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TOGTPLAN 2003

Togtplanen er foreløbig, hvorfor der kan ske rokeringer.
Kontakt skipperne snarest, hvis du vil med, eller hvis du vil have yderligere
oplysninger.
Endelig tilmelding skal ske til Anders Axø efter aftale med skipperen for den
pågældende uge. Tilmelding er først gældende, når depositum på 475 kr. er indbetalt
på giro 7 22 42 30. De resterende 400 kr. betales til skipperen ved påmønstring.
En betingelse for at sejle er at kontingent på 400 kr. er betalt inden påmønstring.

Den lille tænker
Tænk at en
ansigtsløftning til
en gammel dame på
150 år koster 4. mill.
kr.
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JENSINE sæson 2003
Som alle der har fået tilsendt girokort allerede har konstateret skal Jensine også i år
klargøres til sæsonen. Nedenstående datoer er fastlagt.
Når I står med bladet i hånden har der allerede været en heftig aktivitet i skuret med
de arbejder der har kunnet klares der. Slibning af rundholter, klargøring af jolle mv.
samt maling og lakering af samme.
I sidste weekend i marts blev presseningen taget af så Jensine ligger klar til at
blive sejlet til Årøsund. Som I kan se er der tidlig oprigning i forhold til tidligere år.
Det kræver bl.a. at der kommer nogle og hjælper med, så meld jer til arbejdsweekenderne.
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Formanden har ordet
Kære Medlemmer!
Som meddelt på hjemmesiden er det med et meget stort og lettet hjerte, at
vi nu er så tæt på det økonomiske mål, at vi har valgt at sætte det største
restaureringsprojekt i Jensines nyere historie i gang. Vi er meget glade og
taknemmelige for, at vi ret kort tid efter vores møde den 21. februar modtog den
dejlige besked om, at det økonomiske grundlag var tilvejebragt.
Der skal derfor lyde en stor rungende tak til:

Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige
formål.
Fonden har i tæt samarbejde med Skibsbevaringsfonden sikret os det nødvendige
økonomiske fundament, således at vi 1. september dette år kan aflevere Jensine på
Rudkøbing Rigger- og Bådebyggeri hos Bent Hartvig Nielsen. Det har bestemt ikke
været noget nemt valg, men det skulle jo gøres. Det bliver en meget stor oplevelse
at opleve og deltage i dette fantastiske projekt. Selve projektet er velbeskrevet i
tilstandsrapporten.
Vi er i øjeblikket i gang med lave de nødvendige aftaler, således at arbejdet og
tidsplanen styres rigtigt. Projektet er berammet til at foregå fra 1.september 03 til 1.
juni 04. Vi vil lave en aktivitetskalender, så snart vi er færdige med planlægningen.
Det er en selvfølge, at både afrigningen 03 og generalforsamlingen 04 kommer til at
foregå i Rudkøbing. Derudover vil vi planlægge aktivitets- og arbejdsweekender. Det
bliver en enestående chance for alle medlemmer til at komme ind i alle ”kroge” på
Jensine.
Samtidig skal der lyde en stor opfordring til alle:
Alle billeder eller anden form for dokumentation, som kan bidrage til den helt rigtige
restaurering, som du ligger inde med eller ved at andre har, skal afleveres!!!
Ja, det ikke en gang en opfordring – det er et direkte påbud, således vi kan
overholde vores forpligtelser over for Skibsbevaringsfonden.
Materialerne skal afleveres til Gert Møbes.
Vi vil selvfølgelig informere yderligere, når de forskellige aftaler og planer ligger fast.
De bedste hilsener og vel mødt til arbejdsweekenderne i foråret
Anders
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Generalforsamling inkl. besøg på Marinestation Holmen
Årets generalforsamling i København startede med et besøg på Marinestation
Holmen.
Ca. 20 – 25 var mødt frem i det klare, men kolde solskin. Da alle var forsamlede
bød vores rundviser velkommen. Han
var tidligere overvagtmester, men er nu
formand for marineforeningen.
Holmen i dag består ”kun” af Nyholm. De
tidligere dele af Holmen er efterhånden
solgt fra til forskellige formål efter at flåden
blev flyttet til Frederikshavn og Korsør.
På de tidligere holme (Margretheholm,
Fredriksholm, Christiansholm og
Arsenaløen) er der efterhånden opstået nye
bydele af forskellig slags. Derudover er det
nye operahus under opførelse på Dokøen
med en akse over havnen til Amalienborg.
Yderst på Nyholm befinder sig batteriet Sixtus, der stadig bruges til at salutere med
når f.eks. dronningen sejler afsted eller kommer tilbage med Kongeskibet.
Holmen er i dag et åbent område, hvor man kan bevæge sig frit rundt mellem
bygningerne. Ind i bygningerne kan man dog ikke komme da der stadig befinder sig
forskellige militære instanser uden offentlig adgang.
Udover en gåtur rundt på Nyholm var vi en tur i den gamle
mastekran. Det var tømmer! Nøglen var ikke noget man bare går
med i bukselommen. Vi sluttede rundturen af i Marinestuen, hvor
de gamle pensionister mødtes til en
hyggelig stund med deres eget krus
hængende.
En stor tak for en fin rundvisning der
bortset fra det kolde vejr bestemt var
tiden værd.
Derefter gik turen til Sejlklubben, hvor
generalforsamlingen blev holdt. Referat andetsteds i
bladet. Vore arrangører havde bestilt kinamad. Meget
lækkert med masser af forskellige retter. Som vi plejer
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Generalforsamling i Skibslaget
København den 1. februar 2003.
1. Valg af dirigent
Jan T. Hansen.

