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Rebekka på fattigmandsbedding april 2009.

Fattigmandsbedding lørdag den 25. april 2009.
Lørdag morgen kl. 4.30 sejlede Ryon, Erling og
Lena Rebekka over på søjorden ved højvande.
Kl. 8:00 begyndte folk at troppe op for at blive roet
over til Rebekka der næsten stod tørt på søjorden.
Vi startede med at få kaffe og morgenmad, og
begyndte at skrabe bunden for begroning.
Efterhånden var der kommet mange til, 12 i alt, så
der var gang i pensler og malerruller. Efterhånden
begyndte vandet at vende og der blev mere og mere
pres for at vi kunne nå at male bund og fribord.
Samtidig blæste det kraftigt fra sydøst så maling og
skaller fløj om ørene på alle.
På grund af den kraftige blæst måtte vi opgive at
male over dæk, så vi håber at der kommer en
arbejdsdag så skibet kan blive færdig inden
sommerens sejladser.
Ved middagstid var vandet steget så meget at vi ikke
kunde arbejde fra grunden.
Vi satte os så under dæk og fik os en god fællessnak
med en god frokost.
Kl. 16:00 lå Rebekka igen fortøjet ved sin plads på
Langelinie, og resten af de sidste deltagere kunne gå
hjem efter en god oplevelsesrig dag, godt
gennemblæste og trætte.
Hilsen fra formanden
Sejladsaktiviteter 2009
Træningssejladser:
Hver onsdag kl. 19:00 fra den 6.maj til og med 23. september 2008.
Dog undtaget sommersejludsugerne 29, 30, 31 og 32.
Ryon og Anne Grete vil stå for øvelsessejlads i den kommende sæson.
Forenings arrangerede sejladser:
Lørdag den 16. maj:
Østerstur i vadehavet. Afgang kl. 8:30 Skipper Gert Thomsen.
Forventet hjemkomst kl. 19:00
Lørdag den 30. maj:
Østerstur i vadehavet. Afgang kl. 8:30 Skipper Niels Brinch.
Forventet hjemkomst kl. 19:00

Såfremt at der er ønsker fra medlemmer om afholdelse af yderlige sejladser er I velkomne til at
kontakte foreningens formand Niels Brinch – tlf. 75162777 / 20499477, som vil være jer
behjælpelige med at arrangere turen.

Østerstur i august 2006.
Tirsdag den 23. juni:
Skt. Hans tur med madkurv. Afgang kl. 18:00. Skipper Gert Thomsen.
Sommersejlads:
Uge 29 ( den 13. til 18. juli ).
Efter Fannikerdagen afsejles til Limfjorden.
Uge 30 ( den 18. til 25. juli).
Sejlads på Limfjorden. Skipper Anne Grete Aagaard.
Uge 31 ( den 26. juli til 1. august ).
Sejlads på Limfjorden. Skipper Gert Thomsen
Uge 32 ( den 1. august til den 8. august).
Sejlads på Limfjorden og hjemsejlads til Fanø. Skipper Søren Brink Jensen.
Lørdag og søndag den 15 – 16. august.
Weekendtur til kammerslusen. Skipper Niels Brinch.
Vi mødes kl. 8.30 og afsejler kl. 9:00 og forventer at ankomme til Nordby
søndag kl. 14:00. Deltagerne indkøber til fællesspisning.
Afrigning Lørdag den 26. september.
Vi mødes kl. 9:00 på havnen og starter med afrigning af Rebekka.
Der vil ved middagstid arrangeres fælles frokost. Efter afrigning sejles Rebekka til sin vinterplads i
lystbådehavnen.
Der er herudover p.t. aftalt sejladser, hvor skibet er fuldt besat på følgende dage:
Søndag den 31. maj Skipper Anne Grete Aagaard
Lørdag og søndag den 29-30. august Skipper Anne Grete Aagaard.
Lørdag og søndag den 19-20. september, sejlads med godtfolk, skipper Niels Brink Jensen.

