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Nr. 162  40. årgang — april  2015 

Arbejdsholdet 2014/2015 

Her ses årets arbejdshold, som har sørget for at havnen er klar 

til den kommende sæson.  

Som tak for deres indsats var de inviteret til frokost i klubhuset, 

som blev nydt, mens man hyggedes sig.  

Senere blev der gået en tur rundt på havnen for at besigtige 

vinterens arbejder. 

Frokosten blev som vanlig, lavet af NB-damerne, og det var 

mændene godt tilfredse med.  
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Nyt fra miljøafdelingen 

 

 

Så træt ser man ud, når man har slæbt ”vores” nye kopi- 

maskine: 

Ind i bilen i Auning – ud af bilen i Nappedam og ind på 

kontoret. 

En stor tak til Anne Birthe Kayhøj for at have formidlet 
sponsoratet. 

Med venlig hilsen 

Henning  Hansen 

 

 

. 

 

Aktivitetskalender 

08-04-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde 

09-04-2015           Kajak: Fællesspisning og workshop, velkommen til nye folk. 

13-04-2015           Møde for nye medlemmer 

14-04-2015       kl.14:00    Hygge for damerne i klubhuset 

02-05-2015       kl.13:30     Standerhejsning 

07.05-2015           Pensionister på besøg 

20-05-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde 

17-06-2015  kl.19:00 Bestyrelsesmøde 

29-08-2015           LM-klubben 

30-08-2015           LM-klubben 

Nye pladsbrugere og medlemmer 
 

Der er kommet nye bruger på:                       

                                  E - 14 Villy Lindhøj Jensen                                           
      C - 13 Henrik Møller Nielsen                            
      D – 39 Frederik Busch 

Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber I må mange 
gode oplevelser i klubben og på vandet. 

Velkommen. 
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Standerhejsning 2015 

 

Foråret er kommet og om kort tid er bådene i vandet til endnu en ny – og forhåbentlig god - sejl-
sæson. 

Traditionen tro hejser vi standeren den første lørdag i maj.  

Det er i år: 

                                            Lørdag d. 2. maj kl. 13.30 

 

Først hejses standeren ved klubhuset og dernæst ved jolle- og kajakhusene. 

 

Derefter er Bådelauget vært ved en lille forfriskning og lidt til maven. 

Hvis man ønsker det, kan man eventuelt medbringe madkurv til en fælles frokost før  

standerhejsningen. 

 

Bestyrelsen. 
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Følgende dage vil der være mulighed for at få din båd sat i vandet: 

 Lørdag den 11. april fra kl.  09,00 

 Lørdag den 18. april fra kl.  09,00 

 Lørdag den 25. april fra kl.  09,00 

 Lørdag den   2. maj  fra kl.  09,00 til kl. 12,00 (standerhejsning kl.  13,30) 

I klubhuset finder du tilmeldingslister for de enkle dage. Skriv dig på listen for den dag, der pas-

ser dig bedst. 

Der kan isættes mellem 10-15 både pr. dag, og bådene bliver isat i den rækkefølge, de står op-

ført på listerne. 

Hvis du ønsker isætning udenfor ovenstående tidspunkter eller har spørgsmål til isætningen i øv-

rigt, så kontakt: 

 Kaj Jensen 40 57 19 30 

 Peter Udsen 24 22 22 90 

 HUSK! 
Pladsen skal være ryddet for både  senest den 20. maj. Det vil sige, at almindelig forårsklargø-

ring skal finde sted inden denne dato, uanset om båden har været på land eller i vand i vinterpe-

rioden. 

Efter denne dato kan både kun tages på land i forbindelse med akutte reparationer af kort varig-

hed. 

 

    Oprydning efter isætning 

Samme dag, som din båd er sat i vandet, skal dit stativ placeres i stativgården, og området ved 

din vinterplads skal ryddes for affald.  

 

 

Stativet skal være forsynet med navn/pladsnr. før det sættes i stativgården (ellers ryger det ud). 

Affald skal anbringes i miljøstationen, hvor der er sat container, tønder og dunke frem til formålet. 

Følg anvisningerne, så Peter og Kaj ikke skal bruge deres i forvejen sparsomme tid med at sor-

tere affaldet. 

