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3. april: Afhentning i vinterhiet
Vi er jo spændte på at komme til Dyvig og se båden, nu hvor vi har
overladt al klargøring til Larsen brødrene. Det ser rigtig godt ud, og vi kan
nemt bekræfte at vi kommer igen når sæsonen er slut.
Lise var så sød at køre med til Dyvig, så vi kunne sætte en bil i Skærbæk på
vejen og slippe for at skulle hente en bil på Als når turen var færdig. Det
var oprindeligt vores menig at sejle fredag, men det endte med at være en
meget blæsende dag, så vi brugte dagen på lidt småreparationer og
oprydning.
Lørdag morgen da vi havde fået morgenkaffe var vi klar til afgang. Det har været en kold nat med nattefrost
- der var is på dækket og 2 grader i salonen, men solen skinnede fra en næsten skyfri himmel. 8:40 var vi fri
af pladsen, og kursen sat nord på. Vi var enige om først at tage stilling til om vi ville overnatte på Årø når vi
nåede Årøsund, og da var beslutningen nem at tage - vi fortsatte til Skærbæk. Fri af Als kunne vi sætte sejl
og skyde omkring 5 knob, men efter et par timer forsvandt vinden og resten af turen var for motor. Da jeg
skulle rulle forsejlet ind, knækkende indhalerlinen, så den måtte Kim lige reparere da vi kom i havn. I
torsdags da vi satte den ene bil på havnen så vi at den båd der har ligget på vores plads i vinter stadig lå
der, og sendte derfor SMS til ham der står for den slags i havnen, men den lå der stadig da vi kom i dag. Vi
lagde os på nabopladsen og efter sigende er han ikke helt klar til at komme i vandet endnu. Det har været
en dejlig dag, og vi er fuldt optankede med D-vitamin.

10. april: Fænø rundt
Vejrudsigterne for fredag og søndag er ikke fantastiske, så vi har allerede
hjemmefra besluttet at vi bare vil tage en tur rundt om Fænø lørdag, hvor
både vind og vejrlig skulle være OK.
Fredag tager vi i båden i løbet af eftermiddagen, handler lidt i Taulov på
vejen. Det er en iskold nat - ja Kim må op i løbet af natten og finde
skisokkerne frem
. Lørdag er der igen is på
dækket, men solen kommer hurtigt frem, selv om
der ikke er meget varme. Kim får sat de faste
fortøjninger på vores plads, og kl. 10 går vi ud af
havnen. Hilser lige på Steen - de skal sætte sejl på deres Hanse i dag. Vi bøvler lidt
med elektronikken og søkortet, men det kommer til at virke efter et par genstarter,
og vi tager turen vest om Fænø, og begge sejl bliver luftet. Tilbage i havnen får vi sat
de faste fortøjninger på agter, og kommer fint på plads. Der er kommet flere både i
vandet i ugens løb.

