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Nr.1 2008 
Ohøj, kære sejlervenner. 

Da påsken faldt ekstrem tidlig i år, var det ikke overraskende, at det kunne give problemer med at få 
båden gjort klar, som sejlerfolket plejer at gøre i påsken. Vejret var temmelig skiftende – vi fik det 
hele fra sol, overskyet, blæst, vindstille, snevejr og til frost. Men tag det roligt, vi når det nok! Om 
ikke før – så senere. 
 
Egernsund broens åbningstider er: 
Fra 1.april – 31.oktober: Betjenings tid kl. 6.30 – 22.00. 
Der gennemføres 1 åbning mellem kl. hel og 10minutter over, såfremt der er skibe, som ligger klar 
til gennemsejling. 
Broen lukker kl.22, så man skal være der senest 15min. før, dersom man ønsker at komme igennem. 
Fra 1.november – 31.marts: Betjenings tid kl. 6.30 – 15.45. 
Der gennemføres 1 åbning mellem kl. hel og 10minutter over, såfremt der er skibe, som ligger klar 
til gennemsejling. 
Når der foregår vinter tjeneste fra broen, betjenes broen i henhold til foranstående. 
 

Lidt om fællesarrangementerne i GS – FB – og NNS i 2008 : 
28.november : Ølsmagning og pølsebord v/øl eksperten Lars Jensen. 
Arrangementet blev aflyst pga. for få tilmeldinger. 
 
9.januar: Gøta-kanalen og den svenske skærgård v. Margrethe Ohlsen. 
Der kom mange til arrangementet om Gøta kanalen, 57 personer. Duddi fortalte først om deres tur 
op til Gøta kanalen i Sverige, bagefter viste hun billeder og video, og efter kaffe pausen så vi 
videoen som Willy Lund havde optaget. De to par brugte 7 uger til ferien, men så var der også tid til 
at nyde turen og se noget undervejs. Vejret var dårligt i starten, men det blev bedre efterhånden, de 
sejlede mest for motor. De måtte gennem mange sluser, men det er jo i sig selv en oplevelse. 
 
6.februar:Turen rundt om Kap Horn v/ Anker Hansen. 
Der kom ca. 40 personer til arrangementet. Det havde altid været Ankers drøm, at sejle rundt om 
”Hornet”, så da han fik tilbudet, var han ikke i tvivl. Han fløj ned til Sydamerika og sejlede med 
Kirsten og Kim ned til - og rundt om Kap Horn. Vejret er meget ekstremt i området, 
vindhastigheden lå mellem 10-15m./sek., hvilket er noget under normalen, da de rundede Kap Horn. 
Der havde også været tid til at studere dyrelivet og den flotte natur, imellem sejladserne. Han var 
med i ca. 3 uger. 
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27.februar 2008 M/Gl. Cecilie og hendes søstre fra Egernsund – skibe fra Skibsværftet i Kiel 
v. Claus Ellehauge og Herluf Sørensen. 

Claus fortalte om skibe, som blev bygget i Kiel – det 
største var ”Magdalena Vinnen” , bedre kendt som 
”Sedov”, som blev bygget i 1921, de mindste var 12 
søsterskibe som ”Cecilie”, hvoraf 10 af disse blev 
solgt til ejere i Egernsund og Gråsten!  
Herlufs bedstefar købte Cecilie og han fortalte om 
sine oplevelser, da han som dreng sejlede med rundt 
i Danmark, når han havde sommerferie. Han kunne 
helt præcis huske, hvordan hver eneste centimeter på 
skibet var indrettet.  
Der kom ca. 35 personer, for at høre denne 
interessante historiske beretning. 

 
8.marts kl.9.30-12. Tur til Falck Nutec i Esbjerg – søredning 
Trygfonden støttede dette eksklusive arrangement med 29500kr. – En stor tak til dem, derfor kunne 
det gennemføres for egenbetaling af 100kr.pr.person. 
Der var kun mulighed for 24 deltagere, som forventningsfulde kørte til Esbjerg. De fik oplevelser 
for alle pengene!! Efter morgenkaffen var der gennemgang af evakuerings øvelsen, inden de selv 
skulle i gang: Hoppe ud fra 3m. vippen - svømme hen 
til redningsflåden og op i den - dette foregik i mørke 
og kraftigt blæsevejr, samtidig blev de over sprøjtet 
med vand fra en brandslange. Endelig oppe i flåden – 
så fik de besked på at der lå endnu en person i vandet, 
som de skulle redde op i flåden.  
 
