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Gasten udgives af:

Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979
Skamlingvejen 5, Marina Syd,
6000 Kolding.

Oplag 450. 
 

SEJL OG KALECHER

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200
Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk

 Cruising Racingsejl
 Bompresenninger
 Sprayhoods

 Kalecher
 Hynder

 Bøjler, beslag
 Reparationer vask

 

Til vore annoncører!
Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold, 
logo, tlf., fax, eller e-mail ønskes ændret. Kontakt blot
Peter Dollerup på mail labrilpd@gmail.com

Kolding Bådelaug byder
velkommen til:

Allan Petersen Kolding
Bjarne Madsen Esbjerg
Casper Nyhuus Kolding
Danijel Sørensen Bjert
Flemming Hansen Kolding
Flemming Vejle Lintrup
Henrik Straarup Kolding
Henrik Tofteng Kolding

Jakob Skjerning Kolding
Joan Nowak Kolding
Kasper Thuesen Kolding
Kenneth Knudsen Kolding
Mike Jacobsen Esbjerg
Morten Nissen Kolding
Per Steen Hansen Fanø
Thomas M. Bengstrøm Gørding 
Ulrik Søgaard Kolding

 NYE MEDLEMMER
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 TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Der er normalt ikke tilmelding 
til klubbens generalforsamling. 
Det er der heller ikke i år, men 
vil man deltage i det lille trak-
tement, som klubben står for, 
kræver det tilmelding.
Det skyldes, at vi på grund af 
Corona pandemien har været 
nødsaget til at flytte generalfor-
samlingen til KUC i Ågade 27. 
Her har vi lånt auditoriet, hvor 
der skulle være tilstrækkeligt 
med plads til at vi kan tage 

behørige hensyn til risikoen for 
Corona pandemien. Vi må ikke 
selv medbringe hverken mad el-
ler drikkevarer. Det skal vi købe 
i KUC´s cafeteria. Vi skal såle-
des afregne pr. person.
Så ønsker du at deltage i trak-
tementet i forbindelse med 
generalforsamlingen, skal du 
gå ind på vores hjemmeside og 
tilmelde dig. Og som sagt selve 
generalforsamlingen kræver 
ikke tilmelding.
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Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00 afholdes 
ordinær generalforsamling på KUC,

Ågade 27, 6000 Kolding

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent og referent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne  
 år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kom- 
 mende år til godkendelse, herunder fastsættelse af årets  
 kontingent
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes   
 behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen  
 i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af formand i lige år – Claus Munch Andersen – mod 
 tager genvalg
7. Valg af kasserer i ulige år – Søren Hornbak - har endnu  
 et år tilbage
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
 a. Erik Wind – modtager genvalg
 b. Kim Fredslund – modtager genvalg
 c. Søren Staugaard Christensen – modtager genvalg
 d. Tommy Berg Jensen – modtager ikke genvalg
9. Valg af suppleanter – på valg er:
 a. Peter Dollerup – modtager genvalg
 b. Tom Toft – modtager genvalg
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (en i lige år  
 og en i ulige år) 
 a. Jan Kjær Larsen – modtager genvalg
 b. Peer Erling Larsen  - har endnu et år tilbage
 Revisorsuppleant - Michael Schuh - modtager genvalg
11. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING
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Som det fremgår andetsteds, har vi igen i år fået mange nye 
medlemmer. Det er jo dejligt, men det forpligter jo også. Vi har i 
bestyrelsen en målsætning om, at vore nye medlemmer skal føle 
sig velkomne i klubben og gerne ”integreres” mest muligt i klub-
bens foreningsliv.
Et af midlerne hertil er at invitere nye medlemmer og andre inte-
resserede til en Introaften for nye medlemmer. 
En sådan aften afholder vi den 6. oktober kl. 19.00 i klubhuset på 
Marina Syd.
Her vil et par repræsentanter fra bestyrelsen gennemgå følgende 
emner:
 

Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål til klubben og dens 
aktiviteter.
Har du lyst til at deltage, skal du gå ind på klubbens hjemmeside 
www.koldingbaadelaug.dk og tilmelde dig.
Klubben sørger for en lille forfriskning i løbet aftenen.
Håber at se så mange nye medlemmer som muligt. Så får du hilst 
på et par stykker fra bestyrelsen, og vi får hilst på dig.
Tekst og foto Claus Munch Andersen 

 INTRO NYE MEDLEMMER

Klubhuset
Klubbens både
Broen i Paradisbugten
Sejlerskolen
Kapsejlads
Årets aktiviteter

Klubbladet Gasten
Hjemmesiden
Dansk Sejlunion
Danske Tursejlere
Kolding Lystbåde havn
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Corona pandemien satte årets 
navigationselever på en ekstra 
prøve. Datoen for eksamen 
var aftalt til lørdag den 4. og 
søndag den 5. april, og censor 
var bestilt, men så dukkede 
Corona viruset op og satte en 
brat stopper for vores planlagte 
eksamen. Og vel at mærke en 
stopper på ubestemt tid. 
Vi var igennem pensum, og alle 
kursisterne var klar.
Herefter fulgte en lang ventetid, 
hvor jeg ikke var i stand til give 
eleverne klar besked om en ny 
dato. Eleverne begyndte således 
at blive utålmodige og følte, at 
de blev ”lidt rustne”.

Endelig kunne vi i begyndel-
sen af juni fastlægge ikke blot 
to men tre eksamensdatoer, 
nemlig mandag den 22. juni, 
onsdag den 24. juni og endelig 
torsdag den 25.juni.
For at råde bod på ”det lidt 
rustne” lavede vi to ekstra 
undervisningsaftener i begyndel-
sen af juni, og nogle af eleverne 
mødtes et par aftener for at 
repetere stoffet.
Og således rustet gik ikke 
mindre end 21 elever op til 
eksamen efter først at have løst 
en sejlads planlægningsopgave, 
som de medbragte og forsva-
rede overfor censor.

Så efter mange trængsler kan 
vi sige tillykke til:

1. Annette Brink
2. Bent Hermansen
3. Henrik Lauridsen
4. Kurt Mortensen
5. Lars Holm Nielsen
6. Lars Larsen
7. Lene Mortensen
8. Martin Schuh
9. Tine Hermansen
10. Torben Brink
11. Bjarne Bylov Jensen
12. Gitte Simon
13. Karina Schmidt
14. Lars Skovbjerg
15. Lone Bylov
16. Mette Bylov
17. Nicolas Christensen
18. Niels Lund Andersen
19. Peter Ladekarl Hansen
20. Rene Schmidt
21. Vibeke Venke Hansen

Mange af kursisterne kunne 
endda veksle deres eksamen 
til et duelighedsbevis, fordi de 
i forvejen havde den praktiske 
del.
Stor tillykke herfra og tak for 
mange hyggelige stunder i vinte-
rens løb.