17.-18. april: Årets første tur til Årø
Vejrudsigten er ok. De lover sol, 5-6 m vind fra NØ og to-cifrede
varmegrader. Vi står op til dis og ikke meget over
fem grader, men ved ni-tiden bryder solen
igennem, og vi sætter kursen mod Årø. Sejlene
bliver sat så snart vi er ude af havnehullet, og det
går ok derned af. Men det er altså så som så med
de der vindudsigter. På et tidspunkt blæser det
omkring 14m/s. Vi sejler også stærkt
, heldigvis
tager skribenten sig en formiddagslur, så det er
ikke noget problem. Vi tager hele turen for sejl, og
kommer til Årø omkring halv et. Vi skal have ryddet op i
kistebænken, så er det lige så nemt at tage løbehjulene op til Brummers gård efter
den gode saft, men desværre har hendes leverandør svigtet så der er kun det næstbedste på lager og vi kan da også lige købe en halv spegepølse af de gode lokale
galoway-pølser. Vi fortsætter til vingården, og får købt lidt æblelikør og
rødvinseddike. Både her og hos Brummers venter de jo med længsel på at
Kongeriget igen åbner i næste uge. Der er fuld sol i cockpittet så det bliver en dejlig
eftermiddag. Planen er at grille på broen i aften. Forunderligt nok er der ikke mange
både her på Årø, mens små joller og lokale fiskerbåde ligger hulter til bulter og
spærrer for de brede pladser. Det ville være rart om havnefogeden fik ryddet lidt op
i det, men han har jo også en forretning (Årøs Perle), og vi kan se han har travlt med at sætte telte mv. op,
så det er nok forberedelser til genåbningen. Søndag var det en strålende smuk
morgen og traditionen tro en fantastisk solopgang, så det tegner godt for en dag på
vandet. Efter morgenmaden, hvor vi for anden dag afprøvede køleskabsboller til
morgenmad, men det er svært at få dem bagt ordentligt, uden de bliver brændt i
bunden - og så er der nogen der siger at alt lykkes i en gasovn
. Nå men der er
lovet meget lidt vind og den kommer fra NØ, så det tegner til en tur for motor. Det
blæser mere end meget lidt, og det er koldt for styrmanden, som ikke sidder i læ i
solskinnet. Turen tager tre timer og vi er på plads i Skærbæk omkring kl. 12.15. Der
kommer en familie fra Hovborg, som på Facebook havde efterlyst nogle der ville vise
deres båd frem. En sød og rar familie med 2 halvstore børn. Nu har vi inviteret dem
med en tur rundt om Fænø.

23. - 25. april: Juelsminde og Bogense
Efter at have spist og passet børn hos Mikael og Laura i går aftes kørte vi
direkte i båden - eller det vil sige vi satte lige Mikael af derhjemme, så
han kunne låne den gamle bil. Tanken om at den holdt i carporten, og
visheden om en meget blæsende vejrudsigt og udsigt til at skulle cykle på
arbejde .... Vi var relativt tidligt oppe fredag morgen og gik ud af
havnehullet kl. 9, med kurs mod Juelsminde. Vi gik for motor til den
grønne bøje ved Fredericia, og fortsatte derfra for fulde sejl. Før vi ramte
Vejle fjords udmunding, satte vi et reb i storsejlet. Til tider skød vi over 8
knob. Det meste af dagen i fuld solskin - solvejr med det ene øje lukket,
men det skyede til og blæste også op som vi kom frem. Lørdag morgen er
vi igen tidligt oppe, og klar til afgang omkring kl. 9. Vinden er i nord og blæser med omkring 8m/s, så Kim
beslutter at det er en tur for forsejl alene. Der er mange og store bølger, så, det bliver en noget urolig tur.
Det bliver aldrig skribentens kop te. Der er kun 10 sm, så vi er hurtigt fremme, og får en god plads i den
gamle havn. Lidt indkøb, bad og lur når vi fint inden Hille og Lilly kommer til kaffe mm. Det er bare rigtig
hyggeligt. Vi har ikke set hinanden i over et år, så der er en del at samle op på. Jeg har bestilt mad på
fiskehuset, og de leverer fine platter med lidt af hvert. På grund af risikoen for at det fiskefad skal gå i
blodet har vi tilbudt at de kan overnatte i agter køjen, så det bliver jo også lidt halvsent inden vi tørner ind.
Pladsen vi ligger på skal være forladt inden kl. 11, så på den måde har vi altså en bagkant. Det virker
umiddelbart som om det blæser rigtig meget, men da vi først er derude, så er der fint vejr. Solen skinner og
vi flytter os for sejl det meste af turen. Faktisk er det næsten lunt. Da vi når den gamle Lillebæltsbro stryger
vi sejlet og tager det sidste stykke for motor. Da vi kom til Skærbæk i torsdags, var det ene "kødben" på
agter fortøjning knækket - hvordan det så kunne ske, men det betød at vi skulle have skiftet den ene
fortøjning, da vi kom retur. Det gik også fint.