Har du stativ eller andet materiale liggende i stativgården, som ikke bruges, er det en god ide at 

fjerne det, så der er plads til alle de mange stativer, der rent faktisk bruges. 

BÅDISÆTNING 2015 

BÅDESTATIVET SKAL VÆRE PÅMALET PLADSNUMMER 
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Sejlerskolen Nappedam 

 

 

Sæsonen for sejlerskolen starter i år op onsdag d. 6. maj  kl. 19,00.  

Prisen for at deltager er kr. 1.300,00 pr. deltager for en sæson.  

Såfremt man ønsker at deltage, møder man op ved klubhuset, hvor Bjarne 

Sandgaard og Jørn Nielsen også i år vil stå for undervisningen. 

Lige om hjørnet starter sæson 2015 ! 

Men et par vigtige huskeråd : 

Pump ikke olieholdigt bundvand ud i havnen.  

Saml olie og olieholdigt bundvand op, og aflever det i 

affaldsgården. 

Samme regel for oliefiltre og olieklude.  

Husk at opsamle fast affald og afskrabet bundmaling.  

Skal ligeledes afleveres i affaldsgården. 

Spar på el og vand ved forårsklargøringen. 

Til afskrabning af bundmaling og slibning, har vi et komplet 

anlæg med støvsuger i klubben, som skal anvendes, så du undgår spild på havnearealet og ind-

ånding af farligt støv. 

Snak med Kaj og Peter om lån af udstyret.     

Henning ”H” 

Reserver allerede nu lørdag 06.06.2015 

Der vil blive flere forskellige arrangementer i løbet af dagen. 

Gå ind og følg det på hjemmesiden.  

Alt er ikke fastlagt endnu. 

Henning ”H” 

Åben Havn 2015 
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Nappedam  Kajak  5 år 

Foråret banker på, og igen begynder vi at glæde os til rigtig 

at komme på vandet. Vi kan i dette forår fejre 5 års fødsels-

dag og indlede vores sjette rosæson. Det gør vi med masser 

af energi. Nappedam Kajak er på de 5 år blevet en rigtig god 

klub med mange aktiviteter og et godt klubliv. 

Vinteren betyder langt fra stilstand i kajakafdelingen. Vi er 

ude at ro på nogle af de 

flotte vinterdage og nyde 

det særlige lys og de særli-

ge lyde, som vintervandet byder på. Vi træner også i svøm-

mehallen – balance, redninger, grønlænderrul og andet 

teknik, og en eftermiddag i 

svømmehallen er altid en god 

eftermiddag. Vinteren igennem 

arbejdes der i vinterværksted for 

de fingersnilde – og alle os andre. Vi laver grønlandspaga-

jer, og i år er den tredje kajak kommet i produktion. 

Vi har afholdt 3 arrangementer med fællesspisning og fore-

drag. Så ud over at mødes til hyggeligt samvær har vi i den-

ne vinter ladet os inspirere omkring Jagt og fiskeri i Grøn-

land, Rundrejse i Canada samt Roning langs den finske kyst. Vi har yderligere et fællesarrange-

ment d. 9./4, hvor vi holder for- skellige workshops for 

medlemmerne. 

Vinteren bruges også til at plan- lægge den kommende sæ-

sons aktiviteter. Et kig i aktivi- tetskalenderen vidner om 

ret stor aktivitet. Der er planlagt en del større ture, og der er 

planlagt forskellige kurser. Til- meldingen til ture og kurser 

er i fuld gang, så sæsonen kan bare komme an J Allerede 

30. april starter årets frironings- kursus for nye roere, og i 

dagene op til vil der være en del kajakaktivitet på havnen, da 

vi gør klar til opstarten. 

 Vi starter den faste klubroning 5. maj, lige efter standerhejsningen, og vi ror frem til oktober hver 

tirsdag og onsdag. Klubroning er det faste omdrejningspunkt, hvor alle kan være sikre på at kun-

ne komme ud at ro med andre fra klubben.  

For resten: Der er p.t. 
enkelte ledige pladser, 
så det er et godt tids-
punkt at melde sig ind i 
kajakklubben, hvis no-
gen er fristet.  

