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Nr.2 2013 
Ohøj, kære sejlervenner. 

 

I sommeren 2013 havde vi mange skønne dage med dejligt sejlervejr, varmt, solrigt 

og mange lune aftener, hvor vi kunne sidde ude længe. Men nu er tiden kommet, hvor 

bådene er på land og der foregår noget om aftenen i vinter perioden igen.  

 

Bent Ove har været til møde i fællesudvalget med Gråsten sejlklub og Fiskenæs 

Bådelaug, hvor de har planlagt vinterens aktiviteter: 

 

Den 15.januar 2014 og d.20.februar 2014 er det muligt at komme med 

marinehjemmeværnet på aftensejlads med deres skib HMV ”Ringen”, der ligger i 

Åbenrå. Formålet med dette er for det første, at folk kan få lov til at se, hvordan 

de navigerer når det er mørkt, samt at få lidt kendskab til de ting de bruger til 

dette. Da de altid ligger i 1 times SAR beredskab, kunne det måske også være 

interessant at se, hvordan de kan hjælpe, når det er nødvendigt. OBS: Der er max 

plads til 15 personer hver aften, så det er efter først til mølle princip. Tilmelding til 

Poul Erik Petersen 

Programudvalg@graasten-sejlkub.dk 

Ombordstigning i Gammelhavn Åbenrå kl. 17.45. Turen varer til kl.22.00 

 

Den 29.januar 2014 kl.19, kommer Berit og Erik Hyldager for at 

fortælle om de 3 år, de sejlede i Caribien. 

 

Den 5.februar 2014 kl.19, kommer Jørgen Farre, så kan vi få 

vores oppustelige redningsveste serviceret. Det er 2 år siden han 

var sidst, så hvis man vil være sikker på de virker, så er det NU (5.2.) det sker. 

 

Den 5.marts 2014 kl. 19, har vi en spændende aften med gode ideer: ”Georg 

Gearløs ombord”, læs mere  på siden med Husketavlen. 
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Aktiviteter i N.N.S.: 

Bestyrelsen holdt møde ved Kjestine d.16.10.2013, hvor vi planlagde 

generalforsamling/vinterfest og standerhejsning til næste år. 

 

Generalforsamling lørdag d.8.marts2014 kl.17.00 på Gråsten Skole. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nybøl Nor Søsportsklub på 

Gråsten Skole lørdag d.8.marts kl.17.00 med følgende dagsorden: 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Punkt 2: Formandens beretning. 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent  

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.   

På valg er Kjestine Eckert og Børge Sørensen. 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant. 

Willy Lund er på valg. 

Punkt 7: Valg af revisor. 

Erling Bojsen er på valg. 

Punkt 8: Indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes skriftligt være 

formanden i hænde14 dage før. 

Punkt 9: Eventuelt 

Under generalforsamlingen giver klubben kaffe og kage. Vi håber på godt fremmøde. 

 

Vinterfesten lørdag d.8.marts 2014 kl.19.00 på Gråsten Skole. 

Prisen for maden bliver ca.135kr. pr. person alt inkl. Drikkevarer skal I selv 

medbringe, men musikken sørger vi også for. Vi håber rigtig mange har lyst til en 

festlig og fornøjelig aften sammen med sejlervennerne. Bindende tilmelding til Pia 

på tlf. 24 84 61 34 senest 28.februar. 

 

 

Referater fra sommer turene i 2013: 

 

Standerhejsning d.21.april 2013 

Vejret var køligt, men solen skinnede så det var en fornøjelse. Der kom 24 

morgenfriske NNS’ alt mens klokken nærmede sig 9. Bent Ove bød velkommen, Willy 

hejsede vores stander mens vi sang. Bagefter fortalte Bent Ove om vores ture, vi 

gav klubben et stort hurra, for derefter at køre om på Gråsten skole, hvor vi fik 

kaffe og rundstykker - og en enkelt. Folk hyggesnakkede et par timer, klokken 12 

var alt ryddet op igen og vi tog hjem til forskellige gøremål. Tak til alle de 

hjælpsomme folk! 
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Pinseturen til Augustenborg d.18.-19.maj 2013 

Nogle kom fredag, resten lørdag, 7 både med 14 personer – et par kom kørende, 16 i 

alt. Vejret var overskyet, ikke særlig varmt og heller ikke meget vind. Kl.14 bød 

Bent Ove velkommen, derefter gik vi langs med Lillehavsstien, ud til Bro og retur ad 

