rette ele-
ment. Materiellet kan desværre svigte.
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Standerstrygning 2009 Afriggerfest 2009

Endnu en sommer er gået og det blev igen 
tid til at tage vor stander ned for i år.

Lørdag den 31. oktober kl 13.00, skulle vor 
stander ned. Til sejlklubbens store glæde var 
der rigtig mange, der var mødt op i sejlklub-
ben til dette traditionelle arrangement.  

Erik Møller og Finn Nedergaard stod for 
selve standerstrygningen. De fleste af os 
sendte vel en tanke tilbage til mange dejlige 
timer i løbet af sommeren, hvilket vor For-
mand gjorde os opmærksom på i sin tale.

Efter strygningen af standeren sang vi 
som vanligt ”Blæsten går frisk....” for derefter, 
ligeledes traditionen tro, at nyde de røde 
pølser serveret med øl og vand, der i år for-
trinsvis blev nydt indendørs, grundet blæst. 

Årets afriggerfest var som sædvanligt en 
rigtig god fest med god tilslutning. Med 
formandens velkomst og den efterfølgene 
gode mad fra Bryggen, samt drikkevarer til 
rimelige priser, så var grunden lagt til en god 
stemning.

Efter spisningen spillede Ryd Bulen op til 
dans, og med den gode musik lykkededes 
det ikke at rydde bulen - der var dansende 
par på gulvet næsten uafbrudt, og der blev 
danset lige til Ryd Bulen sagde tak for i aften.

Det var så markeringen af at årets sejler-
sæson var slut for i år. Så kan vi blot vente 
på, at det bliver tid til at markere starten 

på næste års forhåbentligt gode sejlersæson 
med en tilsvarende god tilriggerfest..

Vinteren byder dog også på muligheder 
for at nyde hinandens selskab ved fx nytårs-
soiree, regattaskydning og Oles Bar. Sidst-
nævnte er hver fredag fra kl. 17 til ca. 19.

Tak til Birthe Paulsen der leverer de 
mange gode billeder fra Sejlklubbens 
arrangementer og øvrige aktiviteter på 
Nibe Havn.
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Hund & Båd……….

Vi er heldigvis mange, der er vilde med både 
hund og båd. Har man lyst til begge dele, er 
det er skøn kombination. I sæsonen sejler 
vi alle og har det dejligt. Når vinterhalvåret 
nærmer sig, sættes bådene på land, og vi går 
ture med vores firbenede i området omkring 
Nibe.

Havneområdet er et oplagt sted at besøge. 
Skøn natur, spændende område – også for 
vores hunde.

MEN så opstår problemet: Når man skal 
– så skal man – og er man hund, er toilettet 
nu engang der, hvor man nu er. Nu er det så 
ejerens/førerens ansvar, at det ikke kommer 
til gene for alle de mennesker der også fær-
des i området. Det VED alle vi hundeejere!

Det er bare ikke alle der gør noget ved 
det. Et par sorte ”hundeposer” i beredskab 
på snoren – et snup og et tag - og problemet 
snøres til og løses i den nærmeste skralde-
spand. 

BONUS: Alle der ser det – smiler venligt.

Til alle jer, der færdes i området og endnu 
ikke har fundet ud af denne lille indsats 
– der i hvert fald stiller potentielle ”hunde-
hadere” mildere stemt: Få nu de poser på 
snoren og brug dem, så kan vi alle sammen 
nyde vores skønne Nibe Havn. 

Et af vores aktive medlemmer i sejlklub-
ben fremstillede nogle små charmerende 
træhunde, der på en venlig måde gjorde 
opmærksom på, at området – og især vinter 
bådpladsen – efterhånden var blevet et 
minefelt af brune bomber at færdes i.

De er desværre blevet udsat for hærværk 
og tyveri. Tre er fundet smidt ind i buskene 
og på nær en - er  resten forsvundet. 

Vi vil meget gerne have hundene tilbage – 
og især gerne se, at hele området igen bliver 
til at færdes i uden risiko for ildelugtende 
efterladenskaber på sko og tøj.