Tekst Claus Munch Andersen

NAVIGATIONSEKSAMEN
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 GRUNDSTØDNING I KOLDING FJORD

På vej hjem fra week-
endtur mødte vi en 
coaster, der var stødt 
på grund ved indsej-
lingen til Kolding Fjord 
ved Drejens. Coaste-
ren var ifølge vagtche-
fen ved Sydøstjyllands 
Politi gået på grund 
lørdag aften den 29. 
august ved 18-tiden.
Ifølge efterretninger 
for søfarende har 
der siden juni måned 
manglet en grøn side-
afmærkning netop på 

dette sted. Om det 
har haft nogen indfly-
delse på grundstød-
ningen ved jeg ikke. 
Men det er tankevæk-
kende, at bøjen ugen 
efter var på plads.
Jeg fik et par billeder 
til brug for min navi-
gationsundervisning, 
nemlig dagsignalet for 
en grundstøder: 
Tre sorte kugler lod-
ret over hinanden.
Tekst og foto Claus 
Munch Andersen
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VINTERKLARGØRING, INDENBORDSMOTORER 

Vi servicerer Yanmar, Volvo, Vetus, Bukh, 
Mercruiser og andre gode mærker. 

PRISER, VINTERKONSERVERING OG SERVICE 

 Dieselmotorer 
Pris inkl. moms 

Benzinmotorer 
Pris, inkl. moms 

 1+2 cyl 3 cyl 4-6 cyl 4 cyl 6 cyl 8 cyl 
Vinterkonser-
vering og service  

 
2.500 

 
3.125 

 
4.795 

 
2.795 

 
3.495 

 
3.750 

 Vilkår: Vinterkonserveringsmiddel, olie og oliefilter er med i prisen. Brændstoffilter, vandudskillende brændstoffiltre, 

tændrør, tærezink i motor, rem, impeller i kølevandspumpe og luftfilter kontrolleres. Prisen for disse reservedele kommer 

oven i.  

 Specialpriser: For Volvo Penta D4, D6, D9 og D12 er ekstra tillæg. Samme for Yanmar 4 og 6BY samt 4LH.  

Vi tager ikke kørepenge i Kolding, Haderslev, Årøsund, Fredericia, Middelfart og Brejning. Ofte kan 
man undgå kørepenge i Sønderborg, Aabenraa, Vejle, Horsens, Esbjerg, Ribe, Tønder, Silkeborg, 
Århus, m.f. Det forudsætter blot at vi har et par andre ærinder i området.   

______________________________________________________________________________ 

Dansk Marineudstyr APS  
Industrivej 1, 6000 Kolding, Telefon 7552 7533,  

E-mail: danskmarineudstyr@mail.dk 
www.danskmarineudstyr.dk 
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Efteråret er over os, og snart skal vi i 
gang med vinterens undervisning.
Vi afholder intro for vores kursister til 
navigationsundervisning onsdag den 7. 
oktober kl. 19.00 i klubhuset.
Selve undervisningen starter onsdag den 
21. oktober kl. 19.00 ligeledes i klubhu-
set.
Læs mere om kurset og tilmeld dig til 
Introaftenen på klubbens hjemmeside.

 INTRO NAVIGATION 2020/2021

Standerstrygning
Vi stryger standeren

lørdag den 3. oktober kl. 16.00.
Efter at vi har taget standeren ned, 
er klubben vært ved en kop kaffe og 
et stykke kage i klubhuset eller på 
terrassen ud for klubhuset afhæn-
gigt af vejr og antal deltagere.

Vel mødt!

 KLUBSTANDEREN NEDTAGES
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Vi arbejder på 
at gentage suc-
ceserne med 
vores over-
bygning til det 
almindelige sik-
kerhedskursus 
nemlig Sikker-
hedskursus II, 
hvor vi søsætter 
en redningsflåde i Vorbasse svømmehal.
Kurset er planlagt til at afholdes torsdag den 15. 
oktober, som sagt i Vorbasse svømmehal.

Kurset vil blive lagt op på vores hjemmeside, 
hvor du kan tilmelde dig. Kurset er gratis og 
plejer at være velbesøgt.

SIKKERHEDSKURSUS II
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 KLUBAFTEN

Mange prøver kræfter med at 
sejle udenfor landets græn-
ser. Det har selvfølgelig 
været sat på pause her 
i Corona pandemien, 
men forhåbentligt 
bliver situation igen 
normaliseret, og 
togter til udlandet 
kan planlægges 
igen.
Men hvordan er 
det lige man gør? 
Hvad skal man lige 
være opmærksom 
på? Hvordan skal båden 
udrustes? Hvordan med 

myndig-
hederne i 

andre lande?
Ja, spørgsmålene er mange.
Vi planlægger en klubaften, 
hvor vi vil sammensætte et 
panel af ”eksperter” – med-
lemmer som har prøvet kræf-
ter med andre lande. Panelet 
vil komme med nogle korte 
oplæg om, hvor de har været 
og hvilke erfaringer, de har 
gjort sig. Herefter vil ordet 
være frit, og der vil blive rig 
lejlighed til at stille spørgsmål.
Klubaftenen er planlagt til den 
29. oktober kl. 19.00. Ar-
rangementet vil blive slået op 
på klubbens hjemmeside, hvor 
du kan læse mere og tilmelde 
dig.

2
3

2
3
 8

5
5
5
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Ingeniør- & Entreprenør - Byggestyring - Rådgivning
Mariegade 7 - 6000 Kolding
www.astrup-entreprise.dk

Claus Lau Kristensen
Mobil: 20 36 09 75
Mail: clk@astrup-entreprise.dk

Lørdag d 12/9 
kl er 16.45, og jeg forsøger 
ihærdigt at komme fri af den 
våddragt, jeg har lånt af Søren, 
fordi jeg skulle prøve mine evner 
som windsurfer for første gang 
i mit liv. Jeg forstår nu meget 
bedre, det besvær børnene har 
haft med både at komme i drag-

BØRNEWEEKEND I PARADISBUGTEN

ten og få den af igen. 
Vi har lige afsluttet et arrange-
ment i Paradisbugten for klub-
bens børn. Ideen med arrange-
mentet var at lave noget, hvor 
børnene også var med, og de 
voksne kunne lære hinanden 
bedre at kende. Vi havde lånt 
en aktivitetstrailer fra Dansk 
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Tlf. +45 7555 7611    

www.gestenbaad.dk

 
Vi 

Vi leverer

også special 

inventar i høj 

kvalitet!- dansk kvalitetshåndværk 
ÆGTE TEAKDÆK

Siden 1978 har Gesten Bådaptering aps. 
leveret aptering samt teakdæk til både danske 
og udenlandske sejlbåde i højeste kvalitet. Hos 
os sættes der en ære i, at kombinere de gode 
danske håndværkstraditioner med den nyeste 
teknologi samtidig med, at det er vigtigt for os, 
at opretholde et bæredygtigt miljø.

