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Skibslaget er en afdeling i Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen.
Gruppestyrelsen består af 7 personer valgt på grupperådsmødet (generalforsamling) og sidder for to år af
gangen suppleret med udvalgte medlemmer.
Gruppeleder

Katrine Hauberg Nielsen, Kettegård Allé 70, Vær. 7023, 2650 Hvidovre,
Tlf: 36 86 03 60, E-post: gruppeleder@jensine.dk

Formand (2001)
& skipper

Anders Axø, Carl Lindamsvej 5, 7000 Fredericia
Tlf: 75 94 47 46, E-post: axoe@post4.tele.dk

Kasserer (2001)
& skipper

Per Fogh, Favrdalen 28, 6100 Haderslev
Tlf: 74 52 76 12, E-post: pfogh@adslhome.dk

Lokal rep. i TS (2001)
& skipper

Torbjørn Kristensen, Ved Færgegården 2, Årøsund, 6100 Haderslev
Tlf: 74 58 47 45, E-post: T.S.Kristensen@mail.tele.dk

M enigt medlem (2002)

Tommy Poulsen, Gillesager 200 1. th., 2605 Brøndby
Tlf: 24 23 32 34, E-post: TSP@maconomy.dk

Redaktør (2002)
medlemskasserer

Jan Terkel Hansen, Åbyvej 58, 8230 Åbyhøj
Tlf: 86 15 48 90, E-post: janth@post4.tele.dk

Web-master (2002)

Henning Gerken, Svankærvej 17, 6760 Ribe
Tlf: 75 42 39 93, E-post gerken@image.dk

M enigt medlem (2002)

Kurt Wilkens, M . P. Bruuns Gade 46,2.tv, 8000 Århus C,
Tlf: 86 12 14 06

Revisor & skipper

Palle M ogensen, A gervænget 8, 7000 Fredericia, Tlf: 75 95 75 22
E-post: pallemogensen@hotmail.dk
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AFRIGNING & AKTIVMØDE 2002
Hermed indkaldes til afrigning og aktivmøde lørdag d. 5. oktober 2002.
AFRIGNING starter på Haderslev havn kl. 10.00, hvor vi arbejder indtil JENSINE er tømt
for løst grej, forhalet og iklædt vintertøjet på behørig vis, ganske som vi plejer. Undervejs vil
der nok blive et mindre frokosttraktement bestående af håndmadder og ditto bajere. Som
sædvanlig vil afrigningen gå hurtigere, des flere der møder. Alle kan være med.
Når alt er på plads i skuret og JENSINE forhalet starter …………….
AKTIVMØD ET
Dette vil i år finde sted i Haderslev Sejlklub. (Det har Jønne klaret). M ødet vil starte med
servering af kaffe og kage, såfremt der er nogle der vil være så flinke at bage nogle sådanne.
Aftal gerne ved tilmeldingen at du/I medbringer en kage.
Efter indtagelsen af kaffen og kagen ??????????? starter aktivmødet med følgende dagsorden:
AKTIVMØD ET 2002
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Sejlsæson 2002
3. Økonomi
4. Restaureringsplan – herunder udskiftning af planker, aptering og
kølsprængning
5. 150 års jubilæum 2002
6. Kommende aktiviteter, prioritering af disse og nedsættelse af arbejdssjak
7. TS
8. Indkomne forslag
9. Dato og sted for generalforsamling
10. JENSINE’S fremtid
11. Eventuelt
Efter aktivmødet, som plejer at slutte ved 6-7-tiden serveres der middag for dem der har
tilmeldt sig middagen, hvilket skal ske allersenest kl. 13.00. Øl, vand og vin skal du i videst
muligt omfang selv medbringe til aktivmødet og den efterfølgende spisning.
TILMELDING
For at lette planlægningen af afrigningen og indkøb til frokost og middag skal vi have din
tilmelding snarest.
Ring til Anders på 75 94 47 46 eller til Jan på 86 15 48 90. Har du e-mail kan du tilmelde dig
på axoe@post4.tele.dk eller janth@post4.tele.dk
Prisen forventes at blive ca. 125 kr. for frokost, kaffe og middag. Skal du kun have middag
forventes prisen at blive 75 – 100 kr. Børn halv pris.
Selv om vi ikke kan beslutte noget på aktivmødet, kan du alligevel sætte dit præg på
vinterarbejdet og som du kan se Jubilæumsarrangementet i år 2002 ved at møde op og deltage
i diskussionen.
Jan
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Profil af en gruppestyrelse og skipperne