Fra Nordstrand til Büsum en fantastisk sejlads ombord på ”Rebekka” i sommeren 2008.
Forfatteren beklager eventuel manglende eller forkert brug af maritime fagudtryk.
Jeg havde besluttet mig tidligt på foråret. Jeg ville prøve at sejle med ”Rebekka”. Nu hvor Lis
skulle passe sin nye forretning hele sommeren, var muligheden der - uden dårlig samvittighed – for
en uges sejltur med ”Rebekka”.
Siden vi kom til Fanø i november 2005 har jeg beundret de mange foreninger og frivillige, der
arbejder med de mange kulturminder Fanø er så rig på – ”Rebekka” er en af dem.
Min drøm var at opleve ”Rebekka” i det vadehav hun er bygget til. Og drømmen gik i opfyldelse
sammen med Else, Niels, Peter, Mathias og Trold.
Påmønstring en varm sommerdag i Nordstrand. Vi havde en time til at få grejet ombord og så var
der afgang. Erling havde ved afmønstringen pålagt mig det betroede hverv, at sørge for ”generalen”
den kommende uge – og det gjorde jeg sammen med 1.000 andre hverv som ”kaptajnen” pålagde
mig og resten af hans besætning. Det var en fornøjelse at sejle med en erfaren skipper og en erfaren
kone til en erfaren skipper ☺
Jeg fik den oplevelse jeg havde håbet på. På søen og på land sammen med andre evert sejlere fra
Holland og Tyskland. Jeg har ”selv” sejlet Rebekka og navigeret i ”farligt” farvand hvor prilernes
ydmyge koste var eneste sikkerhed mod grundstødning. Jeg har ”selv” sejlet natsejlads for fuld
skrue for at møde de andre både på en præcis ”adresse” midt i vadehavet. Jeg har været til
kirkekoncert på Pellworm og jeg har cyklet efter proviant på Langeness.
Udover de mere eksotiske oplevelser havde jeg påtaget mig rollen som hovmester – er der noget vi
landkrabber kan er det vel at lave mad?
Jeg fornemmer det gik helt ok og jeg har beriget familien Brinch med en ny egnsret: ”Skippers
luksus krebinetter”.
Men ….. den største madudfordring var den morgen, hvor vi for fulde sejl krydsede i det flotteste
solskin. Jeg stod i kabyssen og tilberedte morgenmaden. Det var fint vejr og næsten ingen sø, men
Rebekkas duvende bevægelser i flere retninger samtidig med at rørægget bevægede sig bævrende i
andre retninger igangsatte en underlig mavefornemmelse – og skippers kone overtog resten af
madlavningen den morgen ☺
Til sommer går turen til Limfjorden og jeg er med igen – helt sikkert!
Lars H. Olsen

Desværre var vejret ikke det bedste til sejlads, så vi blev på Amrum indtil tirsdag morgen. På øen
var der planlagt en masse aktiviteter. Vi besøgte blandt andet et ”museums hus” – ikke meget ulig
Hannes hus i Sønderho – bemærkeligsvædigt så mange lighedspunkter, der var! Vi blev inviteret
hjem hos Vilhelm og hans familie til hygge, fællessang m.v..
Det der for mig var underfundigt i dette område var, at tidevandet steg og sænkede sig 3 meter og
allerede på vej til Amrum, havde jeg bemærket, at der blev brugt birketræer som afmærknings
prikker i sejlrenderne!
Den sidste dag vi var på Amrum, var jeg i bad (var jeg også de andre dage) – nok lidt sent, må jeg
vist tilstå – så da jeg kom tilbage til Rebekka, var besætningsmedlemmerne borte! Åh, nej! Hvad
nu? Rebekka var drevet fra molen og lå næsten på bunden! Til min store lettelse så jeg, at Erling
nærmede sig og med fælles hjælp kunne vi vel få Rebekka ind til kajen, så vi kunne komme om
bord! Men det lod sig ikke gøre! Jamen så var gode råd dyre! Hvad kunne vi gøre? Sidde og vente
på kajen indtil tidevandet steg, eller indtil der kom hjælp fra nogle af de andre besætningsmedlemmer? Vi valgte at gå på café – mig i nattøj med en plasticpose fyldt med håndklæde,
hårtørrer m.v. – det har jeg aldrig præsteret før, men hyggeligt var det!
Samme aften afmønstrede Edith og Henning, så nu var vi Else, Niels, Ryon, Erling og jeg tilbage.
De andre sov i ”kabyssen”, hvorimod jeg havde hele ”jomfrukammeret” for mig selv (med egen ind
- og udgang).