Salg af lister til montering for  
opbygning af teakdæk og cockpit.

post@gestenbaad.dk

Gesten Bådaptering aps.

Sejlunion, med masser af ud-
styr til vandsport, så det endte 
heldigvis med, at de fleste 
voksne også var i vandet og 
”legede” med ungerne. 
Traileren blev åbnet kl 10, hvor 
de første børn stod og glæde-
de sig til at finde en Sit-on-top 
kajak frem og få den ned i  
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vandet. I løbet af formiddagen 
kom flere til, og vi endte med 
at være omkring 30 børn og 
voksne, der fornøjede sig med 
Windsurfer, Sit-on-top kajak og 
SUP boards.
Lidt over 4 om eftermiddagen 
var trailerne igen pakket, og 

Mogens, en glad tovholder
af arrangementet

de som blev, sluttede dagen af 
med fælles grill. 
En kæmpe stor tak til alle de 
fantastiske hjælpere og delta-
gere. Det er en fornøjelse at op-
leve den enorme vilje, der er, til 
at vi sammen får tingene og det 
fællesskab, vi har, til at lykkes.
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benzindampe. Benzindampe er 
meget brandfarlige og let an-
tændelige. Så husk god udluft-
ning og fjernelse af evt. spild 
efter tankning. 
Husk: aldrig åben ild eller lig-
nende ved påfyldning af brænd-
stof. 
Inden opstart af motoren skal 
det sikres, at der ikke er benzin 
eller benzindampe, der kan an-
tændes af evt. gnist fra starter.
Hold derfor motoren pæn og 
ren. Så er det også lettere at 
se, hvis der skulle være utæthe-
der på brændstofforsyningen.
Det samme gælder for diesel-
motorer. Dampene fra dieselen 
er lige så brandfarlige som 
benzindampe, men diesel afgi-
ver først brandfarlige dampe 
ved en højere temperatur end 

Hen over sommeren har vi 
desværre set flere brande i 
lystbåde. 
Årsagen til disse brande er ofte 
forskellige, og det kan være 
svært at opklare, hvad der star-
tede disse brande.
Det er bedre at forebygge end 
at helbrede.
Så her er nogle få ting, det er 
godt at havde styr på inden, 
under og efter en forhåbentlig 
dejlig sejlsæson.
Kontrol af motor og motor-
rum.
Ved udenbords motor, som for 
det meste er benzindrevne, er 
det vigtig at kontrollere brænd-
stofforbindelserne for utæthe-
der og lignende. 
Og ved påfyldning af brændstof 
skal man være opmærksom på 

 FOREBYGGELSE AF BRAND OMBORD
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benzin. Diesel afgiver brandfar-
lige dampe fra omkring 510 C, 
hvor benzin afgiver brandfarlige 
dampe fra -380 C
Kontrol af Elinstallationen
På mange både er elinstallatio-
nerne ikke udført korrekt. Dette 
er en af de største kilder for 
antændelse af brande på både. 
Selv om mange mener, at 12V 
eller 24V ikke er så farlige, som 
de 230V vi har i vores stikkon-
takter derhjemme, er dette ikke 
korrekt. 
En kortslutning i disse instal-
lationer, kan udvikle en meget 
høj varme, som kan antænde 
installationen på kablerne og 
omliggende materialer. 
I 12V og 24V installationer er 
det ofte meget stor strøm, der 
løber i installationerne. Derfor 
er det vigtigt,t at der bruges 
dimensioner på kablerne, der 
kan klare disse strømme. For 
små dimensioner, bevirker at 
kablerne bliver overophedet og 
kan gå i brand eller kortslutte.
Også batterierne skal kontrol-

leres, da disse også kan være 
kilde til antændelse af brande.
Så sikre altid at forbindelserne 
er udført korrekt, at installatio-
nen er i de rigtige dimensioner, 
og at sikring, relæbokse, kon-
takter og forbrugsgenstande 
f.eks. lamper, lader mv. er 
intakte.
Ved usikkerhed om installatio-
ner mv. er i orden, få en auto-
riseret elinstallatør til at gen-
nemgå installationerne. Dette 
gælder også ved køb af ny/
brugt båd.
Brug af åben ild
Vær varsom med brug af åben 
ild, som f.eks. levende lys, gas-
blus, petroleumslamper mv. 
En båd på vandet er ustabil, 
og lys, lamper mv. kan derfor 
hurtigt vælte. 
Ved madlavning på gas, er der 
også risiko for antændelse af 
materialer omkring gasblusset, 
men også indholdet i gryden 
eller på panden kan blive an-
tændt. Og særligt olie skal man 
være påpasselig med.
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Det vil altid være en god ide at 
få de grundlæggende færdig-
heder i bekæmpelse af brande, 
hvis de desværre alligevel skulle 
opstå.
Hvordan benytter man en 
brandslukker, et brandtæppe 
eller hvordan slukker vi rigtigt 
med vand.
Disse færdigheder, ville det 
være rigtig godt at kunne me-
stre, men det kræver også at 
man har det rigtige udstyr, og 
at dette er fuldt funktionsdygtig.
Så hold altid styr på, at brand-
slukkerne er virksomme, og at 
udløbsdatoen ikke er overskre-
det.  
Et godt råd: hav mindst to 

 BEKÆMPELSE AF BRANDE
brandslukkere ombord. En i 
kahytten og en i cockpit. Så er 
der større mulighed for at få fat 
i en.
Et brandtæppe er også godt at 
havde ombord. Dette er effek-
tivt til at slukke brande i gryder 
mv. Men også til bekæmpelse 
af evt. brande i personer. 
Opdag branden
En hurtig opdagelse af branden 
er vigtig, for at kunne redde 
personer, dyr og båden. 
Så hav minimum én røgdetektor 
i båden, alt afhængigt af stør-
relsen og indretningen. Røg fra 
en brand vil altid søge opad, så 
placer røgdetektoren så højt 
som muligt i kahytten.

En lille brand er lettere at 
bekæmpe end en stor.
Hav Sikkerhedsudstyret i 
orden
Ud over at havde sit brand-
sikkerhedsudstyr i orden, 
skal man også have mulig-
hed for at tilkalde hjælp.
Hav altid førstehjælpsud-
styr ombord for at kunne 
påbegynde førstehjælp, 
inden anden hjælp kommer 
frem.