 

Anne Mette Jørgensen 
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Opfyldning mod øst 
 

Som mange nok har set, er den nye opfyldning i 
det lavvandede område øst for havnen ved at 
være færdig. 

 

Vi har fået omkring 20 store læs betonklodser fra 
det igangværende byggeri på Studstrup-værket. 
Det er primært afhuggede toppe af funderings-

pæle, og de udgør nu en solid bund i opfyldnin-
gen. Vi skal selv betale for transporten fra Studs-
trup-værket, men ikke for læsningen inde på vær-
ket. 

 

Desuden har vi fået en del sand og ren ler fra byg-
gepladser i Rønde. Dette er leveret på havnen 
uden beregning. 

 

 

Bestyrelsen vil i den anledning gerne rette en 
stor tak til Erik Jensen fra E-broen, der dels har 
formidlet aftalen om betonklodserne og dels 
med stor dygtighed varetaget udlægningen af 
klodser og jord. Erik har foretaget udlægningen 
gratis – vi skal kun betale for leje af maskine og 
forbruget af dieselolie. 

 

 

Sideløbende med dette er et byggeudvalg i 
gang med at udarbejde og prissætte projektet 
for det kommende jolle- og kajakhus. Det er pla-
nen, at projektet med tilhørende økonomi skal 
præsenteres og sættes til afstemning ved efter-
årets generalforsamling. 

Henning Madsen 

Formand 

 

Fotos: Henning Madsen og Klaus Ribe 
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Nybegynder i kajakklubben. 

 

Det var en fantastisk dejlig nyhed, da vi endelig fik besked om, at 

vi var optaget i kajakklubben, som vi havde ventet spændt på. Så 

vi skyndte os at melde os til svømmehalstræning og til arrange-

menter med foredrag og fællesspisning. 

Da vi mødte op i svømmehallen blev vi rigtig godt modtaget og følte os meget velkomne. Det var 

med god vejledning af de erfarne instruktører, vi fik lært hvordan vi skulle agere i en kajak. Vi fik 

lært selvredning, makkerredning og balance, selv om vi mest af alt lignede et par hjælpeløse 

hvalrosser, der prøvede at komme op på en isflage.  

Det var sjovt at lege og træne i vandet, næsten som at være barn igen, selv om vi skulle i vandet 

mange gange, inden det lykkedes med balancen, nå ja, vi klarede da en halv grønlænderven-

ding helt uden træning. 

Det kræver lige lidt overvindelse bare at vælte rundt med kajak-

ken for så at sidde i kajakken med hovedet ned af og endnu mere 

overvindelse at blive hængende med hovedet ned af et stykke 

tid, inden vi skulle kravle ud af kajakken under vand. En anden 

udfordring er at kravle op i kajakken, når den har bunden i vejret, 

sætte sig i sædet, få skørtet på plads og så blive vendt om af 

makkeren. 

Vi har nu været med flere gange og 

kan se vi bliver lidt mere sikre hver gang, dog stadig med ufrivillige 

vandgange, så der er stadig lang vej endnu, pyh-ha. Hele dette set-

up er jo heldigvis til, for at vi kan føle os mere trygge og rolige, når vi 

skal ud på det ”store vand,” hvilket er noget vi glæder os meget til.  

Vi tager hatten af for al den tid, instruktørerne har brugt på at hjælpe 

os nybegyndere, de har været medvirkende til at vi både føler os 

velkomne og mere sikre til de nye udfordringer. 

Hele oplevelsen af samværet med medlemmerne, fællesskabet om tingene, vores ildhu i bassi-

net er jo helt fantastisk, selvom vi var godt brugte om aftenen og kunne mærke alle de muskler, 

vi ikke vidste vi havde.    

Nu er det jo ikke kun svømmehallen som trækker. De hyggelige aftener med fællesspisning og 

foredrag er en dejlig måde at tilbringe en aften på.  Det er skønt at være sammen med en mas-

se glade mennesker, med den samme interesse for kajakker, som vi er ved at opbygge. 

Der er ikke noget at sige til, at vi er spændte og glæder os til 

at komme ud på havet til en masse gode oplevelser, en 

masse ro ture, en masse fæl- lesskab i Nappedam Kajak-

klub. 

