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Foreningen EMANUEL 
Nyhedsbrev nr. 4/2018 

 

 
 

Kære medlem af Foreningen EMANUEL,  
 
Velkommen til årets nyhedsbrev nr. 4/2018 
 
Heri vil du kunne læse om nogle af årets togter, 
behov for flere hænder til vedligeholdelsen af 
skibet, datoen for næste generalforsamling, og 
om de fondsansøgninger, som bestyrelsen 
forventer at sende afsted i den nærmeste 
fremtid. 
 
Årets togter 
Med en enkelt undtagelse, torskefisketuren i 
oktober, er alle togter gennemført: 
Romregatta i Flensborg 
TS-pinsestævnet i Helsingør 
Sponsoragitation på Øresund 
Weekendtogt på Øresund 
Bornholm, Christiansø, Folkemødet 
Forhaling Stubbekøbing – Bogense 
Fyn Rundt 
Sangkoret ”Strandede Hvaler” 
Fladfisk ombord 
Weekendtogt, Sydhavsøerne 
Limfjorden Rundt 
 
Herefter får du et par ord fra nogle af de længere 
togter: 
 
Til Bornholm og Folkemøde for 5. gang. 
 
I år havde vi besluttet at gøre det lidt anderledes, 
nemlig så der også blev plads til lidt sightseeing i 
forbindelse med Bornholmertogtet. 
 
Ved afsejling fra Dragør blev kursen derfor sat 
mod Svaneke. 

 

 
 
Bornholms havnechef Jakob Jensen var varskoet og 
havde sørget for, at der var reserveret kajplads alle 
steder. I det hele taget en fantastisk modtagelse 
overalt på Bornholm. 
Efter Svaneke gik turen videre til Christiansø med det 
nyrenoverede ”Store Tårn”, sæler, havbad og 
naturligvis sild fra Ruth. Herfra videre til Gudhjem, 
hvor vi oplevede (og deltog i) Gudhjem Havnekor, 
inden vi lagde til på vores ”faste” plads i Hammerhavn, 
som ligger i gå-afstand til Allinge og Folkemødet. 
En dejlig tur, godt vejr og glade deltagere. 
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Fyn Rundt i uge 30, - på hedebølgen. 
 

 
 

Årets kapsejlads for bevaringsværdige træskibe 
blev en særdeles varm affære med skiftende og 
svag vind. På et tidspunkt sejlede vi på en læns 
med 1,5 knob og 35 graders varme. Pyh… 
rorgængeren stod med fødderne i en balje med 
køligt havvand! 
Den svage vind er ikke EMANUELs kop te, og 
inden sidste sejlads lå vi på en 5.plads, med risiko 
for at ryge længere ned i rækkerne, hvis det 
fortsatte. 
Det gjorde det heldigvis ikke. Fredag kom der 
endelig vind, og endda imod. Det gav mulighed 
for at sejle EMANUELs favoritsejlads – på kryds. 
Det var en fantastisk sejlads, som resulterede i en 
3.plads, hvilket gav en samlet 4.plads for ugens 
sejladser.  Det var hårdt arbejde hele ugen, og 
besætningen kan være stolte over resultatet. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Limfjorden Rundt i uge 37. 
 

 
 
Traditionen tro var EMANUEL igen i år tilmeldt 
Limfjorden Rundt. 
 