Ole Friederich
Bestyrelsesmedlem i Nibe Havn
Bestyrelsesmedlem i Nibe Sejlklub

Husk at Nibe Sejlklub også 
giver mulighed for  
ægtefællemedlemskab
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11-06-09
Det regner, regner og regner. Vi er nået til 
Svendborg. Vi startede fra Nibe d. 7/6, og 
via Hals, Grenå, Ballen på Samsø og Nyborg 
er vi så her. Det har været nogle lange træk, 
men det er p.g.a. familietræf at vi gerne ville 
så hurtigt herned, og det lykkedes. Nu er det 
så bare sommeren der mangler, men der er 
jo tid endnu. Vi har sejlet for motor hele ve-
jen, vi har som sædvanlig modvind, (hvordan 
er vi dog kommet gennem livet?).

12-06-09
Her i Svendborg havn er der sket foran-
dringer siden vi var her sidst. Et meget 
flot flydende havnekontor, kabiner med 

toilet håndvask og rigtig god plads til bad + 
Internetcafe, det er meget imponerende. På 
havnen er der jo også Bendixens Fiskehan-
del, og det er lige os. Vi smovsede med rejer 
i hvidløg, fiskefrikadeller og div. røgede 
sager.

13-06-09
Så var der familiefest, med dejlig grill mad, 
flot solskin og lidt mere varme. Det passede 
jo fint, dejlig fest.

14-06-09
Vi sejlede lidt nordpå igen. Hennings bror og 
hans kone ville så gerne vise os deres dejlige 
sted i Lundeborg. For første gang kunne vi 

Støt vore annoncører
de støtter os!

Nytårssoiré
Kl. 16:30 -17:30 i klubhuset

Kære medlemmer og venner.
Igen i år vil Sejlklubben gerne sige 
godt nytår med et glas champagne.

Sommer 2009 i Tango  
(2 måneder)
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i Schleswig. Bedre held næste gang. Jeg har i 
øvrigt erhvervet en grund lige uden for Hei-
liggenhafen, jeg føler mig lidt som ekspert, 
klippegrund i Sverige og muddergrund i 
Tyskland.

22-06-09
Det er blevet sommer, høj blå himmel og 
en dejlig temperatur. Det er en dejlig havn, 

et minus er dog mågerne, her er mange og 
de skriger i et væk. Nu en tur ud og se på 
byen og så vil vi videre. Ih som Henning 
er blevet god til at shoppe når det drejer 
sig om noget til skibet eller spiritus. Vi har 
fået sejsinger nogle fine røde, små fiskekro-
ge og et forklæde. Derefter 1 fl. Metaxa 5*, 
1 fl. Gin og 1 fl. OP Anderson snaps. Efter 
en dejlig sejltur for motor (ingen vind) er 

hejse begge sejl og slukke motoren, en skøn 
dag med dejligt vejr.

15-06-09
Efter frokost sejlede vi til Rudkøbing. Der var 
meget blæst så det var for rebede sejl. Der 
var kun pladser på tværs af vinden, og vi 
havde stort besvær med at komme ind på en 
plads, men det lykkedes.

16-06-09
Ja så bliver Erik Møller 60 år i dag, stort 
tillykke.

Det stormer så der er underholdning i 
havnen når der kommer både ind og skal 
lægge til. Men alle hjælper til så det lykkedes 
hver gang. Det er utroligt at det kan blive 
ved med at blæse sådan. I Rudkøbing by var 
der læ, og solen skinnede så vi sad i gågaden 
og fik en fadøl, dejligt.

17-06-09
Nu er der ro på vandet, men vi skal på 
familiebesøg, så der bliver ikke sejlet i dag. 
I tv vejret siger de at der de næste 3 dage 
bliver 10 sek. m. blæst. Det er nok godt vi er 
i Rudkøbing, tæt på Svendborg ( busforbin-
delser) og ikke ligger i Bagenkop, der er vist 
lidt kedeligt. Henning er lige en tur oppe i 
byen, han opdagede en Aldi i går, så må han 
jo af sted. Ja, ja han har lige været hjemme 
igen, det er nok bedst at have sin tegnebog 
med når man skal handle.

18-06-09
Efter en dejlig aften og en overnatning i 
Hennings bors strandhytte i Thurø Bund 
er vi nu tilbage i Tango. Det er en dejlig 
fornemmelse at være hjemme igen.