Efter i par år at have truet med at præsentere vores gruppestyrelse her i bladet er det nu blevet
nu. Redaktionen har sendt en mail rundt til gruppestyrelsens medlemmer med 10 spørgsmål
som de så skulle svare på. Dette giver måske ikke en fyldestgørende portræt af alle, men giver
alligevel et billede af hvorfor netop de sidder i gruppestyrelsen. Døm selv.
Da ikke alle har svaret eller ikke har kunnet kontaktes i den korte tid vi har afsat, bringer vi i
næste nummer de manglende. Samtidig bringer vi billeder af de vi ikke har et billede af til
dette nummer.
Navn:
Bopæl:
Alder:
Ægtestand:
Erh verv:
Rolle i gruppestyrelsen:
Skipper på Jensine (Ja/Nej):
Anciennitet i Skibslaget:

Palle Mogensen
Fredericia
48
Gift
Bankmand
Revisor
Ja
Siden 1971

Hvordan startede du i Skibslaget: Korpslejren Nyhedeby
1969, var med til at
bygge vikingeskibe.
Sejlede med Imme Gram, fik på den møde kontakt
med S ven Erik Ravn. Deltog i Påskecenterlejr 1971
eller 1972.
Hvordan ser du Jensines fremtid:

Håber at Jensine fortsætter i samme regi. Er
fortrøstningsfuld med de unge - specielt de unge
som er i gang med skipperuddannelsen. Håber at
det bliver muligt at få Jensine renoveret som
planlagt.

Yderligere bemærkninger:

Vi kan godt være glade og stolte over en veldrevet
forening som Klan S kibslaget.

Navn:
Bopæl:
Alder:
Ægtestand:
Erh verv:
Rolle i gruppestyrelsen:
Skipper på Jensine (Ja/Nej):
Anciennitet i Skibslaget:

Per Fogh
Haderslev
49
Gift
Ingeniør
Kasserer
Ja
>30

Hvordan startede du i Skibslaget: Imme Grams
restaurering i Haderslev
Hvordan ser du Jensines fremtid:

Fortrøstningsfuldt
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Navn:
Bopæl:
Alder:
Ægtestand:
Erh verv:
Rolle i gruppestyrelsen:
Skipper på Jensine (Ja/Nej):
Anciennitet i Skibslaget:

Torbjørn S mit Kristensen
Årøsund
50
Gift
Skibstømrer
S økyndigt medlem
Ja
1971

Hvordan startede du i Skibslaget: S ø- og skibscenteret i
Haderslev
Hvordan ser du Jensines fremtid:

Vores forening fungerer
godt og så længe foreningen fungerer, gør Jensine
det også. Men der er selvfølgelig mange steder vi
kan gøre det bedre, og det kræver mere af os selv og
de tovholdere der hele tiden skal være der for at
tingene fungerer.

Yderligere bemærkninger:

Ang. sommeren 2003 har jeg planer om at foreslå
enkelte ture på 10 dages varighed.

Navn:
Bopæl:
Alder:
Ægtestand:

Tommy S anddal Poulsen
Brøndby
Billede mangler
29
Ugift, men bor sammen
med min kæreste
Susan på 7. år.
Menigt medlem
Nej
8 år

Rolle i gruppestyrelsen:
Skipper på Jensine (Ja/Nej):
Anciennitet i Skibslaget:

Hvordan startede du i Skibslaget: Det hele startede som
optakt til spejderlejren
Blå S ommer i 1995. Jeg
kommer fra Fredericia,
og tilbage i 1994 var jeg aktiv senior i en
spejdergruppe, hvor An ders Axø var medlem af
gruppestyrelsen. Skibslaget havde på det tidspunkt
besluttet, at Jensine skulle deltage som aktivitet
under Blå S ommer, men så skulle det gode skib jo
sejles frem og tilbage fra Varnæs. Det var
selvfølgelig oplagt at få en flok uskyldige
seniorspejdere til at agere besætning - så var de jo
også ligesom lokket ind i Jensine-kultens net - og så
var der ingen vej tilbage...
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Hvordan ser du Jensines fremtid:

Fremtiden ser da dejlig lys og indbydende ud. Vi
har en meget sund forening, med mange
medlemmer der bakker op om Jensine og som gør,
at Jensine sejler mange weekender og uger om året.
Vi har en økonomi der hænger sammen og vi har,
ikke mindst, en uset mængde af viden og meget
vigtige kompetencer i forhold til Jensine som vi skal
værne om - ikke mindst i fremtiden. S amtidig er der
en (til stadighed tiltagende) blomstrende flok af
unge mennesker der brænder for at sejle og hygge
sig i Jensine regi. I takt med at der bliver flere og
flere unge mennesker, bliver det hele tiden mere
attraktivt for nye unge at deltage foreningen
arrangementer, og det bliver nemmere at
opretholde og styrke sammenholdet i en "ny
generation".
Jo, fremtiden den tegner godt.