OG HUSK ALTID
REDNINGSVEST

Tekst Lars Grodt-Andersen
Foto Claus Munch Ander-
sen
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Årets pinsetur til Haderslev 
ligesom flere andre aktivite-
ter måtte også ”bukke under” 
for Corona pandemien. Rigtig 
ærgerligt, for det plejer at være 
en rigtig vellykket aktivitet med 
mange deltagere og dejligt højt 
humør.
Vores kasserer, Søren Hornbak, 
havde i sin ”øresnegl” opsnap-

pet, at mange af klubbens 
medlemmer ville forlægge deres 
sommertogt til Limfjorden. Og 
så opstod idéen om at vi som 
erstatning for Pinseturen til 
Haderslev kunne lave et som-
mertogt til Nykøbing Mors. 
Vi lagde aktiviteten på hjem-
mesiden og opfordrede til at 
interesserede tilmeldte sig. Vi 

TRÆF I NYKØBING
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havde rådighed over et klubhus 
i Nykøbing Mors og ville for-
anstalte et virksomhedsbesøg 
hos Skaldyrscentret i Nykøbing 
Mors. Vi lokkede såmænd også 
med en Grønlandsk kaffe. Det 
var desværre dog ikke nok til at 
skaffe den helt store opbakning 
til aktiviteten.
Det endte med delvist at blive 
”en bestyrelses aktivitet” idet 
kasserer Søren Hornbak, sup-
pleant Peter Dollerup og for-
mand Claus Munch Andersen 
fandt vej til Nykøbing Mors, hvor 
vi havde nogle hyggelige timer 
sammen. Det blev desværre 
ikke til et virksomhedsbesøg i 
Skaldyrscentret, men til gen-
gæld havde Claus husket det 

lille ”kemiker-sæt”, så det skor-
tede ikke på den Grønlandske 
kaffe, mens vi sendte en venlig 
tanke til alle vore medlemmer.
Konklusionen på ovennævnte 
må være, at vi ikke skal erstatte 
vores Pinsetur med et sommer-
togt. Så derfor har vi allerede 
nu booket Bogense Sejlklubs 
klubhus i Pinsen 2021, og vi 
er i gang med planlægning af 
forskellige aktiviteter. Men vi er 
ikke længere i planlægningen, 
end at vi meget gerne modta-
ger forslag til udflugtsmål og 
lignende. Så har du en god idé, 
så tag kontakt til Claus Munch 
Andersen.
Tekst og foto Claus Munch An-
dersen
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Denne artikel handler om 
vores forbrug af vand og en-
gangsplastik, hvorfor det er 
en rigtig god ide for alle, og 
også vores verdenshave, som 
vi som sejlere godt kan lide 
at færdes på, at skære lidt 
ned på begge dele. Og om, 
hvordan du ret nemt selv kan 
gøre en forskel. 

Vandforbrug 
I Danmark bruger hver person 
i gennemsnittet 105 liter vand 
om dagen. Det vil sige næsten 
38.500 liter om året, og halv-
delen af det bliver brugt på 
badeværelset. Vi har ikke en 
uendelig mængde af rent grund-
vand hverken i Danmark eller i 
resten af verden. Men det er 
ikke den eneste gode grund til 
at spare lidt mere på vandet, 
det ville nemlig også spare på 
energien, lette trykket på vores 

spildevands- og afløbssystemer 
og gøre vandregningen væsent-
ligt mindre.  
Der skal faktisk ikke særligt 
meget til for at gøre en stor 
forskel, for eksempel kan du:  

Erstatte karbadet med et •	
kort brusebad. 
Lukke for vandhanen, imens •	
du børster tænder. 
Sørge for ikke at have nogle •	
utætte vandhaner. 
Bruge regnvand (fx til plan-•	
ter, eller til at vaske båden). 
Gå efter opvaskemaskiner •	
og vaskemaskiner med lavt 
vandforbrug. 
Kun starte opvaskemaskinen •	
og vaskemaskinen når de er 
helt fyldt. 
Bruge en opvaskebalje når •	
du vasker op i hånden. 
Køle vand i køleskabet i •	
stedet for at lade vandet i 
vandhanen løbe til det bliver 

Forureningen bekymrer de fleste af os i større eller 
mindre grad. Måske ser ungdommen mere bekymret 
på udviklingen end den lidt ældre generation - og med 
god grund. Det er ungdommen, der skal leve med og 
løse de miljøproblemer, vi skaber i disse år.
Vi har modtaget denne artikel fra Helena Kærgaard 
Rye Olesen - Anne Mette Kærgaard Olesen og Ken-
neth Millings datter.
Den yngre generation bekymrer sig og forholder sig 
til problemerne.

VORES FORBRUG AF RESSOURCER
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koldt. 
Skære ned på oksekød (det •	
er både godt for dig og for 
vandforbruget). 

 
Engangsplastik 
I EU smider vi 46 mia. plastikfla-
sker, 580 mia. cigaretfiltre og 
36,4 mia. sugerør ud hvert år, 
og meget af det ender i havet. 
Faktisk ender 8 til 10 millioner 
tons plast i havet hvert år. Det 
svarer til, at der bliver smidt en 
hel lastbil-fuld ud i havet hvert 
minut døgnet rundt. Hvis vi 
bliver ved på denne måde, vil 
der være 1 ton plast til for hver 
3 ton fisk i havet inden 2050. 
Allerede nu har 90% af alle hav-

fugle plastik i maverne. Plastik 
er nemlig ikke kun grimt at se 
på, det er også virkelig farligt, 
både for fiskene, for fuglene og 
for os. Plastik indeholder giftige 
farvestoffer, blødgørere og flam-
mehæmmere. Når det plastik 
så ligger ude i havet, bliver det 
lige så stille nedbrudt og bliver 
til mikroplast, som stadig in-
deholder alle de farlige, både 
hormonforstyrrende og kræft-
fremkaldende kemikalier. Mikro-
plasten bliver så spist af diverse 
havdyr og rejser op igennem 
fødekæden hele vejen op til os. 
Mikroplast er allerede blevet 
fundet i vores fisk og muslinger, 
honning, salt, drikkevand og i 
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vores øl. 
Der er 10 plastprodukter som 
udgør 70% af affald i naturen 
og i havet og de er alle sammen 
engangsplast. Og så er Dan-
mark faktisk det land i Europa 
der genererer samlet set mest 
skrald i løbet af et år. Så der er 
plads til forbedring. For at gøre 
noget selv, kan du for eksempel: 

Sige nej tak til plastikposer •	
og bytte det ud med et 
smart stofnet. 
Opbevare mad i bøtter og •	
sylteglas i stedet for plastik-
poser.

Medbringe en genbrugelig •	
drikkedunk i stedet for at 
købe vandflasker. 
Undgå engangsservice af •	
plastik og erstatte det med 
fx. bambus eller pap.
Så vidt så muligt undlade at •	
købe produkter med meget 
plastik emballage.
Droppe cigaretterne - det •	
er godt for både dig og for 
miljøet!

