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Godt nytår
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Nappedams bestyrelsesmedlemmer 2014 —2015:

Formand Henning Madsen

Næstformand Jan Uhrskov

Kasserer Jytte Gyldenløve

Miljøkoordinator Henning Hansen

Harald Jørgensen

Jesper Norup

Sekretær Frans Sørensen

Suppleant Egon Sørensen
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Kære Nappedammer.
Du sidder nu med endnu et nummer af Lanternen i hånden. Det
undrer dig måske, da vi jo ved generalforsamlingen i november
måned vedtog et forslag om at ophøre med at udgive bladet som
et fysisk blad og fremover kun bringe det på Bådelaugets hjemmeside.
Forslaget blev imidlertid vedtaget med et meget spinkelt flertal.
Den samlede bestyrelse finder det derfor forkert at gennemføre
en beslutning af denne art, som rigtig mange er kede af. Jeg
ved, at mange af de, der stemte ja til forslaget også vil finde det lidt vemodigt at undvære at have
bladet i hånden.
Vi har derfor besluttet at fortsætte med at udgive bladet som et rigtigt papirblad.
For at realisere en del af den påtænkte besparelse vil vi dog foretage visse ændringer.
For det første vil der ikke længere blive bragt referater af bestyrelsesmøder og lignende. Disse
vil fortsat blive hængt op i klubhuset og vil kunne læses på hjemmesiden.
For det andet vil kun to af årets fire blade blive udsendt med posten. Det er årets første blad med
liste over frivilligt arbejde og vagtlisten. Desuden udsendes årets tredje blad, der vil indeholde
indkaldelse til generalforsamling samt tilmeldingsliste til frivilligt arbejde.
De øvrige to numre af bladet vil blive fremlagt i klubhuset til afhentning. Alle numre vil fortsat også kunne læses på hjemmesiden.
Bestyrelsen håber, at alle medlemmer finder, at dette er en tilfredsstillende løsning.
Vinterarbejdet var godt i gang – bl.a. var der foretaget en tiltrængt renovering af A-broen - da vi
fik besøg af stormene Dagmar og Egon. Disse sammen med ekstrem højvande forårsagede desværre skader på bl.a. badebroen, broen ved det nordlige molehoved og jollebroen. Udbedringer
af disse skader er allerede i gang, men arbejdsholdet får dermed en mere travl vinter end forudsat.
Disse hændelser giver mig også anledning til endnu en gang at henstille kraftigt til at man jævnligt – og især ved storm og højvande – tilser sin båd og fortøjningerne.
I den kommende tid skal vi fortage en opfyldning øst for havnen, hvor et jolle- og kajakhus tænkes opført. Selve huset skal planlægges hen over sommeren, så der på generalforsamlingen til
efteråret kan fremlægges et projekt, der kan stemmes om.
Til slut vil jeg sige tak for et godt år 2014 og ønske alle medlemmer og venner af havnen og
Bådelauget et rigtig godt nytår.
Henning Madsen
Formand.
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Generalforsamling 19. november 2014
Nappedam Bådelaug

Generalforsamlingen var godt besøgt, ca. 100 medlemmer var mødt op, så
der var godt fyldt op i klubhuset.
Tor Andersen blev valgt til dirigent, og han styrede generalforsamling med rolig og bestem hånd.
Claus Pedersen trådte ud af bestyrelsen og ind kom i stedet Jesper Norup.
Formand Henning Madsen takkede Klaus for et godt samarbejde og overrakte et par flasker vin. Ligeledes fik aktivitetsudvalget samt Willy Ovesen en stor tak for deres store arbejde for Nappedam Bådelaug.
Referatet kan læses på hjemmesiden: www.nappedam.dk

Foto: Helge Laursen
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Foredrag om livet l søs i 1960’erne
Torsdag den 15. januar holdt Kaare Kristensen et
foredrag om hans opholdt på Esbjerg Sømandsskole,

og hans tid til søs på bl.a. Lauridsens og ØK’s skibe. Vi hørte om livet om bord og om besøg i mange lande, krydret med fotos. En underholdende
aften med pænt besøg i klubhuset.
Tekst & foto Marianne Brenholdt