20-06-09
 Vi er nu i Bagenkop. TK Devolopment 
(ham fra Aalborg) har bygget huse her på 
havnen og de er flotte. De er i 3 etager og 
med store balkoner. Her er meget charme-
rende og flot. Der er grill huse 8 stk. samlet 
i en klynge, og i midten er der en musik-
tribune. Vi er jo i Syddanmark og lige nu 
er her ca. 35 gæstebåde hvoraf 2 er danske, 
det er Tyske og Hollandske både. Vejret er 
dejligt ca. 22 gr. og sol med småskyer. Det 
var en underlig sejlrute, fra Rudkøbing gik 
den gennem Marstal, der var ingen andre 
muligheder.

21-06-09 
Så kom vi over Østersøen til Fehmern. Det 
blev en dejlig sejltur, for sejl det meste af 
turen, kun til sidst da der bare ingen vind 
var, kom motoren i brug. Vi ligger i Heilig-
genhafen, en meget stor havn, men hyggelig 
alligevel. Det er ved at blive sommer, det blev 
varmere og varmere i løbet af dagen. Vi har 
lige været ude at spise, jeg fik blæksprutte, 
det er de ikke gode til at lave. Henning fik 
noget sild med brasekartofler til, det var 
nogenlunde siger han, men ikke så godt som 

Dit lokale valg

Restaurant Bryggen
Bryggen 52
9240 Nibe
tlf. 98351001

Med venlig hilsen

Besætningen på Bryggen
Peter Bertelsen

Tilmeld jer vores nyhedsbrev på  
www.restaurantbryggennibe.dk  
og modtag nyhederne om de 

sidste nye og spændende  
tilbud og tiltag på  

restaurant Bryggen.

Vi ser frem til at byde 
jer velkommen i vores  
lokaler eller levere 
spændende og vetillavet 
mad til jer under private 
rammer.
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at have øje på hver finger, her er virkelig 
mange meget store skibe, både fragtskibe og 
passagerskibe der sejler i fjorden, og den er 
ikke alle steder bred.

28-06-09
Vi bestemte os for at sejle til Wismar, det 
var en dum beslutning. Vejrudsigten på VHF 
havde sagt ½ til 1 meter bølger og aftagende, 
det blev lige modsat, måske er vi ikke så 
gode til tysk. Vi ville ind i den gamle havn, 
men den er noget opreklameret, så vi ligger i 
havnen ved siden af, her er mere fred og ro. 
Vi har lige spist både frokost og aftensmad, 
så nu vil vi ud at gå en tur inden vi falder i 
søvn.

29-06-09
Wismar er en flot by, gammel og med flotte 
renoverede huse, og her oser af historie. 
Nogle steder kan man godt se at byen har 
været Østtysk. Den store sømandskirke er 
ved at blive restaureret, det trænger den 
også til. Her er meget atmosfære og mange 
turister. Her er blevet varmt, men solen har 
lidt svært med at bryde igennem. Her til 
aften har vi været ude at spise, det var hyg-
geligt. Men først skulle vi poste kort til vore 
børnebørn. Tro det eller lade være, men der 
er kun 1 postkasse i Wismar, og den ligger 
helt oppe i den gamle by, ca. ½ times gang, 
det er altså underligt. Men den er trods alt 
anbragt ved posthuset.

30-06-09
Dejlig morgenstund: kl. 6 var der en stor 
kran der syntes at en bunke sten skulle flyt-
tes fra det ene sted til det andet, meget larm. 
Henning gik så i bad, og brugte alle møn-
terne så jeg må vente. Ydermere er bageren 
forsinket       ( han kommer på en knallert-
cykel hver morgen) men nu lysner det, så nu 
er der morgenmad. Vi er sejlet 25 sm i dag 
til Kühlungsborn. Det er en splinter ny havn, 
med en flot promenade (butikker og restau-
ranter) lige mig, men måske ikke så meget 

Henning. Vejret er aldeles dejligt, varme og 
sol, næsten ingen vind, vi kunne kun sejle 
for sejl ca. 2 timer. Bølgerne var gode ved 
os, så en dejlig dag på trods af begyndelsen. 
Henning tabte en fender i dag ude på havet, 
ikke i havn, så vi har øvet ”mand over bord” 
til stor morskab for en tysk båd vi havde 
sejlet med. Vi reddede fenderen.