Grafik: vandetsvej.dk/vandfor-
brug-i-hjemmet.

Af Helena Kærgaard Rye Olesen

Bemærk at de planlagte aktiviteter kan blive ændret 
eller aflyst på grund af Corona krisen. Det er derfor 

fornuftigt at kontrollere aktiviteten på vor hjemmeside. 
Her vil vi forsøge hele tiden at holde kalenderen a´jour 
ført. Finder du fejl eller bemærkninger til kalenderen 

hører Claus Munch Andersen altid gerne fra dig enten 
på mail eller mobil, så eventuelle fejl kan rettes.
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3. oktober 09.00 - 16.00 Bronedtagning
3. oktober 15.30 - 17.00 Standerstrygning
3. oktober 18.00 - 22.00 Fællesspisning
6. oktober 19.00 - 21.00 Intro nye medlemmer
7. oktober 19.00 - 21.00 Intro navigation
8. oktober 19.00 - 22.00 Bestyrelsesmøde
14. oktober 10.00 - 12.00 Onsdagstræf
15. oktober 19.00 - 22.00 Sikkerhedskursus
21. oktober 19.00 - 21.00 Navigation
22. oktober 19.00 - 21.00 Sejlerskole fest
28. oktober 10.00 - 12.00 Onsdagstræf
28. oktober 19.00 - 21.00 Navigation
29. oktober 19.00 - 22.00 Klubaften - foredrag
4. november 19.00 - 21.00 Navigation
5. november 19.00 - 22.00 Bestyrelsesmøde
11. november 10.00 - 12.00 Onsdagstræf
11. november 19.00 - 21.00 Navigation
12. november 19.00 - 21.00 Klubaften Götakanal-Stockholm
14. november 18.00 - 22.00 Fællesspisning
18. november 19.00 - 21.00 Navigation
19. november 19.00 - 21.00 Generalforsamling
25. november 10.00 - 12.00 Onsdagstræf
25. november 19.00 - 21.00 Navigation
26. november 19.00 - 22.00 Dekorations binding
2. december 19.00 - 21.00 Navigation
3. december 19.00 - 22.00 Banko
9. december 11.00 - 14.00 Onsdagstræf julefrokost
9. december 19.00 - 21.00 Navigation
10. december 19.00 - 22.00 Bestyrelsesmøde
16. december 19.00 - 21.00 Navigation
31. december 11.30 - 14.00 Nytårstaffel

 KALENDER
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I weekenden den 5. og 6. sep-
tember gik efterårsturen ”igen” 
til Strib.
Vi var 26 personer fordelt på 
11 både og 2 cykler. Maibritt 
og Henning er flyttet til Strib og 

STRIBTUR 2020

valgte derfor at tage cyklen.
Vi fandt plads til alle, selv om 
det så sort ud først på freda-
gen. Der var ingen ledige plad-
ser i den gamle havn og kun få i 
den nye. Det løste sig dog med 
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hjælp fra en velvillig havne-
mester, samt ved at nogle 
af de hjemmehørende både 
drog på weekend i løbet 
af fredag aften og lørdag 
morgen. En enkelt båd 
måtte dog tidligt afsted om 
søndagen – kl. 7.00 -, da 
en anden båd ellers ikke 
kunne komme ud.
Det blev til rigtig hygge-
ligt samvær både fredag 
og lørdag (7 både kom 
fredag). Der var ikke lagt 
noget program for turen, 
bortset fra bindebajer lør-
dag kl. 14.00, men snak-
ken gik lystigt lige fra starten.
Efter bindebajer og kaffe var 
der nogle – ca. halvdelen -, der 
gik en tur i omegnen, hvor de 
inspicerede fyrtårnet, kanonba-
stionen, torpedostationen, og 
voldanlægget ved Gl. Slot.

Kl. 18.00 blev grillen tændt, 
og det blev til nogle hyggelige 
timer i klubhuset, selv med 
Corona afstand.
Tak for en rigtig hyggelig week-
end Lilian og Peter.
Tekst Peter Dollerup. Foto 
Claus Munch Andersen
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I fortsættelse af vore indlæg om 
den nye GTL-diesel var der et af 
vore medlemmer, der henledte 
min opmærksom på dette Face-
book opslag:

Bo Kærbye skriver den 15. 
august på Facebook siden ”Finn-
sailer Owners:

”Skiftede til Shell Gtl for ca. 25 
motortimer siden... Nu har jeg 
søbet 7 liter brændstof op un-
der motoren og kan konstatere, 
at brændstofpumpens tætnin-
ger er gået ved højtryksrør og 
aksler.
Skal hilse og sige, det ikke er 
det nemmeste sted at komme 

GTL - DIESEL

til i F34'er
Men den oser mindre... 
Bare lige en overvejelse, hvis 
man har sådan en fin gammel 
motor fra 1979”

Hertil svarede Peter Thomas-
son fra Holland:

”Hi Bo, after reading your post, 
I found an interresting article on 
the internet (in Dutch). A few 
statements from this article 
made me decide not to use gtl 
on my old Perkins.
Gtl, a paraffinic fuel, does not 
comply with standard EN590 
and is therefor … ”
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i første omgang troede var en 
flok marsvin. På den måde de 
sprang ud af vandet, blev vi hur-
tigt klar over, at det ikke var de 
marsvin vi var vant til at se. Det 

var delfiner. En flok på 
vel omkring 7 til 8 
eksemplarer.
Vi fandt kameraet 

frem, nærmede os 
forsigtigt og gjorde klar 

til at få nogle gode billeder. 
Desværre var vi ikke de eneste, 
der havde spottet delfinerne. En 
lille kabinebåd med en kraftig 
motor var også interesseret i 
at få billeder af flokken og helst 
nærbilleder. Så de jagtede flok-
ken med der lille hurtige kabine-
båd og lå nærmest på nakken 
af flokken. Så vi kom ikke helt 
så tæt på flokken, som vi gerne 
ville have været. 
På et tidspunkt opgav kabinebå-

DELFINER I LIMFJORDEN

Jeg/vi elsker når vi møder et 
marsvin eller en sæl, når vi sej-
ler forskellige steder i Danmark. 
Vi havde tidligere en hund – en 
springer spaniel eller derom-
kring – som kunne 
sidde på dækket 
det meste af dagen 
for at spotte et 
marsvin. Og lykkedes 
det var han helt oppe på 
mærkerne.
Jeg har tidligere skrevet lidt om 
marsvinene og sælerne, vi har 
mødt på vores vej.