NYT FESTUDVALG I NAPPEDAM
På generalforsamlingen i november skulle der findes et nyt festudvalg, da det daværende ønskede at stoppe efter mange gode år.
Aase Lading og undertegnede meldte os men trods opfordringer til, at flere skulle
melde sig, skete dette ikke.
To personer er dog for lidt i et festudvalg, så vi vil
igen opfordre til, at mindst et par stykker mere melder sig. Vi må også melde ud, at sker det ikke, så
bliver vi nødt til at opløse festudvalget, hvilket vil
være meget ærgerligt, da arrangementerne er med
til at skabe det gode sammenhold, som netop kendetegner Nappedam Bådelaug.
Interesserede kan melde sig til Aase på mail: aap.lading@dlgmail.com eller Gitte
på
mail: livet.paradis@yahoo.dk

HUSK HUSK HUSK
at melde adresse– og telefonnummerændringer til:
Kasseren Jytte Gyldenløve
mail gylden-loeve@mail.tele.dk

eller

tlf.nr.2479 7306
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Dagmar og Egon kom forbi
D. 9. og 10. januar blev Danmark ramt af stærk
storm med vindstød af orkanstyrke. Vandet
stod højt i Nappedam, og der måtte igen kappes enkelte fortøjninger.
Vi kan igen appellerer til at man jævnligt tjekker
sine fortøjninger, således man ikke ødelægger
hverken båd eller bro.
Især stormen natten mellem lørdag og søndag

var hård ved Nappedam.
Søndag formiddag kunne det konstateres at
vind og bølger havde revet badebroen løs,
broen ved det nordlige molehoved og

jollebroen var beskadiget, så der vil blive opgaver for arbejdsholdet .
Det så voldsomt ud, mens det stod på, og flere var på havnen for at se og følge udviklingen.
Fotos fra 9. og 10. januar Marianne Brenholdt

Deadline for Lanternen 2015
27. marts

2015 nr. 162

28. august 2015 nr. 163
25. oktober 2015 nr. 164
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Alle kan sejle kapsejlads
Af: Camilla Storm
Der er sjov sejlads, venskabelige dyster, læring og socialt samvær på programmet til Nappedams tirsdagssejladser. Her er altid
plads til flere både og glade sejlere i feltet, så kom og vær med!
Kl. 19.00 om tirsdagen kredser 10-12 sejlbåde med deres besætninger om startområdet lige ud
for Nappedams mole. Inden da har vi sagt ”hej” til hinanden i klubhuset og fået styr på aftenens
bane. Første båd skydes i gang, og så er starten gået til den ugentlige kapsejlads. De resterende
både starter selv på deres tildelte klokkeslet, alt efter handicap, og så går det ellers løs i den
venskabelige, men også yderst seriøse dyst i at læse vind og hav, trimme båden, tænke taktisk,
tage chancer og samarbejde i besætningen for at komme først i mål. En til halvanden times herlig sejlads venter forude, før aftenens vinder er fundet og kåres til den efterfølgende hyggelige
komsammen i klubhuset.
Vi kapsejler ugentligt i maj og juni samt august og september og slutter sæsonen af med klubmesterskabet på en festlig lørdag.
De deltagende både er meget forskellige, men vi tildeles hver især et handicap (DH-mål) alt efter
bådtype, ligesom handicappet justeres efter tidligere resultater, så vi på den vis kan sejle sammen og måle os fair imod hinanden.
Vi sejler med respitstart, så den langsomste båd starter først, og den hurtigste starter sidst – en
båd ad gangen. Fordelene ved denne start er, at de startende både får mere ro, idet de for nogen nervepirrende situationer, der opstår ved almindelige starter, hvor bådene ligger tæt og
kæmper om pladsen på startlinjen, fjernes. Det er altså en meget ”begyndervenlig” kapsejladsform. Samtidig bliver selve sejladsen mere interessant, da bådene teoretisk set bør komme i mål
på samme tid. Det giver spænding og intensitet i sejladsen – særligt i sidste del af løbet, hvor
første båd over mållinjen vinder.
Vi sejler altid i Egens Vig – inden for rønnen, hvor klubben har udlagt faste kapsejladsbøjer.
Har du båden, men ingen besætning, eller har du lyst til at sejle med, men ingen båd, så mød op
alligevel – vi hjælper meget gerne med at finde gode gaster eller en ledig plads på en båd.
Jeg selv sejlede som helt ung med i tirsdagssejladserne som gast på min fars båd og nød det
ugentlige pust af havluft. Nu har jeg efter mange års pause fået min egen sejlbåd, og rollerne
som skipper og gast er byttet om. For mig er tirsdagssejladserne en rigtig god mulighed for at få
sejlet i al slags vejr, at få en god oplevelse sammen på havet, at få lært båden bedre at kende,
selv at blive en dygtigere sejler og i det hele taget at få brugt mit gode skib endnu mere.
Konkurrencen på vandet er sjov – vi vil alle gerne vinde, men det sociale samvær og sejlerfællesskabet er mindst lige så meget i højsædet til tirsdagssejladserne i Nappedam. Når alle er
kommet i havn igen, mødes vi i klubhuset, hvor der er kaffe på kanden samt brød, pålæg og kage at samles om. Vinderen kåres og hædres, der summeres op på
det foreløbige resultat af sæsonens samlede point, gives gode råd
og protesteres måske også lidt. Og så går snakken fortsat lystigt
om aftenens sejlads, udfordringer, sejre, dueller og oplevelser og
om alt muligt andet mellem himmel og hav, lige indtil vi siger:
”Tak for i aften – vi ses igen næste tirsdag!”
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Nappedam Bådelaugs arkiv 2015
Nappedam Bådelaug er i besiddelse
af utroligt meget materiale vedr.
Nappedam. De ældste dokumenter
stammer fra omkring 1890 og så er
der mange fotografier , gamle breve,
regnskaber og referater fra generalforsamlinger. Der er historier om
Nappedam ved poplerne, og om købet af klubhuset, etablering af moler,
og hvor materialet til disse kommer
fra.