2. Sæson 2002. Anders
Jensines 150 års jubilæum gik godt – alt klappede, flot fest, vejret var
fint, mange skibe kom til jubilæet, flotte rammer for festen om aftenen i
ridehuset. Haderslev Kommune ydede stor opbakning. Arbejdskraften
leverede vi selv med ca. 100 mand. Serveringen til festen stod Rotary
for det var en stor hjælp – flot indsats fra alle. Det kunne bare ikke være
flottere, og vi har modtaget mange anerkendende kommentarer for
arrangementet.
Sejlsæsonen blev gennemført, dog var ikke alle uger belagt.
Aalborg arrangementet gik godt, men det var svært at få pressens
opmærksomhed.

3. Økonomi. Per
Overskud på ca. 76.000 kr. egenkapital på ca. 56.000 kr.
Haderslev kommune hjalp til med alt det praktiske i forbindelse med
jubilæet med et beløb på 100.000 kr., hvilket var en stor hjælp.
Regnskabet kan studeres andetsteds i bladet.

4. Godkendelse af pkt. 2 og pkt. 3
Godkendt.

5. Valg af gruppestyrelse
På valg Katrine, Per, Anders og Torbjørn. Alle blev genvalgt.
Anders har lovet at han vil fortsætte som formand indtil vores store
projekt med Jensine er gennemført.

6. Status vedr. fondssøgningen samt de videre perspektiver for hele
projektet.
Projektet koster ca. 4.000.000 kr., der er bevilget 1.200.000 kr. fra
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Skibsbevaringsfonden. Måske skal der sættes nogle delprojekter i
gang og evt. holdes et møde med skibsbevaringsfonden ang. dette.
Skibsbevaringsfonden har klart meldt ud at Jensine står øverst på listen,
så projektet fortsættes. Det har været svært at skaffe penge til projektet.
A.P. Møller har givet 250.000 kr. Augustinus Fonden har lige før jul
givet 200.000 kr. og vi har selv 100.000 kr. Der er en ansøgning inde
på 2.100.000 kr. Vi har et møde den 21. feb. med en mulig fondsgiver,
som har bedt om at Skibsbevaringsfonden deltager i mødet. Det ser
umiddelbart godt ud.
Hvis alt går efter planen, stopper sejlsæsonen 1. sept. 2003. Der er
indhentet værftstilbud fra Heebøll i Årøsund, Bendt Hartvig i Rudkøbing
og Fregatten Jylland.

7. Nye regler i forbindelse med hovedsyn.
Jensine er efter nye regler fritaget for hovedsyn hver 33. måned. Det
giver større frihed, men også større ansvar. En arbejdsgruppe blev
nedsat bestående af Ernst, Torbjørn og ????????? Der er plads til
flere!!!!! Kontakt Ernst eller Torbjørn.

8. Kommende aktiviteter.
Se Efterretninger nr. 85 side 6
Jette tager sig af servicet i kabyssen, der er muligvis nye kopper i skuret.
Forslag om førstehjælpskursus – Karsten undersøger mulighederne.
Kurserne kan evt. afholdes i den periode hvor Jensine er på bedding,
hvis alt går som vi håber.
Rækkefølgen ændret så Pkt. 10 kommer før pkt. 9.

10. Opfølgning og koordinering af arbejdssjak.
Skuret er utæt. Med egen arbejdskraft vil det koste ca. 5000 kr. at
reparere det. Ifølge Per kan vi sikkert nok få lov til at blive i skuret.
Haderslev Kommune nedlægger havnen som erhvervshavn. Skibslaget
er med i fremtidsplanerne og Haderslev Kommune er opmærksom på
vores behov. Anders og Palle tager sig af reparationen af skuret.