01-07-09
Så er det morgen, og meget tæt tåge, man 
kan ikke se 15 mt. frem. Her er stille vejr 
og lunt 22 gr. kl. 8 om morgenen. Kl. 14 var 
tågen lettet, her er meget varmt 30 gr. og 
vindstille. Vi har cyklet rundt og set os om. 
Det er et ferieområde vi er havnet i. Det er 
hotel på hotel, og vist for de rige. Alt er dyrt 
her 15 euro. i havnepenge, men så er her 
også flot. Man kan tydeligt se at det er blevet 
brugt som stedet de Østtyskere der var noget 
ved musikken boede, eller havde sommer-
bolig her.

De er nu meget flot restaurerede, men nogle 
står tilbage med den skidenbrune farve de så 
godt kunne lide, se foto, jo det er andre tider. 
Vi kan se på vore brochurer at der er 116 
hoteller og pensioner, dertil et utal af private 
Zimmer Frei. Byen er delt i 2, en øst og en 
vest, imellem er der et stort skovområde, 
og inde i den skov er der et kæmpe område 
med lege og oplevelses redskaber. Vi har al-
drig set noget lignende, ikke engang i Fårup 
Sommerland. Alt foregik oppe i træerne, og 

vi nu i Neustadt. Sikken en velkomst, først 
et par danskere der råbte, der er en plads 
længere fremme, så kom der en mand der 
hjalp med at fortøje og fortalte om alt i 
havnen. Vi havde lige fået sat os med et 
glas vin da der sejlede en båd ind til os 
mellem pælene. Det var havnefogeden, 
en meget sjov mand og venlig. Et stort 
velkommen fik vi. 

23-06-09
Skt. Hansaften, men det gør man ikke noget 
ud af hernede, vi må tænke os til et bål. Vi 
fik handlet på torvet og købt makreller til 
aften. Vejret er stadig dejligt. Nu kommer 
havnefogeden efter penge i sin båd, han er 
også umulig at finde på land, så der er en 
forklaring på alt.

24-06-09
Vi gør klar til at sejle. Vi vil gerne nå Lübeck, 
men der er vist kommet en ny bro som 
ikke er på vores kort. Ja, ja vi blev snydt, der 
var meget hård vind, og vi kunne kun sejle 
en bestemt kurs da der var militærøvelse i 
området, det skulle vi uden om. Men nu er 
vi i havn, uden for Lübeck da broen viste sig 
at være for lav til at gå under. Den gik ikke 
op før 3 timer efter vi kom. Vi har lige mødt 
et par søde mennesker fra Fåborg og er 
inviteret til en øl om lidt.

25-06-09
Vi havde en hyggelig aften sammen med 
vore naboer i deres båd en OE, dejlig 
sejlbåd. De kendte for øvrigt Irene og Sten 
Frederiksen fra Aalborg, også vore venner, 
jo verden er lille efterhånden. Vi har også 
hilst på et par som vi sejlede med i Sverige 
for 2 år siden. Det regner så vi har bare 
handlet i den by vi ligger i ”Bad Schwartau” 
ca. 15 km. fra Lübeck, og haft gæster til 
kaffe og cognac m.m. Vi læser hører musik 
og Henning finder på skøre ting. Han har 
lige lavet hvidløg i oregano, kun fordi han 
ikke viste hvor han skulle gøre af hvidløge-

ne, så de blev droppet i dåsen med oregano. 
Nu bliver der serveret kaffe og kokuskager, 
måske en lille metaxa, hvem ved, så han er 
normal igen.