Der er store mængder af avisudklip, og der er brev fra daværende
udenrigsminister Uffe Ellermann
Jensen.
Jo, der er rigtig meget historisk materiale.
Skulle du evt. ligge inde med noget
om Nappedam, som du syntes kunne være interessant for eftertiden,
så kom et smut forbi Nappedam ,
evt. blot med en kopi, så tager arkivudvalget gerne i mod.

Hver anden tirsdag mødes Inger Gustavsen og Willy Ovesen, i klubhuset,
hvor der sorteres, kopieres, lægges i
charteks og mapper. Et helt fantastisk
og stort arbejde, som er til stor fornøjelse, både for Inger og Willy, men bestemt også for klubbens medlemmer.
Vi vil bringe nogle af historierne og
fotografierne, samt fortælle om arbejdet med arkiveringen i Lanternen
fremover, således alle kan få glæde
af det store arbejde, som bliver gjort.
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Nye pladsbrugere og medlemmer.
Vi byder jer velkommen til Nappedam.
På plads:
A – 10 Torben Langballe
C – 38 Jan Torkill Lange
C – 25 Henning Jensen
C – 30 Mette Svenningsen
D – 24 Mogens Olesen
D – 72 Palle Kristensen
E – 41 Bjarne L. Sørensen
Vi håber i må få mange gode oplevelser, og sammen med os andre værne om Nappedam, og
den gode ånd.
Velkommen til Nappedam Bådelaug

Aktivitetskalender
31-01-2015

kl.15:00

Julefrokost for bestyrelsen og pladsmænd

03-02-2015

HD’erne mødes

04-02-2015

Afdelingsmøde

17-02-2015

Foredrag om Canada (se nærmere på hjemmesiden)

03-03-2015

HDerne mødes

10-02-2015

kl. 14-16 Nappedam-damerne hygger og strikker i klubhuset

11-02-2015

kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

10-03-2015

kl. 14-16 Nappedam-damerne hygger og strikker i klubhuset

11-03-2015

kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

13-03-2015

Foredrag om det store skærgårdsbånd (se nærmere på hjemmesiden)

07-04-2015

HDerne mødes

14-04-2015

kl. 14-16 Nappedam-damerne hygger og strikker i klubhuset

08-04-2015

kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

13-04-2015

Møde for nye medlemmer

02-05-2015

Standerhejsning

20-05-2015

kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

17-06-2015

kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
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Til Nappedam kvinder/damer
Er du medlem eller er din sambo medlem af Nappedam, og har du lyst til at mødes
til en hyggesnak og evt. strikning i Nappedams Klubhus en gang om måneden?
Så lægger vi ud tirsdag d. 10. februar 2015 kl. 14 -16, hvor der vil blive serveret en kop
kaffe og lidt hjemmebag. Såfremt der er tilslutning, vil vi mødes igen d. 10. marts og 14.
april, samme tid og sted.
Med sejlerhilsen
Marianne Brenholdt