Hjemsejlads fra Büsum den 30.08.08
Da Vadehavsregattaen sluttede den 03.08.08 ved en flot regatta og havnefest i Büsum, var vi ikke
mandskab nok til at sejle hjemover, hvorfor vi måtte forlade Rebekka i havnen, men under aftalt
opsyn af Anna af Hamborg. Siden artede vejret sig ikke med det første, så derfor kom vi frem til
den 30. august før vi var 4 mand, som kunne sejle Rebekka hjem. Men hvilken tur fik vi så! Vejret
var helt fantastisk med høj sol og ingen vind, og den vejrmelding skulle holde. Vi afsejlede kl.
14.10 under stor bevågenhed fra ”publikum”. Alle de andre gamle skibe tudede os ud og
havnemesteren vinkede til. Vi var blevet takket endnu engang fordi vi havde været der, det havde
betydet meget for dem at se Rebekka, den sidste sejlende træ evert i flot stil. Vi havde også været
rund og takke for nogle dejlige dage med sejlads i det Frisiske område. Hele sejladsen hjem tog
16½ timer, og det i magsvejr. At opleve solnedgangen i Nordsøen i dette vejr var enestående flot.
Den blå himmel spejlede sig i den spejlblanke havoverflade. Vi kender vel alle ”den blå time”. Her
varede den meget mere end en time og disse timer før solnedgang gav farven blå som erindring om
en fantastisk oplevelse med hav, himmel, sol, solnedgang og rolig, rolig sejlads op gennem
Nordsøen og tilbage til Fanø.
Else Reiffenstein, gast.

Tirsdag morgen kunne vi endelig komme af sted. Jeg valgte at sejle med Gaffelriggeren
Mavrodaphne, sammen med Karin og hendes gast Helmut. En ca. 29 fod gaffelrigger med
gaffelsejl, gaffeltopsejl, fok og klyver. Vi sejlede fra Amrum nord om Föhr til Wyk. Og jeg må vist
tilstå, at jeg var lidt træt, da vi kom frem. Meget anderledes fra Rebekka – vi knoklede, lå helt nede
i vand overfladen – skønt! Denne aften blev det ikke til så meget andet end proviantering,
aftensmad , hygge og tidligt i seng – for mit vedkommende.
Og så gik turen til Öland. Turen langs Langeness var fantastisk smuk. Husene / de små byer er på
grund af oversvømmelses fare bygget på værfter. Når man ser Langeness fra søsiden, kan man ikke
se landet mellem værfterne, så det ser ud som om, at øen består af en hel masse små øer.
I Ölands lystbådehavn kunne vi ikke alle lægge til! Ikke de store skibe……., så vi måtte lægge til
ved Gröde Appelland. Her var der ingen faciliteter, men en helt vidunderlig natur. Befolkningen
bestod af 9 beboere, og øen var prydet af Mandø lyng og masser af kvæller, som vi i øvrigt kunne
spise os mætte i mange dage. Vi havde en rigtig dejlig aften med socialt samvær og en fantastisk
månebelysning.

Generalforsamling
i
Foreningen
››Everten Rebekka af Fanø‹‹
den 17. marts 2009.

Med Rebekka til de Nordfrisiske øer i uge 30, 2008
Ryon og jeg påmønstrede Rebekka den 19 juli 2008 på Amrum. Udover Ole, der skulle afmønstre
samme dag, var der ingen af besætningsmedlemmerne ombord da vi ankom. Efter nogle timer kom
de. De havde været på udflugt. Efter aftensmaden var vi blevet inviteret til at komme til den lokal
café / værtshus ”Blaue Mause”. Her blev Ryon og jeg introduceret for de øvrige deltagere af
Vadehavsregattaen. Besætningsmedlemmer fra 13 tyske skibe + 1 hollandsk. Stemningen var helt i
top, der var masser af snak, fællessang og rigtig mange gode relationer blev allerede her knyttet.
Det viste sig, at det var helt fint, hvis man ville prøve, at sejle med andre skibe end ens eget.

1.

Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Torben Mahler. Referent: Else Reiffenstein.