12. marts. Oppustelige redningsveste - service vi selv kan foretage. 
Der var 17 personer mødt op til at få deres redningsveste tjekket, flere af dem havde været med d.8. 
marts i Esbjerg ved Falck Nutec. Jørgen Farre kom og viste hvordan man selv kunne tjekke sin 
redningsvest, han havde tabletter og patroner med, hvis der var nogen som ikke var i orden. 
Fra vores klub var der mange medlemmer, tak.       Duddi 

  
Dernæst lidt om vore egne aktiviteter i NNS. : 

 
Hyggeaften d.25.januar med gamle videofilm på Gråsten Skole. 
25.januar havde vi hyggeaften med gamle videofilm på Gråsten skole. 
Det er gamle film fra 1994-98, som Kiss og Paul har optaget. Der kom 
20 personer, nogle kunne nok se, at når de så sig selv i spejlet, er der 
sket en forandring. Hukommelsen blev genopfrisket og der blev grinet 
meget. Klubben gav kaffe og dertil fik vi boller – øl og sodavand fik vi 
også, det var en fin aften.                                                                               
Duddi 
 
 
 

 

Niels Clausson-Kaas 
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Generalforsamling i NNS lørdag d.8.marts 2008 kl. 17.00 
Formanden bød velkommen til de 23 NNS´r , som var kommet til generalforsamling. 
Vi begyndte med kaffe og kringle, derefter gik vi over til den ”alvorlige” del. 
2 bestyrelsesmedlemmer var forhindret, det var Kjestine og Børge. 

Punkt 1:Valg af dirigent. 
Erling Bojsen blev foreslået, takkede for valget, tog imod, konstaterede at generalforsamlingen var 
rettidig indkaldt, spurgte om indkomne forslag - der var ingen. 
Punkt 2: Formandens beretning. 
Formanden fortalte lidt om alle turene i 2007 og vinter arrangementerne sammen med GS og FS, 
beretningen blev godkendt  og fik en ”hånd”. 
Punkt 3: Forelæggelse af regnskab. 
Da Kjestine ikke var tilstede, blev det Duddi der gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
Punkt 4 : Fastsættelse af kontingent 
Alle medlemmer stemte for uændret kontingent. 
Punkt 5: Valg af bestyrelsen. 
På valg var : Kjestine Eckert og Børge Sørensen 
De var ikke til stede, men begge havde tilkendegivet at de modtog genvalg, hvilket de så blev. 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant. 
Willy Lund var på valg - han blev genvalgt. 
Punkt 7 : Valg af revisor. 
Erling Bojsen var på valg - han blev genvalgt. 

Punkt 8 : Indkommende forslag. 
Ingen. 
Punkt 9: Eventuelt. 
Duddi har reserveret klubhuset i Dyvig i pinsen, så det er på plads. 
Bestyrelsen bad om forslag til sommer turen: Wackerballig, Sønderborg, Verdens Ende, 
Schausende, Glycksborg. 
Forslag til transit tur: Langballigau, Kappeln, Galwik. 
Duddi gjorde opmærksom på, at Jørgen Farre fra flyvestationen Skrydstrup kommer til Gråsten 
Sejlklub onsdag d.12.marts, det er ikke med i ”Varpepælen”, da arrangementet er blevet planlagt 
efter ”deadline”. Men alle medlemmer som kan modtage mail, har fået besked. 
Duddi modtog tilmelding til standerhejsning, som foregår d.13.april. 
Duddi takkede herefter for den store opbakning fra medlemmerne, vi håber at det må forsætte i 
2008. Både Duddi og bestyrelsen fik en stor tak, efterfulgt af en klapsalve.  
Herefter var generalforsamlingen slut. 
 