Kapsejladsafdelingen
Vi starter op igen i år med vores respit kapsejlads d. 05-Maj kl. 19.00. Der sejles med DH mål
som udgangspunkt + korrektioner. Kom gerne i god tid især første gang da der er nye kort og
tider. Den gode trend fra sidste år med hyggelig sejlads og socialt samvær håber vi kan fortsætte
i år, og gerne også med en masse nye deltagere. Vi bruger også i år konceptet med sejlads efterfulgt af det sociale med kage og brød, præmier uddeles kun til årets samlede 1., 2. og 3. pladser ved afslutningssejlads.
Der holdes generalforsamling d. 09-06 lige efter sejladsen.
Der sejles langdistance d. 16-06, dvs. sejladstiden kan forventes at blive lidt længere.
Forårets sidste sejlads er d. 23-06 og så er der sommerferie.
Vi starter igen d. 04-08, friske efter en forhåbentlig fantastisk sommerferie.
Der sejles igen langdistance d. 11-08.
Sidste respit kapsejlads sejles d. 22-09.
Mestersejladserne bliver afholdt d. 26-09, hvor der også vil være mulighed for udefrakommende
at deltage, og hvor der afholdes fest om aftenen.
Desforuden arrangeres der en Natsejlads d. 04-09, hvor der afholdes skippermøde kl. 20.00 med
planlagt sejlads fra kl. 21.00 til 02.00.
Mvh. kapsejlerudvalget

Husk at holde øje med
opslagstavlen og klubbens hjemmeside, hvor der kan
være vigtige oplysninger, og hvor du også kan
læse referater fra bestyrelsesmøder.

WWW. nappedam.dk
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”Fra det gamle arkiv”

VINTEREN 1947
Vinteren 1947 vil blive husket af flere generationer på grund af den voldsomme kulde. De ældre
omtaler vinteren som en ”fimbul vinter”, og i den nordiske mytologi betyder det en ødelæggende
vinter, der varsler ragnarok. – Som 11 årig dreng i Kolding husker jeg især, at skolen lukkede
nogle dage, fjorden var lukket til, og der skulle isbrydere til for at få kul til havnen og byens beboere, kreaturerne, der havde stået længere tid i staldene på havnen skulle sejles til Tyskland.
Flere søndage blev der afholdt isbaneløb på bugten ved Strandhuse, og her deltog både biler,
motorcykler, fly til rundflyvningF.og mange hundrede tilskuereF.og hvor vi dog frøs derude.
Det hændte ofte, at naboerne kom ind til min far og mor med deres spande for at hente vand,
idet vi stadig kunne få vand ud af røret, hvorimod Schmidts familie og andre på vejen var tørlagt
på grund af frosten; jo, der var tale om et godt naboskab. Andre naboer i nærheden hentede også vand, som blev hældt op i deres gruekedel, og derved klarede de problemet med vand til
husholdning, madlavning og rengøring i de koldeste måneder.
fortsætter
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Fortsat