30. 4 - 1.5: En smuttur til Årøsund og jubilæum
Vi kørte i båden i går aftes efter at have passet
Jeppe mens Astrid var til gymnastik med sin mor,
og Mikael var på arbejder forbindelse med
fodboldkampen, hvor der igen måtte være
tilskuere på lægterne. Astrid er ved at lære
klokken, og hun havde selv set på uret da der var
gået en time efter vi var kørt, og havde sagt til sin
mor, at nu troede hun at vi var kommet frem til
farfars båd. Fredag morgen på denne Store
Bededag gav vi os god tid. Lidt over halv ti var vi
klar til afgang, og på vej ud af havnen opdager vi (heldigvis) at der ikke kommer kølvand ud. Vi lægger os
uden på et par pæle, og får skuet det dæksel på, som ikke sad på sin plads, og så var alt godt. Vejrudsigten

havde spået 7 m/s fra NØ. Vindretningen passer, men det er kun et par m/s så vi sætter storsejl og
fortsætter med motor. Forbi den grønne bøje syd for Fænø kan vi sætte forsejlet og fortsætte turen uden
larmen fra motoren. Stærkt går det ikke, for der er op til 3 knobs modstrøm, men vi har jo ikke noget vi skal
nå. Det er vist den varmeste dag på vandet hidtil i år og solen skinner i perioder så det er godt, og der er
masser af marsvin. I dag er det præcis 10 år siden vi kastede los i en spritny båd oppe i Egå, og kort før
Årøsund rundede vores log 10.000 sømil. Vi har sejlet længere, for der har været ture, hvor den ikke har
virket, men det er alligevel noget af en milepæl. Vi kom godt på plads i Årøsund - de er gode til det der med
at vende skilte her. Vi var fremme omkring halv tre. Her er livlig aktivitet med mange der sætter både i
vandet. Dagen slutter med et gedigent regnvejr, og rester fra fødselsdagsfejringen til middag. Søndag
morgen er der som altid en smuk solopgang, men det skyer hurtigt til. Halv ti er vi klar til at tage afsted med
kurs mod Skærbæk. Vi skal hjem i dag, fordi Kim skal vaccineres i aften, og vi skal passe Jeppe og Astrid i
morgen. Vi sætter storsejlet i sundet, og efter den grønne bøje også forsejl. I dag har vi medvind og
medstrøm så det går raskt derop ad. Solen kigger også frem, og i dag lykkedes det mig at fotografere
marsvin, som der var masser af.

10. 5: På tur med Cecilie, Josefine, Thomas og Lena
Kim og jeg kom hver for sig til båden i
løbet af fredagen. Kim havde arbejdet
på Bornholm torsdag og fredag, og kom
direkte fra Københavns lufthavn, mens
jeg kørte derover i løbet af fredag
eftermiddag. Lørdagen brugte vi til
forskellige gøremål, fik givet båden en
tiltrængt udvendig vask, dækket blev vasket med anti-algemiddel og vi fik
købt et nyt startbatteri i Biltema, som Kim fik installeret. Søndag havde vi
lovet Thomas, Lena og deres piger en tur som supplement til deres søgen efter den perfekte båd. De kom
ved ti-tiden og vi var hurtigt ude af havehullet, og fik sat sejl. Der blæste en frisk vind fra SØ, som til tider
var mere end frisk (12 m/s), men hele familien fik prøvet at styre, og
sætte sejl og det modsatte. Vi besluttede at kaste anker i Fænøsund for
frokost. Forsejlets indhalerline havde sat sig fat, så vi måtte kaste ankeret
med et blafrende forsejl, men det gik jo også. En pause i fuldstændig læ
og fuld sol. Pigerne havde meget fornøjelse af Astrids fiskenet og en
spand på bagperronen. Det var svært at løsrive sig, men vi skulle jo hjem
igen. Så for første gang i år, kunne vi smide de store sejlerjakker og

returnere til havnen, kun med en trøje på. Vi siger tak for en hyggelig dag, og håber jeres søgen efter en
passende båd, snart giver pote.