Vinterfesten kl. 19.00. 
27 personer havde tilmeldt sig til spisning. Maden var 
super, vi har en helt fantastisk og fantasifuld kok i Uschi, 
en stor tak til hende. Festen begyndte med en 
velkomstsang, derefter gik vi ombord i de lækre retter. 
Musikken stod Kaj og Christian for – og der blev både 
danset og snakket.  Kl.1 blev resterne sat på bordet til 
”ta´selv”. En STOR tak til alle der hjalp med at vaske- og 
rydde op! Ved 2tiden var festen forbi . En stor tak til alle 
som kom, så vi havde en hyggelig aften.   
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Den 17.marts 2008 holdt vi bestyrelsesmøde ved Kjestine, hvor vi planlagde sommerens ture.  

Pinseturen til Dyvig 10. - 11.maj 
Vi håber på godt grill vejr så vi kan sidde ude og spise, men ellers kan vi jo gå indenfor. For at 
undgå diskussioner i år, giver klubben grillkul, men I skal selv medbringe grill ( vi kan evt. låne den 
store grill ) maden, drikkevarer og service. Vi lægger hovederne i blød – og finder på nogle 
lege/konkurrencer, også noget for børnene. Der vil blive uddelt præmier – også trøstepræmier. 
Søndag morgen kl.9 giver klubben rundstykker, men I skal selv medbringe service, kaffe og hvad I 
ellers har brug for til morgenmad. Gæster er for egen regning. Efter kaffen håber vi, at mange har 
lyst til en gåtur i omegnen, hvis vejret er til det, derefter giver klubben en øl / sodavand. Fra 
bestyrelsens side er programmet slut omkring middagstid, men I må blive lige så længe I har lyst. 
  
Sommer tur til Sønderborg  Lystbådehavn14.-15. juni 
Der er reserveret nogle pladser til os på bro B fra lørdag til 
søndag. Vi har lånt klubhuset om lørdagen, klubben giver grillkul 
lørdag aften, resten medbringer I selv. Om søndagen giver 
klubben en øl/sodavand på et eller andet tidspunkt, men der er 
ingen faste rammer ellers. Bestyrelsen tager gerne imod gode 
forslag til, hvad vi kan foretage os i løbet af weekenden.  

 
Transit tur til Galwik 13.-14. september 
Vi gentager succesen fra 2006 : Bestyrelsen køber ind til grill 
fest, giver grill kød og salat, men I skal selv grille jeres kød. I skal 
kun selv have service og drikkevarer med. Vi foretager indkøb af 
maden lørdag formiddag – så hvis nogen kommer efter kl.10, ring 
venligst  besked til Vera tlf. 30 24 78 74.   
Klubben giver også en øl/sodavand til alle, der har lyst til en gåtur om søndagen. 
  
Standerstrygning/pilke tur 4.oktober 
Opmålingen af de indfangne fisk er kl.16.20, kommer man senere, er man ude af konkurrencen. Der 
er præmier, til dem som fanger de 3 ”længste” fisk. Standerstrygningen foregår umiddelbar derefter. 
Der kan bestilles gule ærter og det bliver de ”rigtige” og uden timian – med 3 slags kød: kål pølser, 
røget bacon og sprængt nakke -   eller wienerschnitzel med grønsager og brasede kartofler kl. 18 på 
Gråsten Skole. Prisen er 115 kr. Tag selv drikkevarer med. Bindende og seneste tilmelding til 
spisning er d.21.9 til Duddi på tlf. 74 65 05 36. 
 
 Nye standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne til 75 kr., mærkater til bilen koster 20 kr. 
 
NNN’s hjemmeside: 
Klubbens hjemmeside er  www.nyboelnor.dk  
E-Mail Adresse nns@nyboelnor.dk  
Hvis I gerne vil modtage nyheder/ ændringer i programmet – send venligst en mail til Christian. 
Vi modtager også gerne indlæg til hjemmesiden!! 
Alle ønskes en rigtig god sommer og god vind.                   
 
                                                                                                     Pbv. Vera Tychsen 

  