På Hooge var der heller ikke plads til os i lystbådehavnen. Rebekka er jo et ”stort” skib! Så vi var 2
skibe, der måtte lægge til på den anden side af øen. Hooge er en meget smuk ø, og også her er de
små byer bygget på værfter. Om aftenen var der arrangeret en kirkekoncert, hvor 2 meget dygtige
unge kvinder henholdsvis sang og spillede cello.
Næste dag afmønstrede Niels og Else, så nu var der kun Ryon, Erling og jeg tilbage.
På Gröde Appelland, var vi fem skibe der var ”bundet” sammen, så skipperne havde besluttet, at vi
skulle sejle ud på samme tid næste morgen. Ups, måske var det ikke helt gået op for den
Hollandske skipper, for da skibene sejlede ud kl.8 om morgenen, kom han meget forvirret op på
dækket i slåbrok, og spurgte: Hvad sker her? Mit skib sejler!!!
Mellem Gröde Appelland og Hooge sejlede vi bevidst ”på grund” – alle vadehavsskibene er jo
fladbundene! Det var et vidunderligt vejr! Vi kunne bade på ”øen”, hygge hos hinanden, slappe af
eller rengøre skibene! Virkelig afslappende! Det tog ca. 4 timer, før der var vand nok til, vi kunne
sejle videre.
Pellworm Färer

Nu gik turen til Pellworm. Vi var forberedt på, at der kunne blive en strid vind, og da Beege,
Michael og Claudias datter, gerne ville sejle med os, var hun meget velkommen. Hun er vokset op
på et skib, og ved, hvordan man skal håndtere et skib i dårligt vejr. Det var nu slet ikke så slemt, så
sidst på eftermiddagen tænkte jeg, at jeg ville gå ned og forberede noget aftensmad. Jeg havde
netop skrællet kartofler som stod på komfuret, da gryden med kartofler og vand pludselig hoppede
over bag komfuret – ikke en dråbe blev der spildt! Og så var der ellers søgang. Jeg måtte evakuere,
hvad evakueres kunne, samtidig med at Rebekka hamrede løs over bølgerne!
I land kom vi da, om end med noget besvær. Der var pålandsvind og en stærk strøm.
Næste dag var afslapnings dag. Der var arrangeret fælles cykeltur øen rundt, eller man kunne tage
en sightseeing bus. Det sidste valgte vi ”gamle”. Om aftenen fik vi et overdådigt aftenmåltid på en
af de lokale fiskerestauranter.
Nu var turen slut for vores vedkommende, så vi sejlede til Nordstrand på fastlandet. Her blev vi
modtaget af en masse mennesker og et hornorkester. Tja, ok, der var vist byfest, så måske var det
alligevel ikke helt for vores skyld! Vi afmønstrede. Niels, Else , to af deres børnebørn og Lars
påmønstrede.
En oplevelsesrig uge var forbi. Jeg vil gerne rette en særlig tak til Trold (skibshunden) for en varm
modtagelse, til Else for nogle formidable morgenmåltider og til Erling for dejlige godnat knus.
Mette Lehmann
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2.

Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Torben Mahler. Referent: Else Reiffenstein.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
3. Bestyrelsens beretning. Se denne på eget ark.
Spørgsmål til beretningen: I forhold til nedgående medlemstal efterlyses synlighed.
Bestyrelsen har allerede iværksat at der opsættes et informationsskilt ved Rebekkas
plads på
kajen og at et informationsark med girokort sendes rundt til samtlige husstande på
Fanø her
i foråret. Spørgsmål om hvorfor der er stor forskel på indtjening og det budgetterede
forklares ved ringe tilslutning ved sejladser i maj måned. Meget arbejde skulle
udføres på
Rebekka og mere tilslutning til arbejdsdage efterlyses. Flere aftaler med at få TVFanø med
er af forskellige årsager glippet. Mette Lehmann vil gerne tage kontakt til TV-Fanø
for nye
aftaler.
Herefter blev beretningen godkendt
3. Det reviderede regnskab fremlagt af kasserer Gert Thomsen.
Indtægter: Medlemssejladser har givet mindre en budgetteret. Fonde, gaver ikke
som budgetteret. Samlet indtægt kr. 100.000 mindre end budgetteret.
Udgifter: Vedligehold af skibet kr. 10.000 større end forventet, flere uforudsete
udgifter end forventet: Generator, skrue, ror, kompas repareret, el installationen
hovedrepareret.
Årets resultat: Underskud på kr. 65.178.
For at imødegå næste års omkostninger er der planlagt en fattigmandsbedding i
foråret. Vi har på nuværende tidspunkt tilsagn om i alt tilskud på kr. 42.000 fra
Fonde og flere ansøgninger ligger ude.
Regnskabet godkendt.
4. Budget for kommende år og fastsættelse af kontingent.
Budget for 09, 10 og 11 fremlagt.
Kommentarer: Tilskud fra Fanø Kommune skal fra 2010 være projektrelateret.
Måske kan medlemsbladet lægges på PDF-fil. LAK – Vesterhavet kan søges. Igen
opfordring til at forsøge
at øge medlemstallet. Bestyrelsen foreslog at
medlemskontingent på kr. 250 fastholdes mens prøvemedlemskab sættes op til kr.
125. Dette blev vedtaget.
Budgetterne vedtaget.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg : Niels Brinch, Gert Thomsen, Ryon Petersen. Alle ville modtage genvalg.
Genvalg vedtaget.
Suppleant på valg: Else Reiffenstein. Genvalgt.
6. Valg af revisor. Hans Thomsen genvalgt.
7. Indkomne forslag. Ingen indkommet.
8. Eventuelt.
Antal skippere. Der er 11 godkendte skippere, men kun 8 er aktive. Dette er Rebekkas hovednerve
for fortsat at være verdens eneste tilbageblevne træ evert, som er sejlende! Så derfor ønskes flere
skippere. Bundmalingen vi bruger er Classic, som er godkendt. Mange vedligeholdelsesopgaver er i