De fleste beboere på vejen var håndværkere eller arbejdede for kommunen. Den næstnærmeste nabo hed Peter Valdemar Schmidt og havde en motorgalease Argo bygget i Sverige 1896,
der blev indregistreret i Drejens ved indsejlingen til Kolding, og med den og en lille besætning,
konen Bodil Schmidt og parrets to-årige dreng, sejlede han rundt i de danske farvande for at laste og losse træstammer, og kom ofte til Nappedam.
Der gik nogle år, hvor min far af og til hjalp P V Schmidt på skibet i havn eller ude i Drejens. Det
er umuligt for mig at sige, hvornår min far orienterede mig om, at Schmidt med besætning på
skonnerten MGL ”ARGO” havde trods stor risiko sejlet Christmas Møller med familie uden om
tyskerne, så de nåede frem til Sverige og videre til England medbringende kufferter med meget
vigtige papirer. Denne kufferter indeholdt blandt andet adresser og navne på personer, som var
engageret i modstandsbevægelsen rundt om i hele Danmark. Det ville blive en katastrofe for hele den organiserede modstandsbevægelse, for med disse informationer, kunne tyskerne hurtigt
trevle hele modstandsbevægelsen op samt de politiske beslutninger som blev besluttet i al hemmelighed blandt lokale politikere inden for forskellige partier.
Jeg blev ældre og tog min læreruddannelse på Kolding Seminarium og kort tid efter flyttede jeg
til Rønde. Efter få år blev jeg medlem af Nappedam Bådelaug og tilbragte nogen tid på havnen
og til søs. – Efter nogle år opdagede jeg, at der i et ubenyttet værksted lå mange gamle avisartikler, artikler, fotos fra egnen omkring Broerne.
Tiden gik, men da Kalø blev solgt og Nappedam skulle på andre hænder, blev der ryddet op på
lofterne på Kalø og muligvis også i Nappedam, hvor der dukker nogle toldpapirer op. Jeg formoder, at alle disse toldpapirer var blevet afleveret til den lokale havnefoged eller toldbetjent, hvorefter de blev opbevaret på lofterne. Jeg fik ved den lejlighed 31 stk. konnossementer (dvs. et dokument så afskiberen kan overdrage og overgive ”nøglen” til en anden). Jeg gad vide, hvor de
øvrige papirer befinder sig i dag.
Det er umuligt at beskrive min reaktion, da jeg overtog papirerne og gennemlæste dem og pludselig så, at ARGOs konnossementer med P.V.Schmidt som skipper var i dyngen, og nu er de i
Nappedams ” Det gamle arkiv”. Af i alt 31 dokumenter dækkede en god del konnossementer
ARGO, der i 1927 og 1928 lastede bøgekævler ved Favntræspladsen tæt ved Nappedam eller
Følle Bund med Schmidt som kaptajn og Skovrider B. Gøtzche som befragter.

Hvem var Christmas Møller?
Han blev født 3. april1894 i København - Forsvarssagen optog ham meget og han kom hurtig i
Folketinget og få år senere blev han Det konservative Folkepartis politiske leder.
fortsætter
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Fortsat...

Besættelsen:
Efter den tyske besættelse i april 1940 blev han handelsminister, men da han indtog en skarp
holdning til besættelsesmagten og holdt udæskende taler, måtte han på tyskforlangende forlade
regeringen og 3 måneder senere også Folketinget. Derefter stiftede han sammen med kommunisten Aksel Larsen, det illegale blad ”Frit Danmark”.
Efter 9. april 1940 blev der meget hurtigt oprettet det såkaldte ”danske råd” i London. Fra dette
”danske råd” og i samråd med de engelske myndigheder, blev Christmas Møller bedt om at komme til London. Dels ønskede man en kendt dansker til at forklare Danmarks holdning overfor
England, og dels ønskede ”det danske råd” en personlighed til i radioen (B.B.C) at fortælle danskerne om de reelle hændelser i kampen mellem de allierede og nazimagten. Blandt flere personer blev Christmas Møller valgt, idet han både åbent og stærkt havde udtalt sin misbilligelse af
Scavenius’ udenrigspolitik, hvorfor han måtte bestemme sig til, at forlade Denmark for at slutte
sig til ”det danske råd” i London.
I Christmas Møllers arkiv findes en opgørelse: I september 1940 holdt han 18 møder, og de samlede 8350 tilhørere. I oktober 22 møder med 14.050 tilhørere. I november 26 møder med 21.350.
Og i december 10 møder med 21.350. Det største af alle møder blev holdt 8. december 1940 i
Forum i København, og det skønnes at det samlede 15.000 tilhørere.
Når Christmas Møller talte, deltog de oftest fra alle politiske partier. Hans taler var klart imod nazisterne. Uden skelen til partipolitik talte Christmas for de tanker, han stod inde for, og som var
de bedste for Danmark.