9. Opstillet budget – herunder fastsættelse af kontingent og togtgebyr.
Togtgebyr og kontingent forbliver uændret henholdsvis 875 kr. og 400 kr.
Budgettet kan ses andetsteds i bladet.
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11. TS. Torbjørn.
TS holder to årlig møder forår og efterår. Fra sidste møde:
Forsøger at genindføre indkøbsforeningen. Snak om afskrivningsregler
ang. Skibsbevaringsfonden. Skonnerten Mira er gået konkurs. Snak
om optagelses kriterier i TS. TS optager kun skibe, hvor der ikke kan
være diskussion om berettigelsen til at være med i TS. Weekendkursus
på Fregatten Jylland handlede om ”Kommunikation.” TS har også en
snak om generationsskifte. Der er mulighed for at få penge til kurser
tilsvarende Kertemindekurset eller evt. førstehjælpskursus.

12. Indkomne forslag.
Ingen.

13. Dato for afrigning og aktivmøde.
Aktivmøde 4. oktober. 2003.
Afrigning bliver måske 1. september afhængig af fondsmidlerne.
Vi for alle besked herom.

14. Jensines’ fremtid.
Hvor mange midler skal postes i hvilke skibe?
Vi er en velfungerende forening og har derfor gode muligheder for at blive taget
i betragtning.
Svend Erik, forhv. formand, har indstiftet en pris bestående af et billede og en
flaske rom. Denne pris vil blive tildelt en person der har gjort sig bemærket – og
det kan være hvad som helst.
Der er mange unge som gerne vil med ud at sejle, nu mangler vi bare at de
også kommer til arbejdsweekenderne - specielt for at få en mere aktiv/ansvarlig
medlemsskare.
Opdateringerne til togtlisterne vil blive lagt på hjemmesiden på medlemssiden
under sejlplan. Henning vil oprette en mailliste, som man kan tilmelde/framelde
sig ved at kontakte ham.

15. Eventuelt.
Tommy, Katrine, og Sanne - tak for et godt arrangement. Tak fordi I
”tager det på jer.”
Referent: Elin
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Jensines datter Gerda
I sommer da Jensine lå i Aalborg Havn på vores lille odyssé for at skaffe omtale og
måske penge til restaureringen (det blev meget lidt omtale og ingen penge, men en
fin tur alligevel), kom en ældre dame ned ombord og fortalte, at hun var Jensines
datter. Altså datter af den Jensine, som har lagt navn til skibet. Hun var, som det
fremgår af Gerts historiske beretning på hjemmesiden, gift med den skipper, Alfred,
som havde Jensine fra 1918 til 1941. Datteren er Gerda, som tidligere har besøgt os
på Jensine - måske kan I huske et gammelt nummer af Efterretninger med billede på
forsiden af Jensines datter Gerda?
Gerda holder faktisk øje med havnen hver dag. Hun bor tæt ved havnen og cykler de
fleste dage om året – i en alder af 82 år - dagligt en tur og holder således øje med,
om hendes fars gamle skib kommer til Aalborg.
Gerda var ombord flere gange. Hun var nede at spise aftensmad med besætningen.
Gitte havde lavet den herligste lasagne, og den med salat og et glas rødvin bekom
også Gerda godt. Gerda, som har en fabelagtig hukommelse og er en beredvillig
fortæller, kunne berette om en tur hele familien var på med farmand, da hun var barn.
De sejlede fra Aalborg til Lübeck og retur en sommer. Der var jo ikke køjer til alle,
da lastrummet udgjorde hele det rum, som vi i dag kender som storlukaf. Så de sov,
hvor de kunne rundt om på skibet - og nød turen. Gerdas ene søster led frygteligt
af søsyge, men Gerda var søstærk. Det var en hyggelig aften, vi havde – og det var
med stolthed Jønne fulgte Gerda sikkert hjem sidst på aftenen.
Ugen efter, da Kurt og jeg havde fornøjelsen at holde Åbent Skib i Aalborg
Skudehavn, lagde Gerda og Kurt krop og sjæl til et interview af en journalist fra
Nordjyske Stiftstidende. Morten og Pia, som bor i Aalborg, lavede kaffe, gjorde skibet
klar og hentede Gerda. Vejret var fra morgenstunden helt godt, og interviewet kunne
foregå på dæk. Gerda og Kurt slyngede gladelig omkring sig med diverse maritime
udtryk, og den helt unge og ubefarne journalist var både træt og svedig, da han
sagde farvel og tak og sprang i land. Gerda drak kaffe og spiste rundstykker med os
andre - nu iført Pias jakke – det var blevet overskyet og råkoldt i mellemtiden. Gerda
var helt tilfreds med, at fotooptagelserne, hvor hun bl. a. stod til rors, havde fundet
sted i godt vejr. Inden Gerda drog hjem for at få varmen igen, forærede hun os de
sejlmagernåle, som havde været hendes fars, og som Kurt viste frem på aktivmødet i
Haderslev.
Senere på dagen kom flere af Jensines efterkommere ombord. Gerda havde
adviseret nevøer og niecer med ægtefæller om, at Jensine var i havn, og at der var
Åbent Skib - og det var hyggeligt at møde dem også.
Gerda har gennem årene samlet en masse udklip om Jensine. Dem fik vi lov at låne i
sommer – ja, Gerda ville nu have givet os dem, men vi mente fotokopier kunne gøre
det. I vinterens løb er Ludvig imidlertid kommet på, at det ene af billederne måske
afslører et andet dæksdesign, end vi ellers er bekendt med. Kopien er imidlertid ikke
helt god nok, og han ringede til Gerda for at få lov at låne originalen. Den måtte vi
gerne låne, og i lørdags besøgte vi Gerda i hendes dejlige lejlighed – tæt ved vandet
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– og blev beværtet med både kaffe og birkes. Vi fik kuverten med alle de gamle
billeder og artikler med os. OG bag på billedet af Jensine med nedgangskappe og
krøbelspil, står (og det får man jo ikke nødvendigvis med på en fotokopi), at det
er en avis fra d. 12. april 1964. Gerda kan ikke huske noget om, at der blev lavet
om på fordækket i hendes fars tid. Der er altså en mulighed for at billedet viser,
hvordan fordækket så ud i 20’erne. Så nu går turen med det snareste til Nordjyske
Stiftstidendes arkiver efter yderligere dokumentation.
Hos Gerda var også nevøen Henning, som måske kunne tænke sig at blive medlem
af vores lille forening, så måske får Jensine atter den gamle skippers familie med ud
at sejle.
Vi har en aftale med Gerda om, at når der sker noget nyt vedr. Jensine får hun et
praj. Nogle billeder fra hjemmesiden, en fødselsdags- og julehilsen er alt, hvad det er
blevet til indtil nu. Men I skulle have set Gerdas øjne i lørdags, da vi kunne fortælle,
at nu lader det til, at pengene til restaurering af hendes fars gamle skib er rejst.
Stor tak for hjælpen med materialet, Gerda. Vi glæder os til at kunne holde dig ajour
også fremover.
Ludvig og Berit