Vi kan så efter vores sommer-
togt til Limfjorden føje endnu et 
spændende havdyr til rækken 
af spottede dyr. Vi startede i 
Limfjorden med en overnatning 
i Egense. På vej fra Egense ind 
Limfjorden observerede vi ud 
for Hals en flok havdyr, som vi 
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den og vi mødte så flokken lidt 
længere inde i Limfjorden. Nu 
var vi alene og sejlede stille og 
roligt ind i fjorden. Det betød 
faktisk at delfinerne fra tid til an-
den slog et slag forbi vores båd 
og kom selv ganske tæt på.
På nettet har jeg senere set, at 
der skulle være tale om øresvin. 
TV MV har følgende oplysninger 
om Øresvinet - citat:
”Øresvin er den mest udbredte 
delfinart. Den findes både i 
varme og tempererede have 
og er kendt for at være meget 
lærenem og tillidsfuld over for 
mennesker.
Øresvin kan blive op til fire 

meter og veje op til 650 kilo. 
Størrelsen varierer dog meget i 
forhold til, hvor den lever hen-
ne. De fleste steder bliver den 
lille hval omkring 2,5 meter og 
vejer omkring 200-300 kilo.
Der er tidligere på året set en 
flok af øresvin ved den vestlige 
indsejling til Limfjorden.”
En rigtig god oplevelse at starte 
vores sejlads i Limfjorden med. 
At der så hurtigt gik et par 
timer med at observere og 
fotografere, ja det betød jo ikke 
noget. Vi var jo gået i ”ferie-
mode”.
Tekst og foto Claus Munch An-
dersen
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Sommerpopup med Stig Ros-
sen og Vennerne

En dejlig overraskelse poppede 
op i sommerferien for Koldings 
sejlere. Især til glæde for os i 
Marina Syd, og det skete den 
30. juli 2020. Vi blev nemlig 
inviteret til hemmelig pop-up-
koncert med vores bysbarn, 
”Stig Rossen og Vennerne”. Den 
sidste koncert i en række på 
fire, som Musik Kolding ”Som-
mer ved søen” bød på i Corona-
udformning og på forskellige 
hemmelige steder. Hemmeligt 
– for at undgå, at for mange 
mennesker samledes. De nor-
male Sommer ved søen kon-
certer kunne nemlig ikke gen-
nemføres på grund af Corona 
i år. Koncerterne blev samtidig 
sendt live på TV Syd.
Meningen med at lægge kon-
certen på Marina Syd var, at 

MUSIK PÅ MARINA SYD

sejlere kunne sidde i bådene 
med god afstand og nyde mu-
sikken. Og det gjorde vi, som 
var hjemme. Der blev klappet 
og sunget med fra bådene på 
de mange Bamse/Stig numre. 
Og for at Stig og vennerne 
kunne høre begejstringen, blev 
der tudet i flere tågehorn, alt 
sammen var med til at sætte 
stemningen på havnen. Og der 
blev hygget på bådene på de 
fleste broer. Scenen var sat op 
på pladsen ud for tankanlæg-
get, og havde front og lyd mod 
bådene.
Hemmeligheden var dog sluppet 
ud til nogle ekstra, som stod 
foran scenen – blandt andre 
også nogle af de super-fans, 
som rejser rundt i hele landet 
for at være med, hver gang Stig 
og Vennerne spiller. Men sej-
lerne blev i bådene, som det var 
planlagt, og nød en dejlig aften 
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Stig Rossen debuterede netop 
på scenen i hjembyen Kolding 
– ved Kolding Festspil i 1978. 
Og blandt de tidligere Bamses 
Venner, og nu Stigs venner, var 
endnu en Kolding-dreng, Peter 
Bødker, søn af byrådsmedlem 
og tidligere borgmester Per 
Bødker Andersen.
Stig Rossen sagde ved starten 
af koncerten: ”Her står vi ved 
søen – ja, det er nærmest et 
hav – og det er første gang 
siden februar, vi spiller sammen 
på grund af Coronaen. Fanta-
stisk at være her og se alle jer 
på bådene”. Og en fantastisk 

dejlig, eksklusiv 
aften blev det.
For jer, som ikke 
fik set koncerten. 
Tjek tvsyd.dk, søg 
sommerpopup, 
hvor koncerten 
nok ligger endnu.

https://www.
tvsyd.dk/
sommer-pop/
sommer-pop-se-
hele-koncerten-
med-stig-venner-
ne-her

Oplevet af Gitte 
Stæhr Hansen
Tekst og foto 
Gitte Stæhr Han-
sen

med godt vejr, god musik og 
medsejlere. Som havnemester 
Lars Guldberg med sin gode hu-
mor, sagde bagefter – ”jamen, 
sådan er det på Marina Syd 
hver fredag”!
 Vi fik alle syng-med-sangene 
”Vimmersvej”, ”Jeg elsker kun 
dig”, ”Hula-hula Baby”, ”Endnu 
engang” ”Venner kom og se”, 
”På en bænk i Kongens Have”, 
”Tænker altid på dig”, ”Hvorfor 
går Louise til bal”, ”Har du lyst”, 
”Alice” med flere. Og selvføl-
gelig kom også ”I en lille båd, 
der gynger” som ekstranum-
mer. Det var i år 42 år siden 

    Der lyttes på afstand
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Hele vinteren havde vi arbejdet 
hen på at skulle starte tidligt 
med at sejle, så midt i marts 
var vi på vej ned til båden, men 
vejret skiftede, og det blev 
meget koldt, med frost ned til 
6 grader. Så er det ikke nemt 
at slibe og male båd, så i ste-
det for valgte vi at køre til syd 
Frankrig, der har vi et lille hus, 
og så håbe på at vejret ville bli-
ve mere lun. Først omkring midt 
april kunne vi komme i gang 
med båden, den blev slebet og 
malet alt træværket fik et par 
gode gange olie. Nede om læ 
blev der også skuret og skrub-
bet, så efter 5 dage er båden 
som ny. Ny anskaffelse til båden 
blev nye hynder til forkøjen, de 
gamle havde 18 år på bagen.  
Foråret er også den tid, hvor 
der er konfirmationer, og vores 
ældste barnebarn skulle kon-
firmeres i maj, så vi tog en tur 
hjem, medbringende de gamle 

hynder, og fik nye hynder lavet 
ved Gesten bådhynder, og den 
17 maj kom båden i vandet.

