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Nr.2 2014 

Ohøj, kære sejlervenner. 

 

Sikken sommer vi havde i år! Helt fantastisk varmt og masser af sol, lige noget for os 

sejlere, med lange lune aftener – perfekt når man gerne vil grille.  

Men nu er bådene på land igen og der er tid til indendørs aktiviteter. 

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

Bådelaug, hvor de har planlagt vinterens aktiviteter. Se under hvert enkelt 

arrangement, hvor de bliver afholdt: 

 

Gårde, rom og gamle skibe 15.11,2014 

Dette første arrangement har allerede været afholdt, det var en byvandring i Flensborg 

med dansk guide, hvor man hørte om ”gårde, rom og gamle skibe”. En spændende 

gåtur med gode fortællinger undervejs. Der deltog 10 personer.  

 

Signalflag, januar og februar 2015 

Kunne du tænke dig at sy dine egne signalflag? Du får nogle hyggelige timer med at 

måle, sy, klippe tegne, male og sy, nogle aftener i januar og februar måned. Astrid og 

Anette har tilbudt sig som tovholdere og føre jer igennem processen. Man kan hygge 

sig med te, kaffe og kage og hvad man ellers kan blive enige om. Pris for materialer er 

kalkuleret til 450kr., som betales ved tilmelding. Men vær hurtig, tilmelding senest 

d.15.december til Astrid Bach-Hansen på mail bach-hansen@c.dk eller på tlf. 30 54 

11 64. Får du Varpepælen senere end denne dato, så prøv alligevel! 

Til jer med adgang til nettet, læs mere på hjemmesiden. 

 

Foredrag omkring hospitalsskibet ”Jutlandia” d.21.1.2015 

Vang F. Rasmussen kommer til Gråsten Sejlklub d.21.1., for at fortælle om sine ture 

med hospitalsskibet ”Jutlandia”. Vang vil fortælle lidt om Koreakrigen og om hvordan 

det var at gøre tjeneste ombord på skibet. Kom og lyt med på denne spændende tur.  

 

Stumpemarked 14.3.2015 kl. 13-16. 

Der afholdes stumpemarked ved Gråsten sejlklub. Så kig i jeres gemmer, måske ligger 

der noget I ikke bruger længere, men som andre måske kan bruge – kom og gør en 

god handel. 

mailto:bach-hansen@c.dk
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Aktiviteter i N.N.S.: 

Bestyrelsen holdt møde ved Kjestine d.19.11.2014, hvor vi planlagde 

generalforsamling/vinterfest og standerhejsning til næste år. 

 

Generalforsamling lørdag d.7.marts 2015 kl.17.00 på Gråsten Skole. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nybøl Nor Søsportsklub på 

Gråsten Skole lørdag d.7.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 Bent Ove Knudsen, Pia Østergård og Vera Tychsen.  

Bent Ove Knudsen modtager ikke genvalg! 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant. 

Willy Lund er på valg. 

Punkt 7: Valg af revisor. 

Kaj Verner Roth 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.7.marts 2015 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. 

 

Standerhejsning søndag d.12.april kl.9. 

Der er standerhejsning ved standeren i Egernsund kl. 9, derefter gratis kaffe og 

rundstykker på Gråsten skole. Tilmelding til Kjestine tlf. 74 44 01 54 senest 7.4. 

 

Referater fra sommer turene i 2014: 

 

Standerhejsning Palmesøndag d.13.april  

Det var ret blæsende og kølig luft, trods det kom der 21 personer. Klokken 9 bød Bent 

Ove velkommen, han fortalte om de ture, bestyrelsen har planlagt for sommeren 2014 

og ønskede godt sommervejr. Mens Willy trak den nye stander op, sang vi den 

omdelte sang, bagefter fik klubben et trefoldigt hurra. Derefter kørte alle om på 

Gråsten skole, hvor man kunne nyde kaffe og rundstykker og alt hvad dertil hører.  
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Bent Ove bød velkommen til vores nye medlemmer, Connie og Walther Nicolaisen, 

de fik en ”hånd”. Omkring kl.11.30 var det hele slut, stor tak til alle der hjalp med 

både oprydning og opvask.  

 

Pinseturen til Dyvig 7.-8.maj  

Pinseturen blev for mange en helt lille ferie i år, da Grundlovsdag faldt om torsdagen 

tog mange fri fredag så man i alt fik 5 dage fri. Derfor sejlede nogle til Dyvig torsdag, 

andre kom fredag og en enkelt kom først lørdag. I alt 9 både med 17 personer ombord 

– og et par kom kørende i bil. Lørdag kl. 14 bød Bent Ove os velkommen, 10 af os gik 

en tur til Mjelsvig, resten holdt brovagt. I Mjelsvig sad vi og nød det gode vejr, nogle 

købte en is. Tilbage i Dyvig gav klubben en øl/sodavand. Klokken 18 var grillen klar, 

Havnemesteren havde tændt op i den store grill, så klubben sparede en sæk kul. En fin 

service fra Dyvig havn. Vi sad i et fint telt med borde og stole, som var sponsoreret af 

Linak, flot. Da alle var færdige med at spise, var der tid til at ”lege” lidt. Dartspil, 

stable 5 møtrikker ovenpå hinanden ved hjælp af et spaghetti rør, og forklare 

betydningen af nye ord. Man var delt op i 3 hold, vinderholdet fik æren af at vinde, 

men alle fik noget chokolade. Søndag morgen gav klubben rundstykker, derefter 

sejlede nogen hjem eller andre steder hen, resten blev til 2.pinsedag. Pinsevejret var 

flot, varmt og solrigt det meste af tiden, dog med et par byger ind imellem - og sågar 

tordenvejr. Tak for et fint fremmøde og en hyggelig pinse. 