26-06-09 
Nu er vi klar til Lübeck. Vi tager cyklerne, 
der er en sti der går langs vandet, der er 7 
km. så kan vi jo tage toget hjem hvis vejret 
ikke holder. Her er lunt ca. 21-22 gr. men 
overskyet. Det blev toget da der blev ret 
koldt og vi var trætte efter en hel dags tra-
ven. Lübeck er en dejlig by med mange flotte 
kirker, og 7 store kirketårne. Så til noget helt 
andet. Vi var inde et sted hvor de udeluk-
kende lavede marcipan i alle afskygninger, vi 
har købt og det smager godt. Der er også en 
cafe hvor der kun sælges kager med marci-
pan. Der er meget flot både i butikken og i 
cafeen. Jeg ved ikke hvorfor vi tænkte meget 
på Birthe, men hun var gået helt bananas 
derinde.

27-06-09
Vi er sejlet til Travemünde i dag, her er 
meget uroligt. Det blæser meget og havnen 
er næsten ubeskyttet. Vi ligger i Passat 
havnen, fine forhold, men de kan jo ikke 
stoppe vipperiet. Vi har været ovre på den 
anden side hvor det hele foregår, men her 
er det umuligt at ligge, bådene selv de store, 
hopper og danser. Her er ellers meget char-
merende, et rigtigt turiststed med mange 
cafeer a la Nyhavn. Vi fik is og capocino. 
Henning shoppede som sædvanlig, nye 
badeshorts, tegnebog og nye træsko (de der 
lette). Han er blevet rigtig god at have med 
i byen. Det tager 5 minutter med færgen 
over så det går hurtigt og den sejler hele 
døgnet. Tilbage på vores side købte vi en 
fiskebolle. Det er et stk. flutes, varm, derpå 
fedt løg og en meget mør spegesild, tro det, 
det smager godt. Henning er lige gået en 
aftentur, jeg vil tage en søsygetablet og gå i 
seng, så vågner jeg vel ikke med søsyge. Det 
lærte jeg på Galapagos. Det er ellers med 
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man skulle altså ikke falde ned (jeg tror folk 
havde line på). Vi prøvede ikke. 

02-07-09
Flot vejr ingen tåge, ingen vind, og derfor 
ingen bølger. Vi sejlede til Warde ünde. Det 
er igen en smuk by med mange turister. 

03-07-09
Så er vi i Rostock og puh hvor er her varmt, 
35 gr, og næsten ingen vind. Det er en flot by 
og stor så det bliver en 2 dages visit. Det er jo 
fredag så fastliggerne kommer ned til deres 
både, her er livligt. Vi ligger i Stadt Hafen tæt 
ved det hele. Til morgen var vi vidne til, at 
selv i roligt vejr, kan det være svært at lægge 
til. Båsene var for smalle til en båd der kom, 
og det er sjovt når manden skubber den ene 
vej og konen den anden når båden har kilet 
sig fast, så kommer stemmerne i diskant. I 
byen på en åben plads med springvand og 
mange mennesker med deres børn der nød 
varmen, så vi nogle unge mennesker, totalt 
pirsede og i noget meget grimt tøj, gummi-
støvler og 5 hunde 2 løsgående resten i snor. 
De råbte og skreg så man ikke var i tvivl om 
at de var der. Hundene virkede meget for-
styrrede. Godt man ved at de ikke repræsen-
terer ungdommen af i dag. 

04-07-09
En tropenat, vi havde alt åben i båden, ingen 
kaleche men der var over 20 gr. I byen var 
der marked med musik og optræden, hyg-
geligt. Vi har også fået et ordentligt regn-
skyl, ret voldsomt, men nu skinner solen 
igen. Lige nu er Henning ved at hjælpe den 
”Flyvende Hollænder” han skal op i masten 
og ordne sin antenne, nu er han på vej 
ned, det er åbenbart ikke så nemt. Vi er 4 
danske både i havnen og vi ligger lige overfor 
hinanden, men dem vi har kontakt med er 
hollænderne.  

05-07-09
Vi har bestemt os for at sejle til War-

demünde og vente på at vejret skal blive til 
en tur til Gedser i DK. Vi opgiver Rügen da 
vi desværre har alvorlig sygdom i familien, 
vi vil derfor ikke være så langt væk fra DK. 
Der var Regatta i Wardemünde så vi måtte 
ligge i en anden havn, der gad vi ikke være, 
så vi smuttede lige til Gedser. Efter 5 timer 
med en fin sejltur var vi i Gedser kl. 16.30. 
Så fik vi vores første chok. Henning invite-
rede på middag da vi var trætte og sultne. 
Der lå en lille restaurant på havnen, ganske 
simpel men hyggelig. Inden vi havde set os 
om havde vi brugt næsten 600,- kr. Vi er 
sandelig kommet til Danmark.

