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Foreningen EMANUEL 
Nyhedsbrev nr. 3/2019 

 

 
 

Kære medlem af Foreningen EMANUEL,  
 
Velkommen til nyhedsbrev nr. 3/2019 
 
Allerførst vil vi ønske dig og dine kære en  

 
 
og ikke mindst et Godt Nytår. 
 
Vi glæder os til at møde dig i det nye år. 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse noget om årets 
sejladser, om de planlagte sejladser i det nye år, og 
om de mange tiltag, der i årets løb er gjort for at 
”opgradere” EMANUELs sejlduelige tilstand. 
 
Du kan også læse om de mange opgaver, der skal 
løses i vinterens løb under skibets ophold på værft 
og bedding, og om hvordan du vil kunne yde en 
indsats hermed.  
 
Desuden får du et kort resume over resultatet af 
bestræbelserne på at skaffe midler fra fonde m.v. 
til at finansiere reparationer og vedligeholdelse. 
 

 
 
 
 
 

 
Sejladser 2019 og 2020 
 
For at skabe det økonomiske grundlag for at bevare 
skibet i foreningens regi er det afgørende, at der i 
sæsonens løb sejles flest mulige togter med mindst 
8 – 12 deltagere på de åbne togter. 
Desuden bidrager de lukkede togter, hvor en gruppe 
lejer skibet en dag, en weekend, en uge i væsentligt 
omfang til en forbedret økonomi. 
 
I 2019 blev enkelte togter desværre ikke gennemført 
(Rumregatta og Limfjorden Rundt), da der manglede 
skippere. Pinsetogtet blev gennemført med et 
begrænset deltagerantal og et par nye togter blev 
føjet til sejlplanen. 
 
For 2020 er der fundet skippere til alle togter, - også 
de nye. 
 
Sejlplanen for 2020 finder du på hjemmesiden: 
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=844 
 

Togtbeskrivelserne for de åbne togter i 2020 vil du 
kunne finde på hjemmesiden i starten af februar 
måned, men du kan allerede nu tilmelde dig på 
hjemmesidens tilmeldingsformular. 
 
Det har flere allerede gjort, så tøv ikke. 
 

 

http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=844
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Årets første togt var deltagelsen i TS-Pinsestævnet 
og SKVULP-havnefestivallen i Holbæk. Det blev 
med besøg i: Stubbekøbing, Korsør, Odden 
Havneby, Hundested, Holbæk, Helsingør og 
Dragør. I Hundested var der stor fokus på 
EMANUEL, der frem til 2002 i næsten 20 år var 
hjemmehørende ved institutionen Sølager i Lynæs. 
Tidligere ansatte ved Sølager sejlede med på dele 
af togtet, og i Hundested var der åbent skib med 
Sølagers tidligere forstander om bord og med 
besøg af mange tidligere ansatte og beboere fra 
Sølager. 
 
TS-pinsestævnet i 2020 bliver i Aalborg. Glæd dig 
til flere dages sejlads og oplevelserne i Aalborg, 
som bl.a. flere gange har været værtsby for Tall 
Ships Race og er hjemby for Jomfru Ane (Gade) 
med aner helt tilbage fra slutningen af 1500-tallet. 
 

 
 
I umiddelbar forlængelse af Pinsestævnet blev 
kursen sat mod Folkemødet på Bornholm. På 
grund af stormende kuling fra øst gennemførte vi 
ikke hele den planlagte rute, men det blev til en 
hyggelig ekstra dag i Falsterbokanalen før vi satte 
kursen mod Hammer Havnen. 
 
 
 

 

 

 
 
Efter et par dages ophold i Hammerhavn med rig 
lejlighed til at opleve Folkemødets mange 
begivenheder i Allinge blev kursen sat mod et altid 
oplevelsesrigt ophold på Christiansø. Herfra gik det 
til en dag i en nu helt tom Allinge Havn, før vi 
forsatte gennem Falsterbokanalen til 
slutdestinationen i Nyhavn. 
 
2020 byder også på et besøg på Bornholm. Hvis vejr 
og vind tillader det, så bliver det Svaneke, 
Christiansø, Gudhjem og Hammer Havn/Folke-
mødet. 
 
Fyn Rundt blev gennemført med en ny, ung skipper, 
Kristian Bruun, ved roret. Blandt deltagerne var der 
også et par unge fra det seneste Georg Stage togt og 
en antal garvede EMANUEL-sejlere. 
 
Det tegner godt for fremtiden og Fyn Rundt 
gennemføres også i 2020 med Kristian som skipper. 

 
 

I 2020 går starten i Svendborg og der fortsættes til 
Ærøskøbing, Faaborg, Ankerplads, Assens og til 
afslutningen i Middelfart. 
Du kan læse mere her: http://fyn-rundt.dk/ 

http://fyn-rundt.dk/
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EMANUEL deltog for første gang i år i Øresund på 
langs. 
Start i magsvejr og solskin ud for København, 
derefter pludselige og hårde vindstød sluttende 
med totalt skybrud før anduvningen i Helsingør. 
Besætningen bestod af en halv snes unge fra 
primært nylige togter med Georg Stage. 
 
Skipper og alderspræsident, Kristian Bruun, trak 
med sine 23 år gennemsnitsalderen op til hele 19,2 
år! 
Jo, jo. 
 

 
 
The Young Ones forventer også at deltage i 2020, 
hvor de jo for resten så alle sammen – lige som os 
andre - er blevet et år ældre.  
 
Limfjorden Rundt 2020 gennemføres, hvis det 
fornødne antal deltagere viser interesse herfor. 
Det er en af årets mest spektakulære sejladser. 
 
Følg med her: https://limfjordenrundt.dk/ 
 

 
Billede fra Limfjorden Rundt 2018 – det rykker….  