Da vi havde bilen, kørte vi ud 
til Etretat, som ligger NV for 
L´Havre, helt ude ved kysten, 
for at opleve den store tide-
vandsforskel og se de høje hvide 
klinter ca. 80 m. der står lodret 
op. Det var rigtig fint solskin, 
men på et øjeblik var alt gråt. 
Tågen kom rullede ind fra havet. 
Vi havde glædet os til at se de 
hvide stejle klinter i solskin, men 
det har vi til gode. 
Vi havde besluttet os for at sejle 
på Seinen ude fra Rouen og til 
Paris, så vi sejlede ud til Rouen, 
som er en meget gammel by, 
og som i det 4 århundrede var 
kendt som administrativ center 
for Rom, også kendt som Se-
conde  Lyonnaice . Sidst i det 8 
århundrede var det blevet over-
taget af vikingerne og omkring 

MORNITZ PÅ TUR DEL 4
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911 blev en viking høvding ved 
navnet Rollo, den første greve 
af Normandiet. (Landet af folket 
fra Norden).  Rollo var  dansker. 
Det var også her i denne by, at 
på et tidspunkt i 1431, rebellen 
Jeanne d`Arc, blev brændt på 
bålet og som senere blev Frank-
rigs heltinde og gjort til helgen.
Vi blev en del dage i byen, da 
der var meget at se på, bl.a. de 
smukke gamle træhuse dateret 
tilbage til det 13. århundrede, 

det gamle ur dateret tilbage til 
14 århundrede. Fra den 15 juni 
og frem til midt august vises
byens historie som 
lysshow på katedra-
len. I det nordvest-
lige hjørne af pladsen 
står der et staffeli, 
og her stod Monet 
hver dag i en hel 
måned og malede et 
billede af katedralen, 
et nyt maleri hver 
dag.
Lystbådehavnen lig-

ger i den nordlige del af Rouen, 
og der er et godt stykke ind til 
centrum. Vi valgte at lægge til 
på øen Île Lacroix, hvor man 
ligger langskibs på selve floden, 
der er ikke meget uro fra an-
dre skibe, idet de benytter det 
vestlige løb. Havnekontoret er 
lukket, der er et telefon nr. man 
kan ringe til, hvis man har brug 
for et eller andet, toilet og bad 
var ok. Havnen var lukket med 
hegn og døren låst, men de 

lokale sejlere havde 
fundet ud af hvordan 
man låser døren op 
uden nøgle, for der 
var ingen som havde 
en nøgle, og havne- 
mesteren var for-
svundet. Da vi havde 
ligget der i fire dage 
kom der en herre 
med en dokument 
mappe, han kom 

fra kommunen for at opkræve 
havnepenge. 17 euro pr døgn 
inkl. vand og el, Vi spurgte efter 

2000 træhuse i Rouen

Uret fra 1400 tallet  
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en nøgle, det var 
ikke hans problem, 
det var havnemeste-
rens!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Rouen er en rigtig 
smuk og historisk by, 
som vi vil besøge en 
anden gang enten i 
bil eller med et rejse- 
selskab.
Fra Rouen sejler vi 
nu ind mod Paris, 
men der er mange 
ting, som vi skal se undervejs. 
Det første stykke indtil vi kom-
mer til byen Posses er tide-
vandsbestemt, dvs. vi skal med 
når vandet skifter fra lav mod 
høj, og ved Rouen er strømmen 
ca. 3 knob, og op til Posses 
er der ca. 24 sømil, dermed 
passer det lige at man kan sejle 
derop i medstrøm. Ved Posses 
møder vi den første sluse, og 
derefter er der kun strømmen 
fra Seinen som løber med ca. 
1,5 knob.
I Posses ligger man langskibs 
lige ved siden af 
turistbureau og bag 
ved 2 museums- 
både, der er toilet og 
bad og vaskemaskine 
på turist kontoret, 
når de har åbent. 
Her mødte vi et 
engelsk par, som var 
på vej til Spanien,
De havde sagt deres 
job op og ville sydpå 

væk fra kulde og tåge, de havde 
boet i båden mange år, og spa-
ret lidt op. Unge mennesker i 
begyndelsen af 30’erne. 
Ved Posses er der flere søer 
og grusgrave, som er lavet om 
til rekreative områder. På en af 
søerne skulle der være spekta-
kel (opførelse/musik med lys 
og fyrværkeri), så det måtte vi 
også overvære sammen med et 
par tusind andre midt om nat-
ten. Videre øst på kommer vi 
forbi Chateau de Gilliart, lægger 
til ved en lille bro og smutter en 
tur op til ruinen, der blev bygget 

Udsigt over Posses 

   Museumsskib
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af Richard Løvehjerte 
i 1196-1198, konge 
af England og greve 
af Normandiet. Her 
er meget smukt og 
med en fantastisk 
udsigt over Seinen.
Næste stop var Ver-
non, der skulle være 
en mole, hvor man 
kunne lægge til, men 
hvor, det er for det 
meste til de store fragter eller 
hotelskibene, så står der nogle 
store pullerter ca. 4 m. fra 
kanten. Vi lagde til imellem de 
store pullerter, og håbede på, 
at der ikke ville komme nogen 
i løbet af natten, men klokken 
5 om morgnen kom det første 
hotelskib, men hvis vi ikke skulle 
sejle, kunne vi bare blive lig-
gende, for de skulle først sejle 
næste dag kl. 6. så vi kravlede 
i køjen.
Ikke langt herfra ligger Mo-
net’s Have ca. 5 km på cykel, 
fantastisk smuk og noget som 

man ikke må miste hvis man 
er i området, ligeledes en af de 
gamle vandmøller ude på flo-
den, og slottet Chateau de Bizy. 
Her boede den sidste franske 
konge Louis-Philipe d.1ste. Og 
så vil jeg lige nævne en af de 
broer, som englænderne bom-
bede under 2. Verdenskrig, og 
står som et minde om krigen. 
Der er mange rester af broer 
på vej mod Paris, som blev 
bombet under 2 Verdenskrig. 
Det, der er tilbage, står i dag 
som monumenter og minder os 
om, at vi ikke må glemme, hvor 

mange unge men-
nesker, som ofrede 
livet dengang, for 
at vi kan leve som 
vi gør i dag. I Poissy 
skulle der være en 
havn inde bag Île du 
Grand Motteau, vi 
kunne ikke komme 
helt ind til kajkanten, 
men fik dog stævnen 
ind. Eng-Fender for hotelskib

Monets have
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lænderne som vi havde fulgtes 
med siden Posses var kommet 
helt ind, men der gik ikke lang 
tid, inden deres båd stod fast 
i mudder og sten, så vi blev 
enige om at sejle lidt længere 
ind bag øen og se, om der var 

muligheder. Her er 
fyldt op med Peni-
cher, det er ældre 
Fragtere, som er 
bygget om til hus-
både, og de ligger 
i dobbeltrækker, så 
der er ikke meget 
plads at manøvrere 
på og heller ingen 
ledige pladser, men 
vi kommer i kontakt 
med en af de fast-

boende, som inviterer os til at 
fortøjre uden på sin båd, og 
inviterer på aperitif.
Han fortæller om oversvømmel-
sen i foråret, hvor kvinder og 
børn var blevet evakuereret, da 
vandet steg til 7 m. over daglig 