15.-16. maj: Årø - sjældent har vi frosset så meget
Nu hvor jeg er begyndt at arbejde på vaccinationscentret, kunne det ikke
blive til en forlænget weekend, for den stod på arbejde både Kr.
Himmelfarts dag og fredag. Til gengæld kunne vi så lave madklub
derhjemme torsdag aften. Fredag sen eftermiddag kørte vi i båden og
havde nem aftensmad af resterne fra torsdag. Lørdag morgen var vi klar
til afgang omkring halv 10. Der var ikke lovet særlig meget vind, men som
så ofte før, var det en sandhed med modifikationer. Til tider blæste det
over 12 m/s så vi måtte sætte et reb i storsejlet. Vi var fremme på Årø
omkring kl. 1, og der var masser af plads, og vi kunne forholdsvis nemt
bakke ind til flydebroen med stævnen den rigtige vej. Det var en iskold
tur, og især Kim var nærmest bundfrossen så frokosten måtte blive varm suppe. I løbet af eftermiddagen
var jeg lige forbi Brummers gård og købe saft og spegepølse, men ellers gik tiden med at slappe af og dem
der kunne sov til middag. Søndag vågnede vi op til tåge og dis, og DMIs forudsigelser om voldsomt vejr med
skybrud og skypumper i eftermiddag. Vind var der ikke meget af. Ude af sundet, satte vi sejl, og kunne knap
flytte os. Kims fiskesnøre hang lodret ned i vandet og fiskene gad ikke bide på, så vi strøg forsejlet og
fortsatte for motor. Fra kvart i 10 til halv to var vi på vandet, og regnen kom først da vi var tæt på at være
helt hjemme.

30. – 31. maj: Endelig kom solen og varmen og vi tog til Bågø
Det der fuldtidsjob på vaccinationscentret tager jo meget god fritid. Jeg
skulle arbejde både lørdag og søndag fra 7-15 og holde fri mandag.
Heldigvis blev det muligt at afspadsere nogle timer om søndagen, så vi
kørte i båden så snart bilen var pakket, og omkring halv to kunne vi kaste
fortøjningerne.
Efter en ualmindelig blæsende, kold og våd maj, hvor vi bl.a. ikke kom ud
og sejle i pinsen, hvor der ellers var 4 sammenhængende fridage, kom
solen og varmen i denne weekend.

Vi kunne for første gang sejle i bare arme/ben, og lade det uldne
skiundertøj ligge i skabene.
Der var ikke meget vind, men vi satte storsejlet, og havde også motoren
på det meste af vejen.
Omkring kvart i fem var vi fremme på Bågø, og havde på vejen købt et par gode bøffer til grillen. Der er
rigtig gode forhold med en dejlig grill-hytte og det skulle da udnyttes at vejret endelig var til at sidde ude og
spise.
Mandag aften har vi aftalt madklub derhjemme, og tidligere har vi købt hjemmelavet medister her på Bågø,
og det var planen at tage noget af det med hjem.
I havnekiosken kan man købe frosset kød fra kvæg der går på Bågø. Vi ventede på den skulle åbne mandag
kl. 10, og fik provianteret, og satte kursen hjemover 10 minutter over 10. Der var næsten helt fladt vand det
meste af vejen så det blev igen motorsejlads.
Lidt over et, var vi i havn, og efter lidt frokost kørte vi hjem.
Astrid bliver fem år om en måned, og hun har allerede tabt sin første rokketand - det er godt nok tidligt,
Skærmen på den pc vi bruger som kortplotter har fået en revne, så vi har bulet lidt med kortet i dag. Nu har
vi taget den med hjem, og må så prøve om vi evt. kan få skiftet skærmen alternativt slå touch-funktionen
fra.

