
 

 
  

Sæson 2014 
 

det gode skib Freja 
. 



Indhold 
Årets første tur - afhentning i Augustenborg .................................................................................................... 2 

Weekendtur til Assens, 26. – 27. april ............................................................................................................... 2 

Store Bededags tur til Lyø, Sønderborg og Årø, 15. – 18. maj .......................................................................... 3 

Weekendtur til Årø 24. – 25. maj ...................................................................................................................... 4 

Bavariatræf i Bogense 29. - 31. maj 2014 .......................................................................................................... 4 

Juelsminde, Tunø og Endelave, 5. – 9. juni ........................................................................................................ 5 

Årø 5. – 7. juli ..................................................................................................................................................... 6 

Endagstur tl Fredericia og Fænøsund, 19. juli ................................................................................................... 6 

Sommertogtet 25. juli – 15. august har sin egen fil .......................................................................................... 6 

Juelsminde, 30. – 31. august ............................................................................................................................. 6 

Bågø i efterårsvejr, 6. – 7. september ............................................................................................................... 7 

Til Kolding for at bruge deres faciliteter, 19. september .................................................................................. 7 

Fænø rundt 28. september................................................................................................................................ 7 

I vinterhi 3. – 5. oktober .................................................................................................................................... 8 

 

  



Årets første tur - afhentning i Augustenborg 
I 12. - 13. april fik vi klargjort båden - bundmalet og poleret så vi kunne være klar til 
afgang i påsken. 
Onsdag før påske fik vi sat sejlene på, tjekket hvad der skulle tjekkes, så vi kunne 
lette anker Langfredag. 
Lise kørte os til Augustenborg, og vejrudsigten var god. De lover sol og dejligt vejr. 
Vinden skal godt nok komme fra NØ, men vi må se, hvad der sker. 
Ved frokosttid kaster vi fortøjningerne, efter at have tjekket om motoren lækker 
olie, men det var vist bare spild fra vedligeholdelsen, så vi sætter kursen mod 
Dyvig. Vi får tjekket at vi stadig kan finde ud af at sejle med sejl, og har en dejlig 
tur. Der er selvfølgelig masser af plads ved Dyvig bro. Den har været hårdt 
medtaget i efterårets orkaner, men er sat fint i stand. 
Vi spiser traditionen tro på badehotellet, og selv om det er koldt om natten, kan vi 
godt holde varmen. 
Lørdag morgen sætter vi kursen mod Årø. En del af turen går for motor, vinden er stadig i NØ, men en 
fin tur. Vi kommer til Årø i fuld solskin, og vi er da ikke de eneste. Vejret er skønt, vi griller på kajen, og 
kan sidde ude og spise. Det kan næsten ikke være bedre. 
Søndag er målet Skærbæk, og vi kaster los ved 10-tiden. Ganske som de har lovet vil det blæse op, 
og vi sejler på et tidspunkt 7 knob. Vi kommer godt til Skærbæk, men må konstatere at der mangler en 
hækpæl ved vores plads. Heldigvis er naboen endnu ikke kommet i vandet, så vi kan brede os over to 
pladser. 
Vi er kommet godt i gang 
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Weekendtur til Assens, 26. – 27. april 
I går kunne vi konstatere at der er noget galt med ovnen, men det må vi jo finde ud af ved lejlighed,  
men lidt træls, når nu aftensmaden krævede en tur i en varm ovn, men ingen er 
jo til dato døde af en rugbrødsmad (som vi heller ikke havde), så det blev 
morgenboller med pålæg. 
Kim måtte lige en tur til Esbjerg efter nogle glemte sager så han kunne lave noget 
arbejdsrelateret i løbet af weekenden, men ved 11-tiden var vi klar til at kaste 
los, og satte kursen mod Assens. Vinden var i øst, og vi kunne sejle for sejl, til 
vinden løjede helt af. Godt vi trods alt har en motor. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og det kan vi slet ikke få nok af endnu. Om 
aftenen kunne vi sidde i læ i Assens sejlklubs lækre grillhave, med fantastisk 
udsigt over solnedgangen over Lillebælt. 
Søndag vågnede vi til en endnu smukkere dag, og selv en tragisk ulykke i haven 
om natten, (som vi slet ikke hørte noget til), kunne ødelægge en dejlig dag. Vi 
satte sejl i havnen og kursen var nordlig. 