Desværre var vejret ikke det bedste til sejlads, så vi blev på Amrum indtil tirsdag morgen. På øen
var der planlagt en masse aktiviteter. Vi besøgte blandt andet et ”museums hus” – ikke meget ulig
Hannes hus i Sønderho – bemærkeligsvædigt så mange lighedspunkter, der var! Vi blev inviteret
hjem hos Vilhelm og hans familie til hygge, fællessang m.v..
Det der for mig var underfundigt i dette område var, at tidevandet steg og sænkede sig 3 meter og
allerede på vej til Amrum, havde jeg bemærket, at der blev brugt birketræer som afmærknings
prikker i sejlrenderne!
Den sidste dag vi var på Amrum, var jeg i bad (var jeg også de andre dage) – nok lidt sent, må jeg
vist tilstå – så da jeg kom tilbage til Rebekka, var besætningsmedlemmerne borte! Åh, nej! Hvad
nu? Rebekka var drevet fra molen og lå næsten på bunden! Til min store lettelse så jeg, at Erling
nærmede sig og med fælles hjælp kunne vi vel få Rebekka ind til kajen, så vi kunne komme om
bord! Men det lod sig ikke gøre! Jamen så var gode råd dyre! Hvad kunne vi gøre? Sidde og vente
på kajen indtil tidevandet steg, eller indtil der kom hjælp fra nogle af de andre besætningsmedlemmer? Vi valgte at gå på café – mig i nattøj med en plasticpose fyldt med håndklæde,
hårtørrer m.v. – det har jeg aldrig præsteret før, men hyggeligt var det!
Samme aften afmønstrede Edith og Henning, så nu var vi Else, Niels, Ryon, Erling og jeg tilbage.
De andre sov i ”kabyssen”, hvorimod jeg havde hele ”jomfrukammeret” for mig selv (med egen ind
- og udgang).
Tirsdag morgen kunne vi endelig komme af sted. Jeg valgte at sejle med Gaffelriggeren
Mavrodaphne, sammen med Karin og hendes gast Helmut. En ca. 29 fod gaffelrigger med
gaffelsejl, gaffeltopsejl, fok og klyver. Vi sejlede fra Amrum nord om Föhr til Wyk. Og jeg må vist
tilstå, at jeg var lidt træt, da vi kom frem. Meget anderledes fra Rebekka – vi knoklede, lå helt nede
i vand overfladen – skønt! Denne aften blev det ikke til så meget andet end proviantering,
aftensmad , hygge og tidligt i seng – for mit vedkommende.
Og så gik turen til Öland. Turen langs Langeness var fantastisk smuk. Husene / de små byer er på
grund af oversvømmelses fare bygget på værfter. Når man ser Langeness fra søsiden, kan man ikke
se landet mellem værfterne, så det ser ud som om, at øen består af en hel masse små øer.
I Ölands lystbådehavn kunne vi ikke alle lægge til! Ikke de store skibe……., så vi måtte lægge til
ved Gröde Appelland. Her var der ingen faciliteter, men en helt vidunderlig natur. Befolkningen
bestod af 9 beboere, og øen var prydet af Mandø lyng og masser af kvæller, som vi i øvrigt kunne
spise os mætte i mange dage. Vi havde en rigtig dejlig aften med socialt samvær og en fantastisk
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Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Torben Mahler. Referent: Else Reiffenstein.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
5. Bestyrelsens beretning. Se denne på eget ark.
Spørgsmål til beretningen: I forhold til nedgående medlemstal efterlyses synlighed.