4. – 6. juni: Til Dyvig i det skønneste sommervejr
Så blev det endelig sommer i Danmark. Vi skal
have tanket og vil derfor til Dyvig, hvor det både
er nemt, relativt billig og god kvalitet af diesel.
Vi ville gerne komme relativt tidligt til Dyvig, så
derfor tog vi beslutningen om at sejle til
Årøsund allerede fredag eftermiddag/aften. Kim
handlede og pakkede bilen, og hentede mig på
arbejde kl. 15 og 16:50 kastede vi los, med vores
nye midlertidige Corona pas parat til
bordreservationen på Dyvig Badehotel. Det er første gang siden starten af
december vi skal ud og spise - det bliver godt.
Vi kunne tage det meste af turen for sejl i skønt solskinsvejr og ankom til Årøsund
lidt i ni. Aftensmaden tog vi under vejs, og
brugte denne skønne aftenen til at skifte vand,
lave lidt småreparationer.

Lørdag morgen var vi ret
usædvanligt klar til afgang før
kl. 9, og kunne igen i det
skønneste vejr tage en stor del
af turen for sejl og var fremme
12:50, hvor vi som sædvanligt
blev modtaget af havnemester Bent, der stod på broen og vise os en god plads, så vi kunne få læ i
cockpittet i den østenvind der trods alt var. På Dyvig Bro foregår tankningen på den plads hvor man nu
ligger, så det er fin service.
Jeg tog et løbehjul til Nordborg for at købe lidt godt til kaffen, men havde i et splitsekund glemt at det var
Grundlovsdag, og derfor var alle butikker jo lukket.
På Badehotellet flytter de krostuen ud på terrassen når vejet tillader det, og det betød jo at vi slet ikke
skulle vise vores Corona pas
. Fyldt med lækre Moules Frits og lidt dessert kunne vi returnere til båden
og sove på vores grønne ører.
Søndag var det så som så med sol og varme. Vi nød de nybagte rundstykker som havnefogeden leverer og
kom afsted allerede kvart over 8. Det vind der var kom fra nord, så selv om vi prøvede var det ikke til sejl i
dag, og hele turen var derfor for motor. 15:20 var vi i havn og jeg havde pakket det meste sammen under
vejs, så vi var hurtigt i bilen og på vej hjem.

18. – 19. juni: Østenvind og sol, så går turen til Assens
Jeg fik lov til at afspadsere nogle timer, så vi kunne komme tidligt afsted.
Kim havde handlet om formiddagen, så det var bare om at få pakket
køleskabet og kaste fortøjningerne.
Solen skinnede fra en skyfri himmel - kunne den andet på denne dag, hvor
Martin bliver 41?
Assens sejlklub har en dejlig have, med borde og bænke og en
uimodståelig udsigt over Lillebælt, og da vi forventede motorsejlads det
meste af eftermiddagen, var det et nemt valg.
Allerede ude af havnen, viste det sig at der var lidt vind som vi kunne sejle på, så vi tog faktisk hele turen for
sejl, og nød det gode vejr, og det faktum, at vi kunne sejle i bare arme og ben.
Vi grillede i havnen, og nogen af os tørnede relativt tidligt ind. Det har tordnet og lynet i det fjerne. Vi
kunne ikke høre det, men lynene hoppede og dansede på himlen ved to-tiden, hvor vi, uvist af hvilken
grund, begge var vågne.
Lørdag er endnu en smuk dag, og det ser ud til det vil blæse op i løbet af eftermiddagen, så vi beslutter at
komme afsted og sætte kursen hjemad. For sejl hele vejen, og de lovede 6-7 m/s viste sig at være over 10
da vi nåede Fænøsund. Mærkeligt vejr. På et tidspunkt var det så stille, at Kim endnu engang forsøgte sig
med fiskestangen, og er nu begyndt at undre sig over hvad alle de marsvin der er i Lillebælt, lever af - der er
tilsyneladende ingen fisk
Vel tilbage i havnen får vi lidt frokost, og får gjort rent både ude og inde, så vi er klar til ferie efter Astrids 5års fødselsdag, som fejres på lørdag.
Vi kører hjem til Esbjerg da
vi er færdige, både så vi
kan nyde vores fine
gårdhave som blev ordnet
i går, og for at være klar til
Kents fødselsdag i morgen.