Nord for Bågø løjede vinden helt af, og efter at have drevet lidt med fuld sejlføring, gik vi 
for motor forbi Wedelsborg. Nu kom der igen vind, nu fra nord, og vi susede hjem for sejl 
alene. Mens vi var væk, havde havnen fået sat den pæl der manglede op, så det igen var 
muligt at fortøje forsvarligt. 
Efter at have slette de værste spor efter weekenden, kørte vi lige forbi Dorte og Steen og 
fik en kop kaffe i solen- hyggeligt. 
Både på ud og hjemtur prøvede Kim at få lidt valuta for udgifterne til fiskekort, men også 
denne gang 
var det uden held. 

 

 

Store Bededags tur til Lyø, Sønderborg og Årø, 15. – 18. maj  
Vi mødtes med Søren og Merete onsdag aften i Skærbæk, og forude lå der fire 
dage på den blå hylde.  
Efter morgenmaden satte vi 9.20 kursen mod syd. Vores mål for torsdagen var 
Lyø, der ligger på kanten mellem Lillebælt og Det sydfynske Øhav. 
Vinden var svag og nordlig, og fuld sol på himlen, så vi gik for motor til vi havde 
passeret strædet vest for Bågø. Vi kunne tage et stykke for sejl, og ankom til 
havnen i Lyø 16.45 efter 36 sømil. 
Der var god plads i havnen, og øen viste sig fra sin bedste side, da vores gæster 
tog en rask tur rundt i Lyø by. 
På havnen er der rigtig fine forhold for sejlerne, bl.a. en sejlerstue med 
køkkenfaciliteter og et udendørs areal med bord og bænke. Vi kunne nyde 
hjemmerøget laks og blåmuslinger i solnedgangen. 

Fredag kunne ikke rigtig leve op til vejr profeternes forudsigelser, det blæste noget, og 
solen så vi ikke skyggen af, før sidst på eftermiddagen. Vi lagde fra land 9.50 og valgte 
turen øst om Als og planen var at se hvor langt vi kunne komme. Sønderborg eller 
Augustenborg. Det var som sagt koldt og råt, men vi kunne sejle for sejl, til vi nåede syd 
for Kegnæs, men tog Sønderborg Bugt for motor. Vi besluttede at lægge os ved træbroen 
i Sønderborg, det ville blive for langt at tage til Augustenborg. 
Der var fin plads og fortøjningerne var sat kl. 15.30. 
Dagen tur lagde 26 sm på loggen. 
Der er ikke rigtig mulighed for at grille på træbroen, 
så vi sendte vores spejdere ud for at finde et sted vi 
kunne spise. Det blev Bryggeriet, hvor vi fik gode 
burgere og dem der kunne li det, fik bryghusets 

eget øl. 
Lørdag morgen var det så tåget at man ikke kunne se den modsatte kaj i 
Sønderborg Statshavn, men meteorologerne sagde den ville lette kl. halv ni, og 
det holdt heldigvis stik. Broen ville først åbne kl. 10, så vi havde god tid. Det blev 
en strålende solskinsdag, og Alssund er altid smuk. Der var absolut ingen vind, så hele turen til Årø foregik for motor, 
men det blev opvejet af det dejlige solskinsvejr. 