Navn:
Bopæl:
Alder:
Ægtestand:
Erh verv:
Rolle i gruppestyrelsen:
Skipper på Jensine (Ja/Nej):
Anciennitet i Skibslaget:
mellem ’71 & 76

Jan Terkel Hansen
Åbyhøj
53
Gift med Kirsten
Ingeniør
Redaktør
Ja delvis
>30 med en pause

Hvordan startede du i Skibslaget: S om mangeårig
spejder i Hærulf divisionen, som var meget
progressiv med nye ideer såsom bygning af
vikingeskibe, landnamshytter mm., kunne man ikke
undgå at komme med i kredsen omkring Imme
Gram og de andre vikingeskibe. Det var derfor
naturligt at fortsætte med Jensine, selvom jeg ikke
var meget med i årene 1971-76, da jeg læste i Kbh.
Jeg var dog med til at fælde masten inden Jensine
blev sejlet til Haderslev. Den var meget rådden.
Hvordan ser du Jensines fremtid:

Jeg tror på at Jensine har en fremtid som sejlende
skib, da jeg ikke tror at der er nogen der vil skride
ind overfor vores brug af hende. Jeg håber at
Skibslaget må fortsætte i nogenlunde den form det
har i dag, men jeg kan nok ikke udelukke at vi selv
kommer til at lave mindre og mindre på hende, men
at vi betaler os fra det.
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Navn:
Bopæl:
Alder:
Ægtestand:
Erh verv:
Rolle i gruppestyrelsen:
Skipper på Jensine (Ja/Nej):
Anciennitet i Skibslaget:

Henning Gerken
Ribe
51
Gift med Lene
Børn: Thomas & Marie
Tømrer
Menig
Nej
Siden start

Hvordan startede du i Skibslaget: Der blev i 1967-68 oprettet et
skibslag der drog til London
og tunnelindvielse i Ålborg
med "Imme Gram"
(Vikingeskib).
Dette skibslag byggede i 1968-69 et 10m vikingeskib,
op til korpslejren "Ny Hedeby" på S tevninghus ved
Kliplev. Efter korpslejren forliste "Imme Gram" og
skibslaget fik skibet sat på land i Haderslev hvor det
igen blev sejlklar til sommeren 1970. Nu manglede
vi igen et skib at arbejde med, det blev blandt flere
emner "Jensine" der blev købt julen -70, siden har
vi haft nok at se til.
Hvordan ser du Jensines fremtid:

Jensine er lige fyldt 5 generationer og hvis det
lykkes at skaffe pengene til vort store projekt, der er
i gang, vil hun overleve mig og en ny generation vil
kunne få stor glæde af hende, hvis de tager
udfordringen på.

Yderligere bemærkninger:

Fungerende Webmaster på www.jensine.dk

Navn:
Bopæl:
Alder:
Ægtestand:
Rolle i gruppestyrelsen:

Kurt Wilkens
Århus
54
S amboende
Tidl. repræsentant for TS i
S ønderjylland og 4 år som
bestyrelsesmedlem i TS
Nej
20 år

Skipper på Jensine (Ja/Nej):
Anciennitet i Skibslaget:

Hvordan startede du i Skibslaget: Ved et bekendtskab med Elise
& Torbjørn
Hvordan ser du Jensines fremtid:

Selvom vi øjeblikket står foran en stor
renoveringsopgave for Jensine, tror jeg også at det
nok skal lykkes at finde midler hertil.

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

NR. 84 – SEPTEMBER 2002

8
På lang sigt er jeg overbevist om at der også
fremover vil være brave folk til at tage hånd om
Jensine.
Navn:
Bopæl:
Alder:
Ægtestand:
Erh verv:
Rolle i gruppestyrelsen:
Skipper på Jensine (Ja/Nej):
Anciennitet i Skibslaget:

Gert Møbes
Haderslev
60
Gift med Birthe siden 1965
Lærer
Skipper
Ja
Siden 1973/74

Billede mangler

Hvordan startede du i Skibslaget: På opfordring af bl.a. S ven
Erik kom jeg i forældregruppen, fordi jeg var
skipper (1966) og havde kendskab til skibe (Grethe
Witting 70-73)
Hvordan ser du Jensines fremtid:

Lys – hvis vi gamle tør satse på ungdom, ungdom,
ungdom.