27. juni – 1. juli: Sommertogtet har sin egen fil

31. juli – 2. august: På tur med Søren og Merete
Det har længe været planlagt at vi skal have vores årlige tur med Søren og
Merete i denne weekend, med start fredag eftermiddag. I løbet af ugen
ser vejrudsigterne ikke fantastiske ud, og vi aftaler at vi må vente og se
hvordan det spænder af med vinden.
Vi mødes i båden fredag sidst på eftermiddagen, og der bliver ikke noget
sejlads i dag, men det ser hæderligt ud lørdag mht. vind.
Vi får noget medbragt mad, jeg har lavet i forvejen og får opdateret
hinanden på dette og hint - det er trods alt et år siden vi sidst har set
hinanden.
Lørdag er vi klar til afgang omkring halv ti, og krydser ned gennem Lillebælt, vest om Brandsø og anløber
Årø ved to-tiden. Det har blæst en 7-8 m/s og regnen har stået ned i stænger. Efter lidt Hawaii-inspireret
frokost er det tid til fri leg. Søren og Merete går en lang tur, Kim får en lur, og eftermiddagen går sin gang.
Vi laver mad på grillen i den fine grill-hytte de har fået på Årø, der er ikke trængsel i dag, og slutter med
kaffe i båden.
Søndag har vi aftalt at vi skal op på vingården, som har fået nye ejere siden Søren og Merete har været her
sidst. De går i god tid, og falder bl.a. forbi et sted, hvor man kan spille 9 huller golf. Kim og jeg tager
løbehjulene derop, hvor vi mødes.

Vi køber en lille vinsmagning med 4 slags vin og dertil deler vi 2 tapastallerkner. Det er blevet så fint vejr at
vi kan sidde ude, og det er en rigtig fin oplevelse.
Tilbage i båden får vi pakket sammen, og tager ud på vores 14 sæsoner lange sejler karrieres "længste" tur.
Målet er Årøsund, som ligger 0,8 sømil væk. Vi har et bord på badehotellet i aften. Det passer fint, for det
blæser temmelig meget i dag, så det er jo hurtigt overstået.
Vi finder en plads mellem pælene lige ved mastekranen. Der kommer en fra havnen og fortæller at senere
på dagen vil Thyra og Svanen komme og lægge sig under mastekranen, så vi vil ikke kunne komme ud før de
er taget afsted. Men hvad som helst for at opleve de to smukke skibe på nærmeste hold (og de tager afsted
mandag morgen kl. 9, så det er jo ingen sag).

Det bliver råbt ad en håndboldkamp om eftermiddagen (Danmark taber til
Sverige), og kl. 19 er vi klar på Badehotellet.
De serverer "kun" en sommermenu, som er 4 retter. Drengene får en vinmenu til, pigerne deler en flaske
hvidvin. Det var en oplevelse i særklasse. En eksplosion af forskellige smage. Første ret var 4 snacks som
blev serveret i mundrette portioner uden tallerkner og bestik, for det var kokkens ønske at man skulle have
det hele i munden på én gang. Lækker laks til forret, skovkylling der var så lækker til hovedret, og en
nyfortolkning af citronfromage til dessert. Uha det var så lækkert alt sammen.
Mandag var vejrudsigten ok. Det så ud til at det ville holde tørt, men også at det sidst på formiddagen ville
blæse op mod 12 m/s. Men et er teori, noget andet praksis, så det var hæderligt. Desværre var vores
storsejl gået i stykker, så vi kunne ikke rulle det ud, men for forsejl (og til tider jernsejl) kom vi fint hjem i
ikke over 8 m/s.