Vi var ikke de eneste der havde fundet på at gøre Årø til dagens mål. Vi fik en fin 
plads på den nordlige mole, og i løbet af aftenen blev der stort set fyldt op. 
Kl. 14.30 var vi på plads, og kunne nyde eftermiddagssolen i havnen. Dagens tur 
var 25 sm. 
Søren og Merete gik en lang tur rundt på øen, og fik også en god snak med 
folkene på vingården. Hjemmefra havde vi bestilt bord på Brummers Gård, så vi 
kunne få Galloway-kød på dette charmerende sted. Dagens menu kom derfor til 
at bestå af stedets signaturret, som udelukkende var lavet af råvarer fundet på 
øen. Pølse af gallowaykød med pesto af strandkål, grillede hakkebøffer med 
tilbehør, og dem der lystede kunne få hjemmebagt kage til dessert. 



 
Søndag må vi konstatere at denne tur lakker mod enden. Nu er der bare det 
sidste ben tilbage til Skærbæk. Vi er klar til afgang 9.50, og efter en god sejlads for 
fulde sejl i 5-6 meter vind fra NØ kunne vi anløbe S-B-K kl. 13.25. 
Vi har i alt sejlet 104 sømil på denne tur, og siger igen tak for godt selskab 

 

 

 

 
 
 
 

 

Weekendtur til Årø 24. – 25. maj 
Fredag aften og nat var der varslet skybrud over Danmark, men der kom nu ikke så 
meget vand i Skærbæk, men det der kom, kom lige da vi skulle flytte ting og sager fra 
bilen til båden. 
Lørdag morgen var det overskyet, og næsten vindstille, så vi gik for motor ned til 
Brandsø- som vi denne dag tog vest om, det sker ikke så tit. Kim prøvede igen at fange 
fisk, og sørme om ikke det gav en stor fin hornfisk, som senere blev til forretten da vi 
skulle have aftensmad. I løbet af formiddagen blev det det skønneste solskinsvejr, og 
vi kunne vel ankommet til Årø l. 13.30, konstatere at der var Øfest og derfor masser af 
mennesker på øen. Vi fandt cyklerne frem, og kørte ud på vingården og fik et glas 
kølig hvidvin, cyklede forbi Galloway-gårdbutikken og købte spegepølser. 
Det lykkedes at få del i et bord på grillpladsen, og vi kunne nyde vores medbragte og 
selvfangede mad sammen med 4 sejlere fra Dyvig, som vi delte bord med. 
Der var virkelig gang i den, med musik på havnen, men det kunne nu ikke genere vores nattesøvn. 
Søndag morgen var det igen overskyet, men klarede op og blev til solskinsvejr i løbet af dagen. Nord 
for Brandsø kunne vi sætte sejl, og skød mellem 4 og 6 knob hele vejen hjem. Vi skulle jo hjem og 
stemme til EU-valget. 
I alt 34,33 sømil 
 

Bavariatræf i Bogense 29. - 31. maj 2014 
Årets landstræf i Bavariaklubben gik i år til Bogense, og vi havde derfor tilmeldt os. 
Der var varslet dejligt solskinsvejr over Kongeriget, men desværre var vinden i øst 
om torsdagen, så vi tog turen fra SBK til Bogense for motor. Vi var taget tidligt af 
sted, og kom til havnen kl. 10.30 efter 16,78 sm. 
Vi fik en rigtig fin plads med stævnen ind til gæstebroen - der ligger man rigtig fint. 
Torsdag aften var der arrangeret grill med medbragt mad, og vi faldt i godt selskab. 
Dagen skal nu mest huskes for at det var i dag Lise fik fast job i Grindsted - det 
måtte vi bestemt fejre med champagne, som vi delte med vores nye venner fra hhv. 
Kolding og Egå. 
Fredag var der velkomstmøde i sejlklubben, og derefter et foredrag med 
Marinehjemmeværnet. Der var også arrangeret en tur til den nye indsø øst for 
Bogense, men der var 6-7 km derud, så det fravalgte vi - tog i stedet for en tur rundt 
på molerne, for at se, om der var nogen nyheder vi kunne suge til os. 
Fredag aften var vi til before dinner drinks i Pegasus fra Egå - rigtig hyggeligt. Aftenens banket var 