Vidste du...
at hvis du kontakter Gert Møbes og fortæller om én der kunne tænke sig at blive
medlem af Jensine, så sørger Gert for, at vedkommende får tilsendt brochurer om
foreningen, girokort til indbetaling af kontingent og seneste nummer af Efterretninger.
Gert reagerer hurtigt (i hvert fald lige i den sammenhæng) og snart er formalia i
orden fra foreningens side. Så snart det nye medlem har betalt sit kontingent, sørger
Jan for at pågældende kan genfinde sig selv i en lille velkomst i Efterretninger, nemlig
rubrikken “Nye medlemmer”. Så har vi andre bare opgaven at fortælle om skiw’et
og foreningen, minde om hjemmesiden, oplyse koden til medlemssiderne, ringe til
den nye og aftale deltagelse i en af de kommende sejladser eller andre aktiviteter,
medvirke til at den nye føler sig som del af besætningen med deltagelse efter lyst og
evner osv. osv. - helt som vanligt - og hyggeligt for alle parter.
Det jeg ville sige var blot Giv det nye medlem den gode start at få tilsendt materialet
om os.
Gert er let at få fat på (obs ny mail adr.):
Gert Møbes
Jormorvej 29
Stevelt
6100 Haderslev
tlf. 74584935
moebes@mail.dk
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Postadresseret blad

SMÅ KORTE VINDSTØD
Efterlysning
Hvem skal have Ravnens pris (1 flaske Rom til eget brug samt 1 billede til
låns)?
Ravnen er Sven-Erik Ravn der var vores forenings første formand.
Prisen tildeles den person der i årets løb har gjort noget særligt for foreningen
og det er absolut ikke begrænset til gruppestyrelsen eller skipperne. Hvis
du kender en person du mener har gjort sig fortjent til prisen kan du enten
henvende dig til redaktionen eller til et medlem af gruppestyrelsen.
Prisen vil blive uddelt én gang årligt og første gang til afrigning eller Aktivmødet
i efteråret.

Mailgruppe
Tilmeld dig Jensine mailliste. Det sker på vores hjemmeside under medlemmer.
Har du ikke passwordet kan du evt. maile til redaktionen, hvorefter du vil få
tilsendt passwordet.
Når du er tilmeldt Jensines mailliste, vil du fra tid til anden få nyheder tilsendt.
Du kan selv sende mails hvis du har noget at fortælle, ved at sende til
post@jensine.dk betingelsen er blot at du sender mailen fra den adresse du har
tilmeldt. Har du brug for at sende fra flere adresser, kan du blot tilmelde dem.

Billeder
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