Søren var så sød at melde sig frivilligt til en tur i masten for at få løsnet sejlet, han fik klippet det af, som
havde løsnet sig, og vi kunne igen både hive ud og hale ind, og håber det holder resten af sæsonen, så vi
kan vente med en reparation til vinter, men det må tiden vise.
Vi siger tak for tre dejlige dage i godt selskab

28. august: Tanketur til Fredericia
Nu hvor jeg arbejder hver anden
weekend og det så ydermere kan være
ikke-sejlervejr i en af friweekenderne, er
det ikke blevet til sejlads siden Søren og
Merete var med.
Vi kom i båden fredag eftermiddag og
den virker helt tør efter vandskaden (en luge der ikke var lukket rigtigt i
den periode hvor der var skybrud hver, hver anden dag), men vejrudsigten
er ikke fantastik.
Vi dropper at sejle fredag og Kim skal til Frankfurt søndag, så vi håber bare at
kunne snige os til Fredericia lørdag.
Der viser sig at det er helt fint vejr, og vi har en dejlig tur frem og tilbage.
Vi havde snakket om at blive i båden til søndag, så, kunne Kim køre til Billund
derfra, men vælger at køre hjem lørdag. Så har vi inviteret Lise, Kent og Villy til
brunch søndag. Mikael og Laura kunne ikke.

2. – 3. september: Sommertemperaurer i september og turen går til
Juelsminde
Vi mødes i båden onsdag aften. Jeg handlede på
vejen, og Kim kom direkte fra Billund Lufthavn.
Jeg skal arbejde i weekenden, og der er et
arrangement lørdag i sejlklubben, som Kim skal
være med til, så det var dejligt at vi havde et par
fridage midt i ugen.
Vejrudsigten siger Juelsminde. Der er håb om vi
kan sejle for sejl hjem fredag. Turen til
Juelsminde foregår for motor, mens vi nyder det
helt vidunderlige solskinsvejr. Det er så stille, at vi kan spise frokost i ro og
mag på vejen.
Vi får langskibspladsen inde i havnen, så der er nem adgang til både
servicehuset, og et af de opstillede borde/bænke, hvor vi griller vores
aftensmad. Det er ikke meget vi har grillet i år.
Søndag er vinden som lovet, så vi sætter sejlet så snart vi er ude af
havnehullet, og det går over stok og sten med kurs mod Skærbæk.

Det er ikke helt så varmt ude på vandet i dag, som i går, men det blæser jo også :-). Vi griller igen på havnen
i Skærbæk, og lørdag morgen spiser vi morgenmad med de andre fra bestyrelserne. Jeg kører hjem på
arbejde, og Kim bliver og deltager i arrangementet på havnen.

11. -12. september: Smuttur til Årø
Vi kørte i båden i går, efter vi havde spist
derhjemme. Lørdag stod vi op til noget blandet
vejr: Sol, regn, vindstille og godt med vind fra
den rigtige retning.
Vi satte krusen mod Årø og Kim prøvede
forgæves at fange bare en lille fisk som kunne
forbedre vores aftensmad, men heller ikke i dag
lykkedes det.
Det har på bundlinjen været en fin tur og vi har sejlet alt mellem 1 knob og 6 knob for fulde sejl.
Der er masser af plads i Årø havn, og vi kan praktisk taget vælge frit mellem alle pladser.
Jeg får fyldt lageret af den gode saft op, og ellers er det ren afslapning. I løbet af eftermiddagen kommer
flere både ind. Bl.a. Uffe vi kender fra seniorudvalget - ham har vi vist ikke set i omtrent 100 år. Det var
morsomt at hilse på.
Søndag returnerer vi i god ro og orden til Skærbæk.