Bestyrelsen har allerede iværksat at der opsættes et informationsskilt ved Rebekkas
plads på
kajen og at et informationsark med girokort sendes rundt til samtlige husstande på
Fanø her
i foråret. Spørgsmål om hvorfor der er stor forskel på indtjening og det budgetterede
forklares ved ringe tilslutning ved sejladser i maj måned. Meget arbejde skulle
udføres på
Rebekka og mere tilslutning til arbejdsdage efterlyses. Flere aftaler med at få TVFanø med
er af forskellige årsager glippet. Mette Lehmann vil gerne tage kontakt til TV-Fanø
for nye
aftaler.
Herefter blev beretningen godkendt
3. Det reviderede regnskab fremlagt af kasserer Gert Thomsen.
Indtægter: Medlemssejladser har givet mindre en budgetteret. Fonde, gaver ikke
som budgetteret. Samlet indtægt kr. 100.000 mindre end budgetteret.
Udgifter: Vedligehold af skibet kr. 10.000 større end forventet, flere uforudsete
udgifter end forventet: Generator, skrue, ror, kompas repareret, el installationen
hovedrepareret.
Årets resultat: Underskud på kr. 65.178.
For at imødegå næste års omkostninger er der planlagt en fattigmandsbedding i
foråret. Vi har på nuværende tidspunkt tilsagn om i alt tilskud på kr. 42.000 fra
Fonde og flere ansøgninger ligger ude.
Regnskabet godkendt.
4. Budget for kommende år og fastsættelse af kontingent.
Budget for 09, 10 og 11 fremlagt.
Kommentarer: Tilskud fra Fanø Kommune skal fra 2010 være projektrelateret.
Måske kan medlemsbladet lægges på PDF-fil. LAK – Vesterhavet kan søges. Igen
opfordring til at forsøge
at øge medlemstallet. Bestyrelsen foreslog at
medlemskontingent på kr. 250 fastholdes mens prøvemedlemskab sættes op til kr.
125. Dette blev vedtaget.
Budgetterne vedtaget.
9. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg : Niels Brinch, Gert Thomsen, Ryon Petersen. Alle ville modtage genvalg.
Genvalg vedtaget.
Suppleant på valg: Else Reiffenstein. Genvalgt.
10. Valg af revisor. Hans Thomsen genvalgt.
11. Indkomne forslag. Ingen indkommet.
12. Eventuelt.
Antal skippere. Der er 11 godkendte skippere, men kun 8 er aktive. Dette er Rebekkas hovednerve
for fortsat at være verdens eneste tilbageblevne træ evert, som er sejlende! Så derfor ønskes flere
skippere. Bundmalingen vi bruger er Classic, som er godkendt. Mange vedligeholdelsesopgaver er i
gang bl.a. på arbejdsdage. Lars Olsen takkede bestyrelsen for deres store arbejde og for en god og
oplevelsesrig tur i det Frisiske område som deltager i Vadehavsregatta 2008. Limfjorden er foreslået
som sommersejlads ugerne 29, 30, 31, 32.
skippermøde afholdes ….. Information i medlemsbladet i maj måned. Dirigenten takkede for god ro
og orden.
Information ligger også på www.rebekkafanoe.dk
Årsberetning 2008
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Året 2008 opstartede med at vi afholdte vores første arbejdsdag den 16. februar hvor vi afvaskede
jolle, sværd, master og rundholter med varmt vand i frostvejr. Efterfølgende planlagte arbejdsdage
forløb godt i vores nye omgivelser på Vesternasen. Omgivelserne er blevet noget bedre, end da vi
klargjorde vort materiel i Roklubbens skur, hvor vi soppede rundt i vand. Vi kan også konstatere at
vort materiel ikke påvirkes på samme måde under de nye oplagsforhold.
Oprigningen foregik som planlagt, og forløb som sædvanligt godt.
Det første planlagte nye tiltag, en østers/arbejdstur måtte desværre aflyses, da der ikke var nogen