Hanne og Hans 
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Hejsa Sejlere 

Så nærmer sig tiden hvor bådene kommer i vandet og kapsejladserne starter, så hvis du vil være 

sikker på at din båd får rørt sig, så mød op til Kapsejladserne. De starter d. 5. maj kl. 19.00. 

Er du ny og gerne vil have en lidt mere erfaren sejler med, er der mulighed for det. 

Vi sejler respit, hvilket vil sige, at starterne foregår med handicap, langsom først og hurtigst sidst. 

Handicap beregnes ud fra DH mål. Denne form for sejlads giver mulighed for, at vi alle er tilbage 

i havnen nogenlunde samtidig, så vi alle kan samles i klubhuset til hygge med brød og kage og 

en god snak. 

Der holdes generalforsamling d. 9. juni lige efter sejladsen. 

Der sejles langdistance d. 16. juni, dvs. sejladstiden kan forventes at blive lidt længere. 

Forårets sidste sejlads er d. 23. juni, og så er der sommerferie. 

Vi starter igen d. 4. august, friske efter en forhåbentlig fantastisk sommerferie. 

Der sejles igen langdistance d. 11. august. 

Sidste respit kapsejlads sejles d. 22. september. 

Mesterskabssejladserne bliver afholdt d. 26. september, hvor der også vil være mulighed for, at 

udefrakommende kan deltage. Der afsluttes med fest om aftenen. 

Desforuden arrangeres der en Natsejlads d. 4. september, hvor der afholdes skippermøde kl. 

20.00 med planlagt sejlads fra kl. 21.00 til 02.00. 

Så sejlere, rigtig god sæson. 

M.v.h. 

Kapsejlerudvalget 
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Så har H.D.erne igen været i byen. 

 

Fredag den 27. januar havde Peter Storm lavet en tur 
med besøg på Randers bymuseum. Vi var et mindre, men 
pænt selskab, der stævnede mod Randers, og mødtes 
ved museet kl. 10.00. Her var der så et par timer på egen 
hånd, hvorefter vi gik på Jens Otto Krags Cafe og fik fro-
kost. Annette Madsen fortalt om sit tidligere besøg på 
Håndværkermuset der lå i gå afstand. Der blev hurtig 

enighed om, at det 
ville vi alle besøge. 
En rigtig god be-
slutning, et fantastisk sted i et rigtig flot gammelt kornpak-
hus i 4 etager, bygget i 1894 med 48 cm. tykke mure, og 
trækonstruktioner i 26 cm tykkelse. En flok engagerede 
håndværkere viste frem, og fortalte om de 24 komplette 
værksteder, der var at se her. Der skal vi op igen og så 
have nogle flere med. En rigtig god tur med skønt vejr.  

 

Så var der drengeturen til Lyngsbækgård den 27 marts,  

det var her voksne mænd blev som små drenge. 

Efter frokost på Skovmøllen, stegt flæsk og persille-
sauce, gik turen mod Lyngsbæk. 

Henning Wittrup havde skabt mulighed for at besøge 
Lyngsbækgård, og se den utrolige samling af biler. 
Vi blev modtaget på gårdspladsen foran hovedbyg-
ningen af Henrik Frederiksen, der gav en kort orien-
tering om Lyngsbækgård, hvorefter vi begav over til 
bilerne.  

Samlingen er delt op med en bygning for amerikan-
ske, en for tyske og en for engelske biler. 

Det trodser enhver beskrivelse, det vi fik at se.  

Henrik Frederiksen var ikke i tvivl om svar, når det 
blev spurgt ind til de 
enkelte biler, køler-
hjelme blev lukket 
op, og den ene her-
lighed viste sig efter 
den anden, 16 cylin-
dere på række m. 
m.  

Alle biler er indregi-
streret og køreklare. 

Da vi var mætte af indtryk, sagde Henning Wittrup pænt tak, for 
vi måtte komme. Så kiggede vi lidt på de biler, vi måtte køre 
hjem i, ja det var jo noget helt andet. 

 

Tekst: Harald Jørgensen 

Foto: Harald Jørgensen, Niels  og Marianne Brenholdt 



 11 

Info fra Dansk Sejlunion: 
Snart går det løs! 
Inden længe går mange af os i gang med forårsklargøringen af båden. Og allerede nu i det 

tidlige forår drømmer mange af os også om den kommende sæsons sejlture. Nogle af os 

er allerede gået i gang med planlægning af sejlture og sommerferie.  