 
Ind imellem de åbne togter er der med egne 
besætninger og deltagere gennemført et antal 
weekendtogter og det efterhånden traditionsrige 
ugetogt med sangkoret ”De strandede Hvaler” fra 
Sejlklubben Sundet. 
 

 
 
 

Årets sidste åbne togt udgik fra Nakskov til Æblets 
dag i Dybvig på Fejø en kølig og lufterig oktoberdag 
med opklaring fra sydvest. 
 
Togtet gentages i 2020 med et par afstikkere til 
andre steder i området. 
 

 
 
 
Vedligeholdelse, værft, beddingsophold i vinteren 
2019/2020 
 
De sidste par år er der ved en stor indsats fra 
medlemmer, private sponsorer og lån fra 
Skibsbevaringsfonden (kr. 150.000 i 2017) 
gennemført et betydeligt og omkostningskrævende 
stykke arbejde med at forny store dele af 
skanseklædning, lønning, planker i skrog, batterier,  
ny toiletpumpe, pumpe til gråt vand, ellænse-
pumpe, ny lader/inverter, gennemgang af 
elinstallationer, total renoveret brandpumpe og en 
hel del mere. 
 
Værdien af egenindsats og de private sponsorers 
bidrag beløber sig til flere hundrede tusind kroner. 
 
Men der skal mere til.  
 
I vinterens løb forventes sidste del af arbejdet med 
at skifte lønning, skanseklædning, dele af skandæk 
og nogle planker at blive gennemført.  
 
En stor del af sejlgarderoben bliver udskiftet. 
 
Masten bliver taget ned og gennemgået sammen 
med rundholter. 
 
Røstjernene bliver skiftet. 
 
 

EMANUEL%20-%202.JPG
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Dækket bliver totalt omkalfatret. 
 
Gasovn og – komfur udskiftes. 
 
Der arbejdes på at skaffe midler til at udskifte hele 
varmeinstallationen (oliefyr, radiatorer, rør m.v.) 
med et varmluftsanlæg. 
 
Skibet skal på bedding, spules, skrabes, 
bundsmøres, lakeres, males, rigges op, klargøres 
og meget mere.  
 
Som den opmærksomme læser allerede har 
bemærket, er der mere arbejde, end nogle få 
hænder kan præstere. 
Der er derfor bestemt også brug for DIN indsats! 
 
Kontakt Sten Lykkebo (40638901) eller Ulrik Larsen 
(26651323) og tilbyd din hjælp. 
 
Tidsplanen kendes endnu ikke præcist, men vi 
giver besked, så snart de enkelte opgaver kan 
placeres i kalenderen.  
 
EMANUEL ligger i Rødbyhavn, hvor vi bliver indtil 
foråret 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jamen, hvor kommer pengene fra ?  
    - spørger du nok. 

 
Rigtig mange ”penge” kommer i form af egenindsats 
fra de ihærdige slidere i medlemskredsen. 
 
Rigtig mange ”penge”/materialer kommer fra 
private sponsorer. 
 
Og mange penge kommer i år også fra fonde. 
 
Bestyrelsen har søgt en hel del fonde og 
virksomheder om støtte. 
 
Heldigvis har nogle betænkt EMANUEL: 
 

 
Skibsbevaringsfonden giver et rente og afdragsfrit 
lån på kr. 125.000 til delvis finansiering af lønning, 
skanseklædning, støtter, skandæk. 
(Der mangler ca. kr. 70.000) 
 
 

 
NordeaFonden giver kr. 30.000 til delvis udskiftning 
af klædningsplanker (Der mangler kr. 60.000) 
 
 

 
Velux Fonden giver kr. 150.000 til udskiftning af sejl 
og til sejlpresenninger. (Der mangler kr. 64.000) 
 
 
Gasovn og – komfur, ca. 18.000 tages fra 
kassebeholdningen. 
 
Varmeinstallationen ca. kr. 65.000 søges der fortsat 
fonde om at finansiere. 
 
Og så er der alt det andet, - maskinruf, forreste 
nedgangskappe, og …… 
 
I bestyrelsen fortsætter vi arbejdet med at søge 
fonde og sponsorater.  
Kender du nogen, du synes, vi skal søge, så kontakt 
kassereren på mail: egonhansen@mail.dk. 
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Kontingentopkrævning 2020 
 
Mange medlemmers kontingent er en helt 
nødvendig basisindtægt for foreningens arbejde. 
 
Lige nu er vi 119 medlemmer. 
 
Mangler du en gave, så udsteder kassereren gerne 
et gavebrev til et medlemskab. 
 
Kontingentet er uændret: 
 

- Personlige medlemmer <= 3 år, kr. 0,00   
- Personlige medlemmer >= 4 år - <= 11 år, kr. 

100  
- Personlige medlemmer >= 12 år, kr. 200 
- Foreninger og virksomheder, kr. 1.500   

 
For børnenes vedkommende skal der oplyses 
fødselsdag ved indmeldelse.   
 
Kontingentopkrævning udsendes midt i januar 
måned med forfald pr. 1. februar 2020.  
 
Reducer gerne kassererens opfølgning, rykkere 
m.v. ved at betale til tiden. 
 
 
 
 

 
Generalforsamling 2020 
 
Afholdes lørdag den 22. februar 2020 i Stubbe- 
købing. 
 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
 
Indkaldelsen sendes ud løbet af januar måned. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Vi glæder os over dit medlemskab, som både viser 
interessen for at bevare EMANUEL i sødygtig stand, 
og er en uvurderlig økonomisk indsprøjtning for drift 
og vedligeholdelse af skibet. 
 
 

De bedste sejlerhilsner fra 
 

Bestyrelsen 
 
 
 
 
 

 
 