... fortsætter i næste nr. af Lanternen

Christmas Møller
Willy Ovesen
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Den nye lokalplan vedr. Nappedam Bådelaug er vedtaget.
Udklip fra Ebeltoft Folketidende
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Godt Nyt !
Fritidsbåde kan også de næste tre år benytte biocidholdig bundmaling, fremgår
det af en ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet.
Det er nu definitivt bekræftet, at bådejere har lov til
at benytte biocidholdig bundmaling i yderligere tre
år.
I en ny bekendtgørelse, som miljøminister Kirsten
Brosbøl (S) underskrev kort før jul fremgår det af paragraf 5, at ”import,
salg og anvendelse til fritidsbåde af biocidholdig bundmaling, der frigiver
stoffer, der opfylder betingelserne for klassificering for miljøpåvirkninger
med risikosætning R53 kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet alene eller i kombination med andre risikosætninger, der
vedrører fare for vandmiljøet, er forbudt fra den 1. januar 2018.”
Hjælpende hånd til bådejerne
Det er datoen, 1. januar 2018, der er afgørende i denne sammenhæng. I
den hidtil gældende bekendtgørelse var 1. januar 2015 skæringsdato for,
hvornår forbuddet mod brug af biocidholdige bundmalinger ville træde i
kraft.
”Bekendtgørelsen er en hjælpende hånd til bådejerne, alt i mens vi stadig venter på, at EU får fastlagt en fælleseuropæisk vurdering af de biocidaktive stoffer i bundmalinger. Jeg håber ikke, det igen om tre år bliver
nødvendigt at forlænge undtagelsen yderligere,” siger Steen Wintlev,
sejladschef i Dansk Sejlunion.
Henning Hansen
Miljøkoordinator
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Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8810 Rønde, www.nappedam.dk 8637 2089
Bestyrelsen:
Formand

Henning Madsen

formand@nappedam.dk

2937 1849

Næstformand

Jan Urskov

janu@gfforsikring.dk

2557 2002

Kasserer

Jytte Gyldenløve

gylden-loeve@mail.tele.dk

2479 7306

Sekretær

Frans Sørensen

franssoerensen@hotmail.com

2060 5245

Harald Jørgensen

pladssalg@nappedam.dk

2052 1341

Henning Hansen

henning _hansen@mail.dk

2148 6064

Jesper Norup

roudvalg@nappedamkajak.dk 2920 8424

Suppleant

Egon Sørensen

es599@hotmail.com

2025 5023

Pladsmænd:

Kaj Jensen

kaj@mosevaenget2.dk

4057 1930

Peter Udsen

peter.udsen@mail.dk

2422 2290

pladssalg@nappedam.dk

2052 1341

Peter Udsen

peter.udsen@mail.dk

2422 2290

Anders Andersen

vibe@roendesnet.dk

6254 5874

Peter Udsen

peter.udsen@mail.dk

2422 2290

Per Hansen

ap.hansen@hotmail.dk

9137 6761

Egon Sørensen

es599@hotmail.com

2025 5023

Jørgen Bang

jorgen.bang@gmail.com

2060 7773

Kaj Jensen

kaj@mosevaenget2.dk

40571 930

Pladssalg/leje: Harald Jørgensen
Optagning/isætning:

Havneudvalg:
Formand

Miljøkoordinator: Henning

Hansen

henning _hansen@mail.dk

2148 6064

Jolleudvalg:
Formand

Lars Nørgård Bjørn jolleafdelingen@gmail.com

4254 1440

Kasserer

Ingrid Rønne

8637 2595

roenne.foelle@mail.dk
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Sejlerskole:
Kontaktperson & træner Bjarne

Træner

Sandgaard annevang@mail.dk

Jørn Nielsen

jorn.ostergaard@gmail.com

5126 4738
8637 1490

Kapsejlads:
Formand

Lars Forsom

sejler.lars@yahoo.dk

3031 7515

Kasserer

Rene Hansen

vi3@os.dk

2886 6322

Baneansvarlig

Christian Jacobsen chrskum@gmail.com

2046 2079

Klub måler

Per Petersen

perp@lincofood.com

2260 1459

Diverse

Ole Madsen

om-roende@hotmail.com

2789 2478

Kajakudvalg:
Formand

Anne-Mette Jørgensen formand@nappedamkajak.dk

2926 5414

Kasserer

Aase Hansen

kasserer@nappedamkajak.dk

6177 2488

Web.

Jesper Norup

web@nappedamkajak.dk

2920 8424

es599@hotmail.com

2025 5023

Køkkenansvarlig Egon Sørensen

Køkkenudvalg:

Britta Westberg

8637 2161

Greta Hejlsberg

8637 2221

Gitte Laursen

8637 3370

Marianne Brenholdt

6049 8786

Aktivitets– og Festudvalg:
Åse Lading

aap.lading@dlgmail.dk

6167 2658

Gitte Foersom

livet.paradis@yahoo.com

2074 5659

Web-master :

Henning Buddig

henning@thors-web.dk

3025 9822

Lanternen:

Marianne Brenholdt

mariannebrenholdt@gmail.com

6049 8786
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Afsender:
Nappedam Bådelaug
Molsvej 33
8410 Rønde

En sommerdag på bugten - nu varer det ikke
så længe
Foto: Marianne Brenholdt
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