Foreningen EMANUEL
Nyhedsbrev nr. 3/2018

Kære medlem af Foreningen EMANUEL,
Særlige togtpriser for børn.

Vedligeholdelsesarbejder mv.

Som du kunne se i referatet fra årets
generalforsamling, så blev bestyrelsen opfordret til
at beslutte en særlig togtpris for børn og til at
fastsætte nogle aldersgrænser herfor.

I nyhedsbrevene nr. 1/2018 og nr. 2/2018 kunne du
læse mere om de arbejder, der var forventet udført
inden starten af sejlsæson 2018.

Bestyrelsen har besluttet følgende togtpriser:
 Til og med det fyldte 3. år.: Gratis.
 Herefter til og med det fyldte 11. år: Halv
pris.
 Fra og med det fyldte 12. år: Fuld pris.
Disse togtpriser gælder for alle togter fra og med
2018.

Der er sket rigtig meget i vinterens løb, hvor nogle få
af bestyrelsens og foreningens medlemmer med Ulrik
i front har udført et fantastisk stykke arbejde.

Bestyrelsen blev også opfordret til at fremsætte et
forslag til en lavere kontingentsats for børn på
generalforsamlingen i 2019. Bestyrelsen forventer
p.t. at ville fremsætte følgende forslag:
Til og med det fyldte 3. år, gratis
Kontingent 50 % for aldersgruppen mellem 4 og 11
år.; dvs. normalt kontingent betales fra og med det
fyldte 12. år.

Der er
 skiftet 146,4 m. skanseklædning
 skiftet 3 støtter og spundset dårlige støtter.
Alle støtter kalfatret.
 skiftet lønning rundt hækken og frem til
røstjernene. 18,5 m.
 skiftet 6 m skandæk. Spundset flere steder.
 skiftet judasører, agterste pullerter og
krydsholdere.
 skiftet lader, impeller og tilhørende
elinstallationer
 skiftet en planke i bunden.
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Nok skal vi have et særligt kontingent og en nedsat
togtpris for børn, men de lidt ældre skal altså også
kunne komme til og fra borde, så nu er der trapper
under lønningen i begge sider, - og sikkert er det, at
der også vil blive en pind at støtte sig til 

Med Helle som penselfører er der skrabet, spartlet,
slebet, lakeret og malet alt det nye træværk og alt
det gamle, - over dæk og under dæk.

I vandet igen den 27. april i Rødby Havn og
tilsyneladende ganske tæt efter 3 uger på land.
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Under dæk har Produktionsskolens elever frisket
malingen op, og de har i øvrigt bidraget med
masser af opgaver under udskiftning af træværk,
total rengøring over alt og den kommende
oprigning af skibet. Igen i år har de virkelig gjort sig
fortjent til sommerens togt med EMANUEL, som
den 29. april igen blev fortøjet ved sin vante plads
ved Plutteøen i Nakskov.

Her er der mere fredfyldt.

Man mænger sig naturligvis med de store!  Her set
fra fordækket af HJALM.

Når du kommer ombord, vil du opdage mange
andre lækre detaljer, som led-pærer i lamperne,
rengjorte dækslamper (det viste sig, at de var af
messing, efter at de har været til H2O
lydbølgeskvulp hos Anders! ), sejladsmanual og
meget mere.
På Facebook for Foreningen EMANUEL kan du se
mange flere billeder fra vinterens reparations- og
vedligeholdelsesarbejder.

På togterne vil du mærke havet og vindene, besøge
nye steder fra ukendte kanter, møde nye mennesker,
få opfyldt drømme, føle eventyret, huske svundne
tider, leve i nuet.
For de hurtige er der endnu en enkelt, måske 2,
ledige pladser på disse togter:



Nu står sejlsæsonen snart for døren, så glæd dig til
at:
Ta´ med ud å sejl´ ….





Nå ja altså, - rolig nu, det her var kun en øvelse i
Nyborg Havn for et par år siden , - og Sten
Lykkebo er klar som skipper på flere af sommerens togter.

TS store og aktivitetsfyldte pinsestævne i
Helsingør. Her vil du også komme til
Stubbekøbing, Rødvig og Dragør.
Bornholm, Christiansø, Folkemødet i Allinge,
dagene 8. juni – 17. juni 2018. På solskinsøen
er der røgede sild, klippeskær, idylliske havne
og spændende folk.
Ferie- og familiesejlads i det sydfynske,
dagene 14. – 21. juli 2018. Oplev byerne fra
sejlskibenes storhedstid og de mange
småøer.
Fyn Rundt 2018, dagene 21. – 28. juli 2018.
Sommerens traditionsrige veteranskibssejlads
med omkring 40 andre sejlskibe og deres
muntre besætninger bringer dig fra Bogense
til Middelfart, Assens, Ærøskøbing, Faaborg
og til den store afslutningsceremoni og
festmiddag i Svendborg.

Læs mere om togterne på foreningens hjemmeside:
www.sejlmedemanuel.dk.
Det er også her, du kan bruge tilmeldingsformularen
og melde dig til et togt.
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Det næste nyhedsbrev…………
Du er også velkommen til at høre nærmere om
mulighederne for pladser på et togt hos Helle.

…..det udkommer, når sejlsæsonen er overstået.

Har du de efterspurgte kvalifikationer til at være
skipper, vil du kunne få rådighed over skibet i en
periode og sejle dit eget drømmetogt med din
familie og venner, eller med andre af foreningens
medlemmer.

Her vil du blive opdateret om hændelser i
sejlsæsonen og om de planlagte
vedligeholdelsesopgaver, beddingsophold m.v. i
vinterens løb.
Har du billeder eller beretninger om gode oplevelser
fra årets togter med EMANUEL, som du vil dele med
foreningens øvrige medlemmer i nyhedsbreve eller
på hjemmesiden, så send den gerne til kassereren
(mailto:egonhansen@mail.dk).

Vi ønsker dig en dejlig sommer med masser af gode
oplevelser, og vi glæder os til at se dig til søs om
bord på EMANUEL eller på visit i en af de havne,
skibet anduver i den kommende sejlsæson.

Kom så din bovlamme, sandalslæbende,
væggetøjsbefængte skvatdragon af en
bolværksmatros.

Velkommen om bord.
De bedste hilsner fra
Bestyrelsen
Foreningen EMANUEL

Jo, det der søliv er som regel ret muntert.

Limfjorden Rundt 2017

Natlogi i Sakskøbing havn for EMANUEL, BONA GRATIA og MARTHA
under en TS-træningssejlads.
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