 

Turen til Wackerballig d.28.-29.juni 

Vejret var dejligt begge dage, dog med lidt byger. Ellers solskin, lunt og tilpas vind. 

Der kom 9 både, 18 personer. Bent Ove bød velkommen kl.14, hvorefter ca. halvdelen 

af os gik en tur ind til parken i Gelting by. Her fik nogle et forfriskende ”fodbad” 

inden turen fortsatte en anden vej retur. Tilbage i havnen fik alle en øl/sodavand ved 

klubhuset, som vi havde lånt/lejet. Ved 18 tiden var grillen klar og vi spiste indenfor. 

Senere sang vi alle sange fra vores sanghæfte, derefter en lille leg med slik og 

spisepinde. Gik ud for at se en fantastisk flot solnedgang. Alle hyggede sig indtil det 

var sengetid. I løbet af søndag formiddag sejlede alle hjem. Tak for det gode humør og 

god tilslutning. 

 

Efterårstur til Langballigau d. 13.-14.september  

Lørdag kl.14 samledes vi til den obligatoriske gåtur - og Bent Ove bød alle 

velkommen, og præsenterede vores nye medlemmer: Connie og Arne Nielsen. Nogle 

få blev tilbage pga. diverse skavanker, de holdt skippermøde. Ved 15 tiden sad vi alle 

ved klubhuset og nød en øl/sodavand. Bent Ove tændte op i grillen så den var klar ved 

18tiden. Vejret var dejligt hele dagen, men vi spiste inde i klubhuset. I løbet af aftenen 

var der en lille ”spørgsmålsleg” og senere sang vi et par sange. Ellers var det en 

hyggelig aften, snakken gik lystigt som sædvanlig. Før midnat var borde og stole sat 

på plads og alle mand vel ombord. Tak for hjælp til oprydning! Søndagen bød på en 

hel del regn, så i løbet af formiddagen, sejlede vi alle hjem igen. Tak for fint 

fremmøde, vi var 1o både med 21 personer ombord.  
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Pilketur/standerstrygning d.4.oktober  
Vejret var perfekt, svag vind og solskin – men trods 

det, var kun tre både ude med snøren. Der var dog en 

halv snes ombord på bådene, men fiskene ville bare 

ikke bide på. Der blev kun fanget 2 fisk, begge 

mørksej. Erling stod for opmålingen. Men forinden 

havde Bent Ove budt velkommen, han fortalte om 

vores ture i sommers og takkede for den gode 

tilslutning. Vi sang mens Willy halede standeren ned. 

Resultatet blev en 1.præmie til Kurt Schmidt, fisken målte 42,5cm. Han vandt en 

vejrstation fra Vittfos. 2.præmien fik Jørn Jørgensen for en fisk på 41,5cm. Han vandt 

en rygsæk og en paraply fra Broager sparekasse. Kl. 17.30 var maden klar til 24 

tilmeldte på Gråsten skole, valget stod mellem gule ærter eller wienerschnitzel, alt 

smagte godt. Da klubben havde sponsorgaver i overskud, valgte bestyrelsen at uddele 

dem ved at afholde et lille lottospil. Fire spil med fuld plade udløste de sidste 

gevinster. Alle 4 gaver var fra Egernsund /Kværs El service. Det var 2 rygsække og 2 

gange 2 krus. Vi sang også alle sange fra vores sanghæfte og en ekstra oveni. Bent 

Ove foretog en meningsmåling: skal vi fortsætte valget mellem de to retter vi har nu – 

eller skal der ske ændringer? Stort flertal for uændret madvalg! Snakken gik lystigt, 

men alt har jo en ende, ved 22 tiden var alt lukket og slukket. Bestyrelsen siger mange 

tak for den store hjælp til opvask og oprydning!  

 

Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer i NNS: 

Conni og Walter Nicolaisen, Hørgård 261, 6200 Aabenraa 

Gitte og Tommy Hansen, Nørretoft 26, Kværs, 6300 Gråsten  

Conni og Arne Nielsen, Grøngrøftvej 8, 6200 Aabenraa 

 

Eftermæle 

Klubben har mistet et mangeårigt medlem, Holger Asmussen, han sov stille ind 

d.9.11.2014. Æret være hans minde. 

 

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 

http://www.nyboelnor.dk/
mailto:nns@nyboelnor.dk