tilslutning.
Efterfølgende satte vi Rebekka på bedding som planlagt i slutningen af april og starten af maj. Den
skulle i år stå over i to weekender, og her fik vi udført et stort arbejde på fribord og bund. Under
dette arbejde konstaterede vi, at roret var råddent i toppen og fik dette udbedret ved at skare en ny
top ind. Skibet kom som planlagt i vandet, men vi måtte erkende, at de nye priser som beddingen
beregner, er blevet en kraftig fordyrelse for Rebekka, så vi kan ikke fremover foretage denne tur
hvert år, det vil vores økonomi ikke kunne holde til ret længe. Da vi var på beddingen, havde vi
kontraheret Hvide Sande Bådeværft til at efterslå og bege nådder i dæk, men vi måtte omprioritere,
og bådværftet gennemgik nådder under vandlinien og efterslog fribord, så det var begrænset hvad
de nåede på dækket, hvorfor det stadigt ikke er tæt, som visse medlemmer erfarede under
sommerens sejladser. Til gengæld har vi erfaret, at skibet er blevet tæt og meget mere stabilt i
skroget. De samlede store omkostninger for beddingsturen vil fremgå af regnskabet.
I slutningen af maj fik vi udskiftet pumpedele og renoveret toilettet, så nu virker det igen som da det
var nyt.
Forårets træningssejladser blev afholdt med god tilslutning. Derimod blev der ikke så mange
efterårsture, da Rebekka lå i Büsum på grund af dårligt vejr.
I forbindelse med afholdelsen af Fannikerdagene var der planlagt opstart af Vadehavsregatta og
Shantyfestival. Oplægget var planlagt over vinteren og foråret, og der var lagt op til en stor tilslutning
af skibe fra det tyske vadehavsområde. Nogle kom med, men desværre blæste flere inde i Hørnum på
Sild , og de stødte først til senere i forløbet. Det blev en oplevelsesrig regatta og Shantyfestival for
Fanø og de medlemmer, der afsatte noget af deres sommerferie ombord, og jeg forventer at nogle af
deltagerne vil komme med nogle gode fotos og indlæg til vores næste nyhedsbrev. Regattaen
afsluttede i Büsum som vi anløb torsdag den 1. august, efter nogle oplevelsesrige dage med sejlads og
afslapning i en enestående natur i det danske og tyske Vadehav. De, der deltog i arrangementet, har
fået en stor oplevelse og knyttet fremtidige venskaber med sejlerne i det frisiske.
Ved afslutningen af regattaen havde Büsum muserumshafen lavet et enestående arrangement og
samtlige skibe, 16 i alt, deltog. Da vi kom til søndag den 4. august, hvor vi havde planlagt Rebekkas
hjemsejlads, var det imidlertid blevet dårligt vejr, og besætningen var for lille til at sejle hjem. Vi
rejste derfor alle hjem og havnefogden og en skipper fra Anna af Hamburg holdt opsyn med Rebekka
i de næste uger, før det lykkedes os lørdag den 30. august at sejle Rebekka hjem i det mest fantastiske
vejr i Nordsøen. Rebekka anløb søndag den 31. august kl. 6.30. Nordby, Fanø.
Grundet Rebekka ´s forsinkede hjemkomst var der flere arrangerede ture, der ikke kunne afholdes
som planlagt, hvilket også vil fremgå af årets resultat. Den planlagte Skippertur til Kammerslusen
måtte også aflyses grundet manglende tilslutning, ærgerligt.
Medlemstallet for foreningen Rebekka dette år er gået 9 stk. tilbage så vort nuværende medlemstal er
på 166 mod forrige år på 175 medlemmer, hvilket vil sige at medlemstallet er gået tilbage de sidste 3
år, en tilbagegang der berører vores økonomi og deltagerantallet ved vor fælles vedligehold.

