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Fra bestyrelsen
Foråret nærmer sig, ja vi kan dårlig sige at vi har haft en vinter, men klargøringsarbejder
på Rebekka påbegyndes den 17. februar. Vinteren igennem har Rebekka ligget ved
sydsiden af nordbroen i lystbådehavnen afventende en eventuel forhaling ved udførelse
af uddybning i havne bassinet. Det ser dog ud til at dette stadig udskydes.
Den arrangerede gruppe af medlemmer tilser skibet efter en fast turnus, og det fungere
rigtigt godt.
Som anført i forrige nyhedsbrev, bliver det i år sidste mulighed for at benytte beddingen
i Esbjerg, og det skal være inden den 31. marts, hvor de ophører.
Derfor supplerer vi forårsklargøringen med en tur på fattigmandsbedding.
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Rebekka ved kaj i Pellworm, gaffelriggertræf, juli 2006.
Se flere detaljer på www.johannavonamrum.de

”Rigmor” for anker udfor Pellworm juli 2006.
Gaffelrigger træf 2006.
”Rigmor af Glückstadt” blev bygget 1853 som toldkrydser No. 5 på værft Johann Paul
Schröder, Glückstadt for Det Kongelige Danske Toldvæsen.
No. 5´s opgave var
overvågning og ransagning af skibe for toldpligtige varer samt bekæmpelse af smugleri.
Den var udstyret med en Falconette ( let bordkanon) og geværer, for således at kunne
tvinge mistænkelige skibe til at vende om. Indsatsområdet var farvandet ved Amrum

ved den Nordfrisiske kyst. Her var den stationeret indtil krigen mellem Danmark og
Preussen brød ud.
Efter Preussens sejr 1864 blev No. 5 og andre beslaglagte toldkrydsere sat til salg i
Wük på Föhr. Den blev købt af No. 5´s kaptajn, G.J.Matzen af Amrum. Han brugte den
i 10 år til østerstransport mellem øen og fastlandet. I 1874 blev den solgt til Danmark
og var fragtskib, stenfisker og sidst fritidsfartøj for forskellige danske ejere indtil 1992.
Da blev den købt tilbage til Glückstadt af en forening, som har ført den tilbage til
original og på den måde bevarer den som sejlende museumsskib. Læs mere på
www.rigmor.de

•
•
•
•
•

At udveksle ideer til hvordan et træf på Fanø kan arrangeres.
Invitationer til eventuelle deltagere.
Finansiering / sponsorater / EU tilskud osv.
Hygge med god mad samt shantysang og bægerklang
Hvilke muligheder er der for bredere samarbejde over de 3 vadehavslande.

Medlemmer af foreningen Everten Rebekka af Fanø der ønsker at deltage i turen
skal snarest muligt tilmelde sig på tlf. 75162777, 20499477 eller 40252777 .
Deadline senest den 6. februar 2007.
Arbejdsdage og klargøring.

Gammel Dansk Toldkrydser No.5 bygget 1853
Dengang hjemmehørende på Amrum.

Gaffelriggertræf i 2008???
Rigmor af Glückstadt var et af de skibe, som var med i træffet i det frisiske område i
2006. Der var mange andre gamle, spændende gaffelriggere med. Sammen med nogle
af folkene fra Gaffelbanden har vi en drøm / plan om at det næste træf, som skal finde
sted i 2008, skal have Fanø som det centrale samlingssted. Vi har meget at byde på og
de har meget at byde os på. Vi / du er inviteret til ”eftertræf” i Elmshorn hos Rigmors
ejer den 10.02. kl. 15.00. Hjemkomst den 11.02. Her kan vi udveksle minder / billeder /
historier fra træffet i 2006 og ikke mindst tale videre om planerne for det kommende
træf 2008. Vi har fået tilsagn fra nogle medlemmer af shantykoret om deltagelse, og vi
indbyder herved andre, som kunne tænke sig at møde disse gæve, hyggelige gaffelfolk
den 10.02. og samtidig være med til at gøre gaffelriggertræffet 2008 til en realitet.
Transporten kommer til at foregå i minibus / bus, og der vil blive arrangeret
overnatning. Formålet med mødet er som følger:

Arbejdsdage:
17. februar rundholter og master
afvaskning af sværd, master og rundholter.
3. marts rundholter og master
skrabning og slibning, samt pletning af sværd, master og rundholter.
17. marts rundholter, master og jolle
maling/lakering af sværd , master og rundholter.

31. marts jolle, ankerspil og rig
slutmaling af sværd, master og rundholter, samt gennemgang af rig.
Ved klargøringsarbejder mødes vi ved roklubbens hus på Batterivej, for enden af
Hovedgaden mod nord.Kl. 9 til 12
Fra fredag den 23. til 26. marts.
Beddingstur i Esbjerg
Afrensning af bund, eftersyn på stævnrør, bundsmøring , afskrabning og pletning.
Der arrangeres arbejde i weekenden på beddingen i Esbjerg.
Vi mødes ved færgen lørdag og søndag, kl. 8:50 afgang fra Fanø.
Der vil blive kørselsmulighed fra færgen til beddingen.
Foreningen er vært ved bespisning af de fremmødte.
Lørdag den 21. april fattigmandsbedding på søjorden.
(højvande kl. 6:18- fra f-bedding igen ca. kl. 18:00
Resterende arbejder på fribord og lønning færdiggøres.
Foreningen er vært ved fællesbespisning til de fremmødte.
Vi kan komme frem og tilbage mellem land og søjorden med gummibåden.
Lørdag den. 28. april og søndag den 29. april
Oprigning.
Ved Langelinie begge dage fra kl. 9:00

Generalforsamling 2007.
Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19:30
I ”Værkstedet” Ved Møllebanken 10, Nordby.
Dagsorden er som anført i vedtægterne.
På valg er Niels Brinch, Gert Thomsen og Ryon S. Petersen
samt suppleant Else Reiffenstein
Der vil efter mødet blive et lille traktement.
Medlemslister og flyttemeddelelser.
Vi vil hermed opfordre foreningens medlemmer til at meddele adresseændringer, da det
er ærgerligt og bekosteligt at modtage nyhedsbreve retur, samt derved at miste
kontakten til trofaste medlemmer gennem mange år.

Transport af materiel fra arbejdsskuret til oprigning.