Under den første etape fra Løgstør til Thisted blæste 
det kraftigt, 12 – 15 m/s, og sejladsen startede med 
krydssejlads, hvor EMANUEL en stor del af tiden 
sejlede med skandækket under vand. 
Efter ca. en times sejlads blev der konstateret ca. 30 
cm. vand over dørken og ca. halvvejs oppe i 
maskinrummet. 
Vandstandsalarmen viste sig at være ude af funktion, 
men heldigvis blev vandet konstateret i tide, og 
situationen blev på fornemste vis håndteret af 
besætningen. 
Pumper blev rigget til, og EMANUEL kunne sejle til kaj i 
Thisted for egen kraft. 
Stor tak til MIRA, der afbrød in sejlads og kom til 
assistance med ekstra pumpekapacitet. 
Tilbage i Thisted blev skibet tømt helt for vand, og der 
forestod et større rengørings- og oprydningsarbejde. 
Besætningen valgte at bruge nogle dage på denne 
opgave, og samtidig blev toilettet repareret. 
Ulrik tog turen fra Nakskov til Thisted for gennemgang 
af fribordet, som blev antaget for at være den primære 
grund til vandindtaget. 
Det viste sig, at der var 2 større skarpt afgrænsede 
lækager lige over vandlinjen, som havde været den 
primære årsag til, at der var trængt vand ind i skibet. 
Begge lækager var skarpt afgrænsede med 
gennemgående større huller midt i friske planker 
imellem kalfatringerne. 
Hullerne blev midlertidigt lukkede med blyplader og 
besætningen besluttede at udgå af sejladsen og 
returnere til Nakskov. 
Efter nærmere inspektion af skaden kan det 
konstateres, at det desværre ligner en skade, der er 
opstået på grund af en upåagtet påsejling. 
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EMANUEL kommer på land i slutningen af 
oktober, da det ser ud som om der er yderligere 
skader under vandlinjen.  
Når skadens omfang er kendt, vil bestyrelsen 
komme med yderligere informationer om 
hændelsen og omfanget af reparationer. 
Fra bestyrelsens side skal der lyde et ”godt gået” 
til besætningen for at håndtere situationen 
professionelt, og for at stå prøvelserne igennem. 
Det var rigtig ærgerligt, at Limfjorden Rundt ikke 
kunne gennemføres. 
 

 
 
 
Vedligeholdelsesarbejder, - den fremtidige 
situation er udfordrende 
 
Produktionsskolerne er under omstrukturering. 
Der opstår en ny skoleform FGU = ”Forberedende 
Grund Uddannelse”. 
Det kan allerede nu konstateres, at den 
eksisterende aftale med den nuværende 
Produktionsskole om at medvirke ved den 
løbende vedligeholdelse af EMANUEL ophører og 
ikke vil kunne videreføres i FGU. 
Det betyder, at der blandt medlemmerne i større 
grad bliver behov for at formalisere 
arbejdsgrupper, som periodevis kan deltage i 
vedligeholdelsesarbejder inden for områder som: 
Slibning, maling og lakering, vedligeholdelse af 
tekniske installationer og maskine, afrigning, 
vedligeholdelse af løbende gods, oprigning,  

 

 
forårsklargøring, beddingsophold med spuling af skrog 
og maling af bund. 

 

 
 
Bestyrelsen vil udarbejde en plan for de kommende 
arbejder, tidspunkter for arbejdets udførelse og 
behovet for manpower, som efter behov vil blive 
udsendt til foreningens medlemmer pr. e-mail. 
 
Hvis du allerede nu vil tilbyde din arbejdskraft så 
kontakt en fra bestyrelsen herom. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at det er væsentligt for 
den fremtidige placering af EMANUEL i Nakskov, at 
lokale kræfter støtter op om skibets vedligeholdelse. 
 
Fondsansøgninger 
 
Hen over vinteren er det bestyrelsens hensigt at søge 
fonde om dækning af udgifter til primært: 
 

 Nye sejl 
 

 Resten af skanseklædningen, planker, 
lugekarme, gummifuger erstattes med 
kalfatring m.m.  

 

 Ny vinteroverdækning af en mere håndterbar 
karakter 

 

 I kabys: Inventar, Komfur, Køleskab, Vandtank 
 
Der er også brug for sponsorater, for at sikre den 
fortsatte vedligeholdelse. Kender DU nogen ? 
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Togtplan 2019 
 
I løbet af november måned vil du kunne finde den 
foreløbige togtplan for 2019 på foreningens 
hjemmeside: www.sejlmedemanuel.dk 
 
Det kan allerede nu røbes, at der er plads i 
kalenderen til lige præcis DIT togt. 
 
Gennemførelsen af flest mulige togter i 
sejlsæsonen er af afgørende betydning for skibets 
eksistens. 
 
Vi glæder os til at se dig ombord. 

 

 
 

 
Generalforsamling 2019  
 
Reserver allerede nu datoen: 
 

Lørdag den 23. februar 2019 i Stubbekøbing 
 

Indkaldelse, dagsorden og vandet materiale vil du 
modtage i slutningen af januar måned. 
 

 

 
Det næste nyhedsbrev………… 
 
…..det udkommer, omkring årsskiftet. 
 

 
 
 
Sæt lidt kolorit på foreningens kommunikationsveje 
 

 
 
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). 
 
 
 

De bedste hilsner fra 
 

Bestyrelsen 
Foreningen EMANUEL 
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