  

På Dansk Sejlunions hjemmeside kan vi finde inspiration. På hjemmesiden har bådejere 

og sejlere, der søger oplevelse, en lang række muligheder i forhold til at finde viden om 

forårsklargøring af båd og inspiration til planlægning af sæsonens sejlads. Se 
www.sejlsport.dk. 

  

Ligeledes har man som medlem i Nappedam Bådelaug en række medlemsfordele via vo-

res medlemskab i Dansk Sejlunion.  

Se mere i denne artikel på Dansk Sejlunions hjemmeside: http://www.sejlsport.dk/

nyt/2015/03/tursejler-saesonen-staar-for-doeren 

NB STRIKKE-SNAKKE-HYGGEKLUB<.. 

har nu været samlet et par gange i klubhuset.  Første gang var vi 9 damer, anden gang var vi 

syv, og næste gang bliver vi mange flere, for der er en del, som har givet tilsagn om at de kom-

mer næste gang d. 14. april. 

Vi mødes ved 14 tiden, og så er der kaffe og friskbagt brød. Imens går snakken, og nogle går i 

gang med strikketøjet. Her bliver talt om alt, intet emne er for lille eller for stort.  

Det er dejligt, at der er blevet bakket op om aktiviteten, og det er en god måde, at komme i kon-

takt med andre i klubben på. Vi håber, der kommer mange fremover, og det er jo for alle damer, 

som er medlem eller hvis samlever er medlem af Nappedam.  

Vi fortsætter, når sejlsæsonen er ovre, og 1. gang  vil blive tirsdag d. 13. oktober 2015 kl. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto & tekst:  

Marianne Brenholdt 
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  ”FRA DET GAMLE ARKIV”                                ”FRA DET GAMLE ARKIV”                                ”FRA DET GAMLE ARKIV”                                ”FRA DET GAMLE ARKIV”                                

FLUGTEN TIL SVERIGEFLUGTEN TIL SVERIGEFLUGTEN TIL SVERIGEFLUGTEN TIL SVERIGE 

Forholdene i Danmark fra 1940 – 45 havde ikke sidestykke i noget andet land. Fra nærmeste 

nabolande kunne Danmarks situation se ud som værende i ro. Den var imidlertid nærmest det 

modsatte. Den danske regering søgte fra først af at tilgodese tyskernes ønsker, for om muligt at 

opretholde ro, men det viste sig siden at være en umulighed. 

Nuancerne i befolkningens holdning til tyskerne blev mange lige fra landsforrædere på den ene 

fløj, over værnemagerne, stikkerne og sortbørshandlere m.m. til passiv ligegyldige. – 

Handelsminister Christmas Møller udøvede nu en kæmpeindsats mod nazismen, idet han på 

utallige møder med store forsamlinger rejste landet rundt og holdt nationale taler. 

Det der nu var ved at ske i Danmark, var nemlig regeringens eftergivende holdning overfor tyske 

krav, og at mange danske vaklede, når tyskerne med propaganda lovede alt muligt., blot samar-

bejdsviljen var til stede. 

Forberedelser: 

Allerede i efteråret 1941 var Christmas Møller blevet spurgt om han var villig til at imødekomme 

en eventuel indbydelse fra de engelske myndigheder, og dette indvilligede han i. Efter 9. april 

1940 blev der hurtigt oprettet det såkaldte ”danske råd” i London. Dels ønskede man en kendt 

dansker til at forklare Danmarks holdning overfor England, og dels ønskede ”det danske råd” en 

stærk personlighed til i radioen (B.B.C.) at fortælle danskerne om de reelle hændelser i kampen 

mellem de allierede og nazimagten. 