Yderligere bemærkninger:

Jensines medlemmer er en herlig flok af
individualister, med hver deres stærke sider.

Navn:
Bopæl:
Alder:
Ægtestand:
Erh verv:
Rolle i gruppestyrelsen:
Skipper på Jensine (Ja/Nej):
Anciennitet i Skibslaget:

Poul Erik H Albret
Haderslev
64
Gift
Ingeniør
Skipper
Ja

Hvordan startede du i Skibslaget: Det år da Jensine
brækkede masten i
1980’erne (1984 –
Red.)
Hvordan ser du Jensines fremtid:

Jeg håber at der også fremover vil være nogen som
vil varetage skibets ve og vel.
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Jensines eftersommer i Nordjylland.
Af Kurt Wilkens.
JENSINEs efterårsaktivitet har hele 2002
været afhængig af, om det lykkedes at få
tilført yderligere millioner til den
forestående renovering eller ej.
Efterhånden som sommeren skred frem, og
millionerne ikke fossede ind, lå det klart, at
JENSINE ikke kommer på værft i den
kommende vinter, og at der derfor skulle
lægges en plan for efteråret.
En nærliggende aktivitet har hele tiden
været at besøge Aalborg, hvor JENSINE jo
blev bygget for 150 år siden. Det burde
kunne give en god mediedækning, med
deraf mulig positiv følgevirkning for vores
indsamling af midler til renoveringen.
Derfor afgik JENSINE fra Kolding onsdag
d. 4. sep. ved 20-tiden med Jørn (Jønne)
Hansen som skipper samt Jesper
Ludvigsen, Jonas Berg og jeg som
besætning. I Aalborg ville der i weekenden
6. – 8. sep. være et træf for bl.a. de
sejlskibe, som ugen efter skulle deltage i
Limfjorden Rundt, og vi var stillet
kompensation for disel udgifter i udsigt.
M en i dagene op til afsejlingen opstod der
tvivl om arrangementets omfang og succes,
idet flere Aalborg skibe ville sejle til
Frederikshavn for at deltage i
arrangementet Tordenskjoldsdage samme
weekend. Samtidig figurerede der heller
ikke mange deltagende skibe på Aalborg
arrangørernes hjemmeside. Da vores
primære opgave var at opsøge
mediedækning, blev det kort før
afsejlingen besluttet at tage til
Frederikshavn, hvor der nok ville være
mere mediedækning pga.
Tordenskjoldsdagene end i Aalborg.
Vi havde en fin sejlads med en stjerneklar,
lun nat og flot solskin dagen efter.
Desværre var der ikke nok konstant vind til
sejlføring. Tilgengæld kunne vi fortøje i
Frederikshavn torsdag kl. 19, og blev

modtaget af Berit Ryhammer med
forberedt aftensmad - lige til at smide på
grillen!
Arrangørerne af Tordenskjoldsdagene var
glade for vor tilmelding og vi blev flot
modtaget. De to aftener hvor friluftsspillet
om nogle af Tordenskjolds meritter løb
over scenen ved Krudttårnet og i
havnebassinet ud for, lå JENSINE som en
flot kulisse samen med bl.a. Georg Stage,
Sörlandet og Christian Radic. M en
mediedækning fik vi ikke noget af. Ganske
vist var der et enkelt TV hold på havnen,
men selv om vi fortalte dem om vor
tilstedeværelse med et 150 år gammelt
skib, var de ikke interesserede, og i øvrigt
var hele den lokale verdenspresse til
koncert med Jean M ichel Jarre!
Søndag før solopgang afgik vi fra
Frederikshavn mod Aalborg, hvor vi
ankom kl. 16. Undervejs havde Jønne fået
en aftale med TV2 Nord, om at filme vores
ankomst til Aalborg. Stor glæde; endelig
lidt succes M en de løb fra aftalen, inden vi
nåede så langt! Stor skuffelse.
Under de mange timers sejlads, blev der
selvfølgelig talt meget om, hvorledes vi
kunne komme frem til en eller anden form
for mediedækning og desuden få kontakt
med mulige bidragsydere til den
forestående renovering. Da det var planen,
at JENSINE skulle forblive i Aalborg 14
dage endnu, lagde vi en slagplan for
mediepåvirkning, som Jønne og Jesper
skulle tage sig af, mens jeg skulle
undersøge mulige indgangsvinkler til
erhvervsliv og brancher, som JENSINE har
betjent i sin erhvervsaktive tid på
Limfjorden.
Det foreløbige resultat er en henvendelse
til Aalborg Erhvervsråd og Jesper har
under weekend sejlads d. 14. – 15. sep. til
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Løgstør haft besøg af den lokale presse.
Størst succes har Jønne formidlet ved at
formå Nordjyske Stiftstidende til et
interview med Gerda (Jensines datter)
ombord på JENSINE lørdag morgen d. 21.
sep. Da hverken Jønne eller Jesper kunne
være tilstede på det tidspunkt, tog jeg til
Aalborg for at være med under interviewet
og bidrage med at fortælle om den
forestående renovering og behov for
yderligere midler. Det kommer der så
forhåbentlig en god artikel ud af. Når der
nu alligevel var aktivitet ombord,
besluttede vi at annoncere ”Åbent skib”
mellem 10.30 og 17. Jeg nåede med kort
varsel at sende en pressemeddelelse ud til
medier samt kulturelle- og historiske
foreninger, og Berit og jeg stod klar til at
tage imod. Der kom nu ingen af de
inviterede, men derimod 10 – 15 personer,