også hyggelig, men vi brød relativt tidligt op. Vi har besluttet at kaste los lige over middag, 
så vi kan have søndagen derhjemme, og efter frokost smuttede vi ud af havnen i stik 
vestenvind, så det blev igen en tur for motor. Vi slog lige et slag forbi Fredericia, for at se 
de store tall ship der lå til kaj. Da vi kom til SBK havde vi jo ikke fået vendt vores skilt til 
rød, så der lå en lille tysker, men de gad heldigvis godt flytte sig, så vi kunne komme på 
plads. 
Vi var i Esbjerg kl. 19.15, og sluttede aftenen af, med at spise sammen med de unge 
mennesker på Flammen. 
 
 

Juelsminde, Tunø og Endelave, 5. – 9. juni 
Grundlovsdag var i år torsdag før Pinse, så med en ekstra feriedag, kunne det 
blive til 5 dage på den blå hylde. 
Vi lagde fra torsdag morgen kl. 9.15. Målet var Snaptun/Hjarnø. Det ver 
gråvejr, og vi den er omkring 4 m/s fra SØ. Vi sejler for sejl, men allerede ved 
broerne, begynder regnen, og det lyner og tordner, så 
vi vælger at søge ind i Juelsminde. Der er nu også rigtig rart der, med gode 
faciliteter. Først på aftenen kommer solen, og vi gør klar til at grille på kajen. 
Men det trækker op til regn, så vi pakker sammen, da maden er færdig, og 
kan heldigvis spise i ly for regnen under kalechen. 22,8 sm. Det koster nu 150 
kr. at ligge i Juelsminde. 
Fredag er vejrudsigten endnu værre. Det bliver til en regnvejrsdag med 
vindstyrker omkring kuling, så vi bliver i Juelsminde. 
Lørdag er en strålende solskinsdag, og vi er allerede ude af havnen kl. 8.30. 
Det er den mest fantastiske dag, med høj blå himmel, men ingen vind. Vi går for motor til Tunø, hvor vi 
kl. 13.25 kommer til en næsten overfyldt havn - det skulle vise sig at der var plads til mange flere :-). Vi 
ligger i 2. Position, og inden aftenen er omme ligger der to mere uden på, og en ved hækken. En tur på 21 sm. Tunø er 
et populært sted, så det koster 190 kr. 
Vi kan ikke få cyklerne i land, men går en tur til Tunø by og får set kirken, der også er fyrtårn. 

Søndag hersker på det nærmeste kaos, fordi alle dem der ligger inderst i bassinet gerne vil 
ud, og vi lægger os i slipstrømmen og er ude af havnen kl. 9. I dag vil vi til Endelave. Det er 
lidt overskyet, men op af dagen kommer solen igen, og det er en dejlig dag. Vinden er i øst 
og omkring 6 m/s, så det kan ikke være meget bedre. Kl. 12. kommer vi til Endelave, og 
der er såmænd lige så fyldt som på Tunø. 
Men vi er heldige og får stævnen til en bro. Det viser sig at der kun er en købmand tilbage 
på øen, og den lukker allerede kl. 13, så der er ingen muligheder for at proviantere. På 
campingpladsen, kunne man end ikke købe ene avis, for hun sagde, at de kom så sent, at 
der ikke var nogen der gad købe dem. Her er prisen 145 kr., og alt er inkl. Fra strøm til 
bad.17 sm. 
Mandag vågner vi igen til en dejlig solskinsdag, og vi forsøger med sejl, men det vil tage 30 
timer at komme hjem, hvis vi ikke starter motoren. Kvart over 8 er vi ude af havnen, og 
hjemme i Skærbæk kl. 14.45. 31 sm. Pinseturen lagde i alt 91,75 sm                

                  på loggen. 
 