En grundig planlægning af Christmas Møllers rejse fandt sted i de første vintermåneder i 1942 

hjulpet af bl.a. Mogens Fog, Ole Kiilerich og Borch Johansen. På grund af is-vanskeligheder i 

Limfjorden denne vinter, trak tidspunktet for afrejsen ud og kunne først gennemføres 30. april. 

og lagde os . Klokken 05.00 sejlede vi og kom til Ålborg ved 9 tiden. Skipperen hentede Schein 

(attester) hos tyskerne – og der kom ingen ombord,, men vi måtte naturligvis blive inde i lasten, 

så længe vi var i Ålborg havn og et stykke ud af den. Vi sejlede så ud af Fjorden, og da vi kom til 

Hals, krøb vi pænt ned i lasten igen og lukkede os inde, og nu begyndte nogle spændende mi-

nutter. Ved Hals kom tyskerne ombord med skarpladte revolvere og alt til faget henhørende og 

skulle undersøge båden. De var nede for og  agter – helt nede på den anden side af den tynde 

bræddevæg, men opdagede intet og forlod båden, og da vi var kommet vel over Hals Barre, fik vi 

atter lov til at komme op og havde så resten af dagen en god sejltur – fik dårlige efterretninger 

om vejret ved Sverige – men disse var overdrevne, og alt gik godt – og gik atter til køjs i vort ny, 

snart gamle” sovested”.                                                                                                              FortsætterI.. 
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Fortsat... 

Den 2. maj nåede de Gøteborg, men de ventede med at gå ind i havnen til det blev mørkt. Først 

gik fru Christmas Møller i land sammen med Skipperen hans og Bodils landgangspas. Letmatros 

Petersen lånte en jolle. Han roede Christmas Møller og sønnen ind til et øde sted, hvor de gik i 

land og blev hentet af mænd fra det engelske konsulat. Dagen efter sejlede de op til en lille by 

ved Gøtaelven. – Her ankom også en bil og afhentede Christmas Møllers bagage. Nu skulle de 

have ”Argo” lastet med tømmer, der skulle fragtes tilbage til Nykøbing Mors. Alt gik tilsyneladen-

de planmæssigt. Af én eller anden grund valgte de at gå ind til Frederikshavn og få dieselolie 

på , og her lå de fortøjet en tid og ”ventilerede” 

. 

Skibet ”tøffede” nu fra Frederikshavn til Hals, ind i Limfjorden gennem Aggersund, men da de 

anløb havnen i Nykøbing Mors blev de anholdt. Medens det danske og tyske politi havde travlt 

med at anholde Schmidt og letmatros Petersen, kom Bodil Schmidt i tanker om, at hendes mand 

som altid i Sverige havde været hos det engelske konsulat for at hente breve. Vigtige breve, der 

skulle viderebringes til gode danskere. – I et ubemærket øjeblik gik Bodil Schmidt videre ned i 

kahytten , hvor tønden med brevene stod. Det lykkedes hende at få tønden bakset op, kastet ud 

over rælingen, så hele herligheden druknede i Nykøbing Havn. Hvis ikke disse breve var fjernet, 

ville hendes mands straf være blevet meget hårdere. Han var omgående blevet sendt i kz-lejr. 

 

<oooOooo< 

 

Januar, februar og marts 1942 må have været nogle nervepirrende  måneder for Christmas Møl-

ler. Han havde lovet tilrettelæggerne af turen at holde sig rede til afgang, oven i købet med kone 

og søn. Ind imellem præsenteredes familien for planer af forskellig observans, men der var for 

mange tyske vagtposter. – Det var vanskeligt for danskerne at komme ud af landet, og i særde-

leshed, når man var så kendt, som Christmas Møller –brevvekslinger med venner fra disse vin-

termåneder bevidner, at Christmas regnede med meget hurtigt at  udrette det helt store i Eng-

land, således at krigen hurtigt kunne afsluttes. 

Desværre viste det sig, at da han kom derover, at kommunikation med Danmark forværredes 

måned for måned., men radioudsendelserne over BBC blev en succes. Hans evner til overfor de 

engelske myndigheder at forklare og forsvare Danmarks vanskelige situation var for vort fædre-

land en enestående stor indsats. 

                                                                                                                               FortsætterI.. 
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Afrejsen 

Den 30. april 1942 afsejlede Christmas Møller ud fra Aggersund i den lille galease ”Argo”. Med 

sig havde han sin kone Gertrud og deres eneste søn ”lille John”. Skibets besætning bestod af 

skipperen Peter Valdemar Schmidt og medhjælperen letmatros Egon Gefion Vejle Petersen. 