som kunne fortælle lidt om JENSINE eller
blot var interesserede. Bl.a. var to
børnebørn til JENSINE ombord.
Jeg finder der beundringsværdigt, at Gerda
beredvilligt stiller op, når vi har brug for
hende. Hun er en rar og varm person, som
gerne vil gøre det bedste for JENSINE.
Tilmed havde hun været så betænksom at
tage en lille gave med, som hun havde
gemt fra sin fars tid. Stor tak til Gerda.
Konklusionen på de forgangne tre ugers
aktivitet må være, at vi skal være langt
bedre forberedte, hvis vi skal have
forhåbning om at påvirke medier og få
kontakt til store firmaer og
erhvervsbrancher. M en det har vi så
heldigvis en hel vintersæson til at
planlægge!

Gerda - Alfred Hansens datter
Fotograferet i august 1995 af Birthe Møbes i Aalborg
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NYE MEDLEMMER 2002

Velkommen til nedenstående nye medlemmer.
En del har allerede været ude at sejle og jeg håber at det har givet jer blod på tanden til at
prøve noget mere!!! Andet steds i dette blad indkaldes til Afrigning og aktivmøde. Mød op d.
5. oktober kl. 10.00 på havnen og mød mange af Jensines medlemmer.
M ads Fogh
Bakkegårdsvej 28
blok G værelse 10
9000 Aalborg
------------------------M atthias Giebner
Sdr. Hostrup Bygade 51
6200 Åbenrå
------------------------Poul Græsbøll
Vesterlundvej 89 E
8600 Silkeborg
Telf. 86-56-05-15
------------------------Rikke Hjort Jensen
Bakkegårdsvej 28
blok F værelse 13

9000 Aalborg
Werner Jespersen
Årøvej 51
6100 Haderslev
------------------------Louise Juhl
Frimestervej 4, 3. tv.
2400 København NV
------------------------Erik Niels Juul
M øllevej 5
6200 Åbenrå
------------------------Lars Lorenzen
Bukholmvej 27
6100 Haderslev
-------------------------

Lotte Løwenstein
Jack Løwenstein
Kærgangen 24
2635 Ishøj
------------------------Niels Ottosen
Herslev Bygade 2
7100 Vejle
------------------------M ogens Pallesen
Fyrrevej 6
8680 Ry
------------------------Susanne Sejr
Færgevej 99
6100 Haderslev

DEN LILLE TÆNKER

Tænk hvor mange
mennesker der var på
Haderslev havn for at
fejre Jensine.
Det varer længe før
det ses igen!
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Postadresseret blad

SMÅ KORTE VINDSTØD

EFTERLYSNI NG
Vi vil hermed gerne efterlyse indlæg i bladet. Uanset om du synes at togtberetninger er
kedelige, så mangler vi dem alligevel. De behøver ikke være på mange sider. De behøver kun
at omhandle en enkelt sjov, spændende, dramatisk eller farlig episode som I har været ude for
på sommer- eller week-endtogtet. Selvom det er redaktionen der laver bladet, så er det trods
medlemmerne der skal læse det.

Så nok en gang!
Fat pennen eller tastaturet og send et indlæg til Efterretninger.
Vi savner netop dit indlæg.

EFTERRETNI NGER NR. 85 – December 2002
Deadline for næste nummer af Efterretninger er søndag d. 1. december 2002.

ADRESSEÆNDRING
Husk at melde adresseændring til postkontoret, idet postvæsenet sørger for adresseændring
på postbesørgede blade. Skulle dette glippe, så meld adresseændring til medlemskassereren
enten pr. mail eller pr. brev/postkort
Jan T. Hansen, Åbyvej 58, 8230 Åbyhøj
efterretninger@jensine.dk