Bombet bro

Vognmand Laust Bøgesvang
Kastanieallé 43

Skanderup - 6640 Lunderskov
Mobil: 4050 8088

Båd- & Maskintransport med nedbygget anhænger
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laustbogesvang@yahoo.dk
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CVR: 59589628
Konto nr. 7040 0002107521
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vande, og hvordan mændene 
havde svejset ekstra jern på pul-
lerterne for at gøre dem højere, 
så flydebroerne ikke skulle blive 
løftet ud af pullerterne.
Vi nærmer os Paris, og det 
bliver sværere at finde et sted 
at lægge til, der er nogle små 
broer til en eller 2 både, som 
ejes af VNF, det er gratis at 
benytte disse broer i 2 døgn.
Vi er heldige at finde en halte 
ikke langt fra Chateau de Saint 
Germain, vi cyklede op til slot-
tet, dels for at   nyde den 
smukke udsigt samt den 3 km 
lange terrasse med udsigt over 
Seinen og et vue ind over Paris.
Slottet er nu museum, men 
tidligere kongeresidens, det var 
her, at våbenhvileaftalen for 1. 
verdenskrig blev underskrevet i 
1919.
Det er lidt fascinerende at 
komme i egen båd sejlende ind 
mod Paris, og man er vel også 
et skarn, hvis man ikke føler 
sig lidt stolt, med Eiffeltårnet, 
Frihedsgudinden som står på 
den lange smalle ø Allée des 
Cygnes, under alle de smukke 
broer, forbi Notre Dame og 
blive sluset 2 m. op og ind i 
Port Arsenal, som ligger lige 
ved Bastillepladsen med Juli søj-
len (Colonne de juillet). Til minde 
om juli revolutionen 1830.
Det koster 43 euro for en 34 
fods båd inkl. el, toilet og bad. 
Her ligger man midt i Paris, der 

Bådforsikring 
som er lige så 

unik som din båd
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på 2. dagen. Der er ca. 1 km 
fra havnen til banegården, og 
togene kører mod centrum 
mindst 1 gang i timen. Godt 
sted, her er også mulighed for 
overvintring, til rimelige priser.
Vi skal med floden Marne, som 
løber ud i Seinen i det sydlige 
Paris, og kommer til havnen 
Joinville, som ligger i en forstad 
til den østlige del af Paris. Vi 
kommer til at ligge uden på en 
fastligger i havnen, og det vil 
sige i bogstavelig forstand, for 
kølen står godt og grundigt fast 
nede i mudderet. Han har lavet 
en aftale med havnen om at få 
en anden plads og med fæl-
les hjælp lykkedes det os at få 
båden flyttet til en anden plads 

er gåafstand til alting. 
Den hurtigste måde at komme 
rundt på er enten på cykel eller 
Metro. Er det seværdigheder, 
man går efter, er det en god ide 
at være der en halv time, før de 
åbner, så er køen ikke så lang.
En god ide er også at anskaffe 
bogen Turen går til Paris, her 
står alt hvad man har brug for. 
Hav god tid, for her er meget 
at se, men her er også mange 
mennesker.
Der ligger en havn lidt syd for 
Paris, der hedder Draveil, her 
er fred og ro, havnepenge er 
inkl. el, toilet, bad og vand. Her 
er også en vaskemaskine. Det 
koster 25 euro pr dag. Ved 2 
overnatninger er det halv pris 

DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66

info@from-grafisk.dk
www.from-grafisk.dk
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med mere vand. Han fortalte 
os at 13 juli, dagen før Bastil-
ledagen, er det en tradition, 
at alle brandstationer er åbne, 
og at damerne går ud og dan-
ser med brandmændene. Han 
siger også, at den 13 juli er det 

traditionen, at bådene her fra 
havnen sejler ca. 10 km. op ad 
floden, til en bro, hvor der er et 
fyrværkerishow, og vi var vel-
komne til at deltage.
Jeg tænkte godt nok, at mange 
af de både, som lå i havnen, 

ikke kunne sejle, de 
manglede i den grad 
vedligeholdelse, men 
de flød dog. Jeg var 
ikke helt tryg ved at 
sejle på floden om 
natten, for med kun 
en 20-40 cm. vand 
under kølen, skal der 
helst sejles midt på 
floden. Men klokken 
9 begyndte bådene 
at sejle ud af havnen, 
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Katakomberne

og så tænkte jeg, at 
hvis de kan, så kan 
vi også. Det blev en 
uforglemmelig aften, 
vi lå uden på hinan-
den en 10 stykker, 
der var barbecue, 
vin, øl, stærk tobak 
og sækkepiber, og 
folk gik fra båd til 
båd, og var glade. 
Det blev til en halv 
time med et fan-
tastisk fyrværkeri, 
og kl. 1 sejlede vi tilbage ad 
en bælgmørk flod, for vi havde 
besluttet os for at skulle på 
Concorde pladsen og overvære 
paraden, næste dag. Og det 
gør man kun en gang, der er 

alt for mange menne-
sker, og bus og metro er 
indstillet.  
Søndag den 15 juli blev 
Frankrig verdensme-
ster i fodbold, og så gik 
hele byen grassat, vi så 
kampen på en udendørs 
skærm i havnen, sam-
men med de lokale.
Paris er et kulturcen-
trum i Europa, det er 
her gennem tiderne, at 
kunstnerne rejste til for 
at lære, her er så meget 
at se, at det ikke kan 
gøres på en uge, Mont-
martre, Notre Dame, 
Katakomberne, Latiner-

kvarteret, Louvre og Triumf-
buen. En tur fra Louvre og til 
Triumfbuen over Concordeplad-
sen tager en hel dag. Efter en 
tur i Katakomberne, den er lidt 
makaber med de lidt over en 
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million skeletter, trænger man 
til en aperitif. 
Der kan også bruges en hel dag 
på Versailles. Men efter vores 
mening er Sommerpaladset i 
Skt. Petersborg meget smukke-
re end Versailles. Den Franske 
ambassadør i Skt. Petersborg 
skriver da også til den 
Franske konge, me-
dens byggeriet står på, 
at det næsten er en 
kopi af slottet i Versa-
illes.  
En hel uge i Paris er 
mere end nok, så er 
det på tide at komme 
videre, der er meget 

Støt vore annoncører - de støtter os! 

mere at se i byen, men alle de 
mennesker, og larm, kø alle ste-
der, så lad os komme ud i na-
turen. Jeg tror, at næste gang 
jeg skal besøge Paris, skal det 
være om efteråret. Turisterne 
fylder meget.
Fortsættes.
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