Desuden var med ombord skipper Schmidts kone Bodil Schmidt og parrets toårige dreng Den 

følgende tekst er fra Gertruds dagbog: 

Der var indrettet rum for os i lasten, som vi kom ind i fra drengens lukaf. Det lukkedes indvendigt, 

så det ikke kunne ses fra Lukafet. Vi krøb så ned i lasten, lukkede indvendigt 

Alt var forberedt til rejsen. John pakkede en lang række breve der gerne skulle med. Lille John 

kom ind fra Herlufsholm. Der var store kufferter med tøj. Torsdag morgen kørte vi i bil til banen 

mens min mand tog en sporvogn til banegården og derfra tog til Middelfart dernæst Fredericia, 

Kolding, Vejle, ind i landet, uden om Løgstør. På Aggersundvejen stod vi af, mens Østergård 

kørte til Løgstør for at hente brændsel. Så kørte vi til Aggerssund og var ved 21-tiden på stedet, 

hvor vi skulle af. Vi kørte rundt et par timer – og præcis 5 minutter i kl. 23 var vi på aftalte sted. 

John stod ud af vognen og traf en mand, der straks så  ”all right” ud. ”Christian”, sagde John. 

”Den Tiende”, sagde manden. Så var det i orden. Det var Skipper Schmidt fra Kolding Fjord. 

Schmidt og hans unge medhjælper på Skibet, Egon, tog bagagen om bord, hvor Schmidts kone 

og barn på 2 år befandt sig. Vi fik en kop rigtig kaffe og aftalte turen. 

Skipper Schmidt blev anklaget og dømt i ekspres-tempo! De gav ham ved Københavns Byret 3 

års fængsel allerede 8. juni; letmatros Petersen1 årITyskerne var rasende. ”Forbrydelsen ville i 

Tyskland eller Norge have medført dødsstrafI.senere skærpedes straffene til 6 og 3 års fæng-

sel i Vestre fængsel i København , men  de flyttedes senere til Horsens Tugthus. Løsladt maj 

”45”. 

Fortsættelse følger i næste nummer af LANTERNEN 
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Husk at holde øje med  

opslagstavlen og klubbens hjemmeside,  

her finder du de sidste nyheder, og her kan der være vigtige oplysninger. 

Her kan du også læse referater fra bestyrelsesmøder, 

og se, hvad der sker i klubhuset og på havnen.                              

                                        WWW. nappedam.dk 

HUSK HUSK HUSK 

at melde adresse– og telefonnummerændringer til: 

Kasseren Jytte Gyldenløve 

mail gylden-loeve@mail.tele.dk eller     tlf.nr. 2479 7306 

Skilt set på Arbejdermuseet i forbindelse med HD’erne tur til  

Randers. 

Måske kunne det også hænge på værkstedet i Nappedam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marianne Brenholdt 
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Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8810 Rønde, tlf. 8637 2089, www.nappedam.dk   

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/leje: Harald Jørgensen pladssalg@nappedam.dk 2052 1341 

Optagning/isætning:  Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

Havneudvalg: 

Formand 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.59@gmail.com 2060 7773 

 Kaj Jensen kaj@mosevaenget2.dk 40571 930 

Miljøkoordinator: Henning Hansen       henning _hansen@mail.dk               2148 6064  

Jolleudvalg: 

Formand Lars Nørgård Bjørn  jolleafdelingen@gmail.com 4254 1440 

Kasserer Ingrid Rønne roenne.foelle@mail.dk 8637 2595 
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Sejlerskole: 

Kontaktperson & træner Bjarne Sandgaard   annevang@mail.dk                               5126 4738                       

Træner  Jørn Nielsen             jorn.ostergaard@gmail.com                 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         

 

Køkkenansvarlig Egon Sørensen          es599@hotmail.com               2025 5023 

 

Køkkenudvalg:   Britta Westberg                         8637 2161 

   Greta Hejlsberg                                                                      8637 2221 

   Gitte Laursen                                                                      8637 3370 

   Marianne Brenholdt                         6049 8786 

Aktivitets– og Festudvalg: 

  

 

 

 

Web-master :   Henning Buddig              henning@thors-web.dk                    3025 9822 

 

Lanternen:           Marianne Brenholdt     mariannebrenholdt@gmail.com    6049 8786 
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