Gammel Brovej, efter 1 time var vi tilbage, klubben gav en øl/sodavand til alle. Kl. 18 

var grillerne klar, vi spiste udenfor, men trak hurtigt indenfor, det blev hurtigt 

køligt. Aftenens program startede med en lille sang, derefter blev der dannet 4 

hold, der skulle gennemgå 4 konkurrencer/lege: stable 2 golfbolde ovenpå hinanden, 

flytte tomme øldåser med sugerør i munden, puste plastickrus ned fra bordet ved 

hjælp af balloner, lave ”lagkage” med øldåser og paptallerkner. Holdplaceringerne 

blev udråbt – og alle fik nogle chokoladebars. Tror alle fornøjede sig, både 

deltagerne og dem der kikkede på! Søndag kl. 9.30 gav klubben rundstykker, 

derefter var den ”officielle” del af pinseturen slut, resten stod til fri disposition. 

Tak til alle de fremmødte!  

Sommertur d.15.-16. juni til Schausende. 

Der deltog 6 både med 11 personer om bord. 

En del var kommet om fredagen og de sidste kom om lørdagen. 

Formiddagen gik med at vi fik ryddet teltet, så det var klar 

til om aftenen. Kurt havde lavet et spil som nogle fik tiden til 

at gå med indtil klokken blev 14oo, da bød jeg velkommen til 

turen, og det begyndte at regne, men sådan skal det åbenbart 

være, når vi er i Schausende. Da regnbygen var ovre gik vi en tur, og bagefter gav 

klubben en øl/vand. Kl. 18.oo var der tændt op i den store grill så kunne folk få 

grillet deres kulinariske retter, som de havde med hjemmefra. 

Jeg vil her gerne sige tak for hjælpen til oprydning i teltet.                                    

Bent Ove 
 

Efterårstur til Fahrensorth d.14.-15.september 2013 

Vejret var nogenlunde fint lørdag formiddag, men ved 

middagstid begyndte det så småt at regne. Det satte dog ikke 

en stopper for den planlagte gåtur kl.14, man ifører sig bare det 

rigtige ”dress”. Men inden starten bød Bent Ove os velkommen 

til klubturen, der deltog 16 personer fra 9 både, hvoraf nogle 

blev ”hjemme” for at holde ”brovagt”. Gåturen tog en times tid, 

først et lille stykke langs kysten, opad nogle trapper, forbi mange store, flotte 

villaer og gennem lidt skov retur. Klubben gav en øl/sodavand ved hjemkomsten. Kl. 

18 var grillen klar, vi spiste inde i bådhallen, senere sang vi et par sange og alle 

sange fra vores sanghæfte. Ca.22.30 var alle stole og borde sat på plads igen ved 

fælles hjælp, tak for det! Søndag sejllede nogle tidligt hjem, de resterende sejlede 

hjem i løbet af dagen.                                                 
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Pilketur og standerstrygning lørdag d.5.10.2013 

Det var både gråvejr og lidt solskin mens de 10 personer på 3 både, var på pilketur. 

Da klokken var 16.20, bød Bent Ove velkommen til de 21 fremmødte. Han fortalte 

om det gode sommervejr, lidt om vores ture i 

sommers - og takkede for den gode deltagelse. Det 

var lykkedes at fange 3 store torsk og 1 lille sej. Da 

de var blevet opmålt af Erling, blev resultatet 

følgende:     

1.præmie til Svend Åge for en torsk på 70,5cm. 

2.præmie til Martin for en torsk på 59cm. 

3.præmie til Rasmus for en torsk på 51cm. 

Kurt fangede en lille sej på 26cm., hvilket ikke gav 

præmie. Gevinsterne var sponsoreret af  

Marinelageret i Sønderborg: en messinglampe til fyrfadslys   

Broager Sparekasse: 2 sportstasker og 2 paraplyer  

Gråsten Brugs: gavekort på 3 bilvaske         

Efter uddeling af præmierne, sang vi mens Willy halede standeren ned – og klubben 

fik et trefoldigt hurra. 

Derefter kørte alle om på Gråsten Skole, hvor vi spiste gule ærter/wienerschnitzel. 

Der blev snakket og hygget i et par timer, kl.21.15 var alle klar til at køre hjem. 

Bestyrelsen siger mange tak for den gode hjælp til opvask og oprydning.                                                                                                                     

 

Besøg hjemmesiden på www.nyboelnor.dk   

E-mail adresse er nns@nyboelnor.dk 

Hvis I gerne vil modtage nyheder eller ændringer i programmet, så send venligst en 

mail til Christian. 

Vi modtager også gerne indlæg til hjemmesiden og Varpepælen. 

 

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår 

  

 

 
 

P.b.v. Vera Tychsen 
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