 

 
 
 
 
 



Årø 5. – 7. juli 
Med Kim vel hjemme fra Washington, var vi klar til den første tur i en hel måned. 
Vejret var lunt og dejligt, men lidt overskyet. Det gik for motor ned til 

Wedelsborg, men så var der vind nok til sejl. 
Da vi kom til Årø, var der masser af plads i havnen, men i løbet af eftermiddagen, 
blev der helt fyldt op. 
En rask cykeltur for Tine ud til gårdbutikken for at købe bøffer spegepølser og en 
Årøøl (som Kim ikke syntes var fantastisk). 
Søndag ventede vi på havnefogeden skulle komme, men halvti gav vi op og 
kastede los. Det kunne gå for sejl hele vejen hjem, men vinden var i SØ, så er det 
svært at komme på plads i SBK, men det lykkedes da til sidst. 
 
 
 

Endagstur tl Fredericia og Fænøsund, 19. juli 
Vi har fået leveret den nye ankerbøje, og vil også gerne have tanket inden vi skal 
på ferie, så vi smutter til Fredericia for at få fyldt diesel på, og derefter til 
Fænøsund for at prøve ankerbøjen. Den er stor, hvid og vældig smart - tror vi. Vi 
kaster ankeret og finder så ud af, at vi ligger lidt for tæt på en nabobåd, men 
bøjen virker fint. Da vi skal have ankeret op, viser det sig, at vi har fanget 
nabobådens ankerkæde, og i maset med at komme fri af den, kommer snoren fra 
bøjen i skruen, sammen med det påmonterede blylod. Der er ikke andet at sige 
til det end ØV. Kim prøver om han kan dykke ned og fjerne det, men der er alt for 
meget strøm i Fænøsund til det kan lade sig gøre. Gode råd er dyre, og vi ender 
med at ringe efter Steen, som kommer ud og trækker os hjem. Han skaffer også 
gennem Brolars en dykker som kommer en lørdag aften og befrier vores skrue. 
Uha det kunne ha' kostet os ferien, men nu er alt som det skal være. Bortset fra 
vi ikke har nogen ankerbøje  
 

Sommertogtet 25. juli – 15. august har sin egen fil 

Juelsminde, 30. – 31. august 
Uvist af hvilken grund har jeg intet skrevet om denne weekend, men jeg 

kan da se vi har været i Juelsminde 

 

 

 

 

 

 



Bågø i efterårsvejr, 6. – 7. september 
Bågø er altid et besøg værd 

 

 

 

 

 

 

Til Kolding for at bruge deres faciliteter, 19. september 
Septiktanken er igen stoppet. Heldigvis har de udstyr til den slags i Kolding 
Sydhavn, og vi tager en tur derind i den smukkeste aftensol - det var som at 
sejle direkte ind i solnedgangen.  
Turen derind var for motor, mens vi kunne returnere for sejl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fænø rundt 28. september 
En søndagstur kunne det blive til i dag. Fænø rundt går man aldrig galt af. 
Ankeret ud, og frokost i Fænøsund er balsam for sjælen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I vinterhi 3. – 5. oktober 
Så lakker sæsonen til ende, og vi skal ha' båden til Augustenborg. De lover rigtig 
skidt vejr lørdag eftermiddag, så vi vælger at lægge fra land i Skærbæk allerede 
fredag aften, og tog en aftensejlads til Årøsund. Det er bælgmørkt da vi kommer 
frem, og bovpropellen driller, men vi lægger os foran mastekranen uden 
problemer, Flere kommer og fortæller at den skal bruges lørdag morgen, men det 
er ikke noget problem for vi vil tidligt af sted. 
Halv 7 er vi på vej ud af havnehullet og kursen er sat mod Dyvig. En dejlig tradition 
at slutte af med god mad i Skipperstuen. Vi er fremme allerede kl. 10, og bruger 
dagen på at gøre rent og pakke det sammen som vi ikke skal bruge søndag. 
Søndag tager vi den lille tur til Augustenborg, får taget sejlene af, og tømt båden 
for det der ikke skal være der i vinter. 
En dejlig sæson har fundet sin afslutning. 