Vi har i bestyrelsen drøftet hvilke muligheder der er for at forsøge at rette op på situationen, og
kommer i dette forår med tiltag, der skal gøre foreningen mere synlig.

Det er vigtigt at I
medlemmer snarest muligt
tilkendegiver hvilke
sejladser I er interesseret i
at deltage i.
Sejladserne gennemføres
når skipper anser
deltagerantallet for
acceptabelt.

Generelle regler for
sejlads med Rebekka
Se på Rebekka´s
Hjemmeside
www.rebekkafanoe.dk

Hændelser omkring ”Rebekka”.
Sidste sejlads i september 2008 udspandt sig med ikke på forhånd planlagte
begivenheder. Min gode ven, Erling, skulle deltage , og inden afgang ville han nyde
dagens – måske – sidste cigar, som af hensyn til mig skulle affyres udendørs! Vi
spadserede til havnen i Nordby, han hyllet i tobakståger, jeg letpåklædt til en lun
sommeraften. Ved ”Rebekkas” kajplads sprang han let og trænet ombord. Jeg vinkede og
tænkte: ”Godt det ikke var mig der skulle over det våde gab ned til skibet. Det så farligt
ud!” Men så blev jeg budt ombord på en tur af den øvrige besætning…… et generøst
tilbud, en anerkendelse af en nytilkommen, som ikke skulle afslås! Så dyb indånding, fast
beslutning og hop – landede heldigvis på dækket. Ingen skandale til at begynde med.
Fortøjningerne kastet, skarp lyd fra skruen og ud i sejlrenden. Kølig luft, gåsehud –
afsløret, og et tilbud om at trække i overlevelsesdragten modtaget! Måske var jeg den
eneste, der ikke frøs på den tur – i hvert fald ved jeg nu hvad der er inde i ”Bamse” (se
Bamse og Kylling). Sejlads ud mod solnedgangen, en stærk fornemmelse om at være, om
end lille, mod elementerne, storslået og smukt, farvespil og duft af hav, trygt i varme
menneskers nærvær, folk, der kendte til at håndtere en ”sejlende æggeskal”. Solen går
ned og de lilla farver tager over. Telefonopkald: Jeg skal være farmor, - dårlig
forbindelse, så ikke så mange detaljer. Tænk alt, hvad der kan ske på ”Rebekka”, mon det
bliver tilbagevendende?! Stort skib imod os. Stik imod os! Måske betyder vores ikkelysende lanterner alligevel noget? Venter den våde grav om få minutter – efter den
livsalige telefonbesked?! Ind mod den fladeste del af sejlrenden, skvulp og gyng, puha, vi
klarede den. Hvem kan reparere lanterner til næste sæson? Glade og tilfredse lægger vi til
kaj i Nordby. Natten er ung, så godt selskab i kabyssen runder turen af (kan anbefales).
Glæder mig til mange ture fremover på det unikke skib med de specielle evner og dets
mangefarvede mandskab (inkl. kvinder!).
Hilsen og salut fra Lena Norman.

Fra Kasseren
Vedr. Kontingent betaling 2009.
Der er udsendt kontingentopkrævning for året 2009 i slutningen af april.
Kontingent for 2009 er kr. 250,00
Beløbet skal indsættes på Fanø Sparekasse konto 9684-6525605637
Kasserer
Gert Thomsen
Stormgade 37
6700 Esbjerg
E-mail gert@leifi.dk
Mobil 20862205

Nogle modtager dette blad fordi
de/deres organisation har støttet
Everten Rebekka af Fanø. De skal
naturligvis se bort fra ovenstående

Kære medlem
Flere og flere bruger E-mail i den daglige kommunikation. Hvis du gerne vil have E-mail
besked om Rebekka-aktiviteterne bedes du venligst fremsende din mail-adresse.

TILMELDING
Tilmelding
Undertegnede tilmelder sig hermed til deltagelse i sommerens sejlads med
Rebekka i år 2009.
Uge/uger nr.:

Navn/e ( for børn opgiv alder) :

Adresse:

Telefon:

GENERELLE REGLER FOR SEJLADS MED REBEKKA
www.rebekkafanoe.dk
Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg har forstået og accepteret , at
Rebekka ikke har nogen forsikring, der dækker skade jeg måtte pådrage
mig i forbindelse med sejldeltagelse eller i øvrigt.
Dato:
Underskrift:

Skriv meget tydeligt og send beskeden på e-mail til

elseognielsbrinch@post.tele.dk

_________________________________________________________