17. - 19. september: Lyø og Årøsund
Efter at have været på tur med Astrid og Jeppe torsdag og puttet to
trætte børn kørte vi i båden, da Laura kom hjem, så vi var klar fra
morgenstunden fredag.
Det var OK vejr, og vinden fra det rigtige hjørne. Med storsejl alene satte
vi kursen mod Lyø, og tog de 35 sømil på 6 timer, så det var godkendt.
Sidst vi var her for en del år siden i sommerferien, var der propfuldt og vi
lå som sild i en tønde, men på denne september fredag var der masser af
plads. Vi havde mere end almindeligt svært ved at komme ind til broen.
Heldigvis var der et par mænd der kunne hjælpe med at hive os på plads,
da vi lå på tværs mellem pælene.
Vi fandt løbehjulene frem, og tog en tur rundt på denne charmerende ø.
Lyø by er bevaringsværdig, de fleste huse er fra 1700-tallet og kirken der
er en sengotisk langhusbygning på en næsten cirkelrund kirkegård, som
bestemt også er et besøg værd, og den lokale købmandsgård var
velassorteret.
Da vi kom hjem til havnen, kom havnefogeden og fortalte at han havde
fisket vores flag op af havnen. Hvordan det er faldet af, er et godt
spørgsmål, men dejligt at han havde fundet det.
Det blæste en "halv pelikan" så vi gad ikke rigtig grille, og indtog i stedet
aftensmaden på Hlý. Det var OK, men ikke prangende.
Lørdag var vi efter morgenkaffen klar til at tage afsted. Der skal åbenbart
være udfordringer ved at lægge til og fra på Lyø, for da jeg skulle hale den
sidste forfortøjning ind, slog den knude på sig selv rundt om klampen på
broen, så vi måtte helt ind til kaj for at binde den op - desværre var der
ingen folk på broen der kunne hjælpe.
Vi satte kursen mod Årøsund, og kunne mens vi tog det første stykke se mange af de både der deltog i
Silver Rudder 2021, der var på vej mod Svendborg.
Det blev helt lækkert vejr, og vi nød solen og den lette vind. Begge sejl sat, men stærkt gik det ikke. Da vi
nåede Årøsund, var den igen gal med forsejlet, som vi ikke kunne rulle helt ind. Træls problem. På plads i
Årøsund Lystbådehavn, besluttede vi, også fordi det var næsten vindstille at tage det ned, og pakke det
sammen for sæsonen. Så må vi nøjes med storsejlet de sidste sejladser.
Vi grillede ved sejlklubben og fik efterfølgende et glas vin med dem vi kender fra Bavariaklubben i Årøsund.
Søndag blæste det igen en del, men vi kunne fint sejle på det, og susede hjem til Skærbæk på 3 timer så det
var fint.
I næste weekend er det slut for denne sæson, så vi tog grill og løbehjul med hjem, så skal vi ikke bule med
det i næste uge.

25. september: Retur i vinterhiet i Dyvig
Vi havde for længe siden taget fri fredag, for at have to dage til at sejle til
Dyvig, men et eller andet lavtryk syntes det var bedst at sende kuling ind
over Danmark torsdag og dele af fredagen. Heldigvis meldte de mere
sejlbådsvenlige vindstyrker om lørdagen.
Vi brugte fredagen til at køre den gamle bil til Dyvig, så vi har noget at køre
hjem i søndag.
Lørdag stod vi rigtig tidligt op begge to, og fik taget de faste fortøjninger af
og var på vej omkring halv 9. Det var en
smuk morgen i Skærbæk.
Sidste weekend måtte vi jo bjærge forsejlet, og med kun storsejl ville vi
“aldrig” komme frem, så turen gik med storsejl og motor. Sådan rigtig
solskin og dejligt varmt blev det ikke, men en dejlig dag.
Ved halv tretiden var vi fremme, og her med læ i cockpittet og strålende
sol, var det som en sommerdag.
Vi spiste traditionen tro på badehotellet lørdag aften, og her hvor jeg
sidder søndag morgen og skriver dette, venter vi på, at havnemesteren
leverer lune rundstykker som han plejer.
Tilbage står “bare” at tømme det ud af båden, som ikke skal blive
vinteren over, og så er sæsonen slut.