06-07-09 
Vi ville sejle efter vind og vejr, da vi nu 
havde brudt vores plan, så der blev snak-
ket, set på kort og diskuteret. Vi bestemte 
os for at sejle syd om Lolland da man jo 
ikke kunne sejle i Guldborgsund Strædet. Vi 
kunne jo se, på det kort vi havde, at der flere 

Åbningstider:   Onsdag til fredag: 14.00 - 17.00   Lørdag: 10.00 - 14.00

Sejler-øl til det sejlende folk
www.nibebryghus.dk

Altid frisk på fad  
i Oles Bar og på Restaurant Bryggen
Glæd dig til nyhederne i 2009, bl.a. Kompas 
Barley Wine, Mercator (tidl. Påsketrippel), 
Dark Lager, Classic Lager og meget mere.

•  Alt i Bådkalecher/sprayhoods
• Markiser læ & solsejl

•  Presenninger
•  Hynder (nye & ombetrækning)

•  Fortelte
•  Diverse reparationer

Alt udføres i bedste kvalitet 
– uforbindende tilbud gives!
Lærkevej  16  Dronninglund
Tlf. 2240 1676 - 9824 0676
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steder kun var 60 cm. vanddybde. Men da 
alle de andre sejlede den vej, det opdagede vi 
først ude i sejlrenden, kunne det jo være at 
vi havde et andet kort, og det havde vi. Der 
er da gravet en rende, og det har der sikkert 
været i mange år, så vi ændrede kurs. Vi la-
vede så om en gang til, i stedet for Nykøbing 
gik vi til en lille by der hedder Nysted, her 
ser hyggeligt ud, men det regner så vi venter 
lidt med at se på det hele. En ting har vi 
set: Almindelig dk. bøf med løg, + jordbær 
206,- kr. pr kuvert. Vi har spist meget ude i 
Tyskland, der er det 50% billigere, og lige så 
godt (mindst). Jeg tror ikke det er Nordjyske 
priser.

Vi var i mange kystnære områder og 
i fjorde, og det var tydeligt at det var et 
industriområde vi sejlede i. Der var mange 
delvis havarerede havne og kaj-områder, det 
er ikke særligt smukt at se på. Der var nok 
blevet pænere i Rügen, men sådan blev det 
ikke i år. Bykernerne var meget flotte, de 
havde nok brugt pengene på at restaurere 
husene, og det kan man jo godt forstå. Til 
gengæld syntes vi vældig godt om priserne 
dernede.

Henning bliver sjovere og sjovere, eller 
måske bare lidt mere gammel. En tilbagevæ-
rende begivenhed hver dag er ”hvor f….. er 
nu mine briller”. Jeg finder dem som regel, 
men sommetider må jeg opgive f. eks. hvis 
han har dem i en lomme under sin kanvas 
busseronne, og han er overbevist om at han 
har tabt dem.

07-07-09
Så er vi kommet til Nykøbing Falster. Guld-

borgsund sejlrende var fuld af søgræs så det 
så ud som om vi ikke havde vand under os. 
Vi var advaret af havnefogeden i Nysted så 
vi tog det roligt. Her i Nykøbing er det fiske-
rifor- eningen der tager imod havnepenge, 
sælger høker bajer til 10 kr. det er hyggeligt. 
Det er første gang vi ligger ved en svævebro 
(se billede)

 

Vi sidder og ser mindehøjtidelighed over 
Michael Jackson, det er da godt at vide at 
han nu er sammen med Elvis. Et flot farvel 
til en verdensstjerne.

Havnepenge 130,- kr. man kunne så til 
gengæld ikke komme i bad da de havde 
glemt at få poletter.

Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

havnekontoret@nibe-havn.dk
www.nibe-havn.dk

Fortsættes i næste nummer.

Kan du ikke vente med afslutningen  
til næste nummer, kan hele beretnin-
gen fra Tangos sommertur læses på  
www.nibe-sejlklub.dk


