
2.5.2021 

Ohøj alle 

Endnu en dejlig Torsdag gik, og flid og arbejdsglæde var omkvædet. 

"Den hjælpende hånd" blev smurt, Rambla stien vokser fornemt, den ny rå blev fundet i Rudkøbing 

Vi har meldt os til "Fyn rundt" --- med Thea eller Rambla - det snakker vi videre om. 

Jacob er ved at tætne Thea, og vi snakkede om at fra nu af tager vi hensyn til jollen, og ikke til 

traileren ved søsætning og optagning. !!! 

DET betyder traileren helt ud i vandet til Thea flyder og samme ting ved optagning.  Der ryger 

nogle lejer , men hellere det end at Thea knækker på midten og får varige skader, 

Vi se torsdag (/ d. 6 Maj. - 09.00 - på pladsen ) 

Endnu en herlig dag venter. 

Jeg glæder mig allerede --- i mellemtiden kan man nyde lidt indtryk fra sidste torsdag  

VI SES !!! 

 



 

 



 

25.4.2021 

Ohøj alle THEA`s håndgangne mænd 

 
I Torsdags blev Thea sat ud – og diagnosticeret utæt midtskibs. Jacob har lovet at 

tage sig af det !!!    - TAK til teamet som har klargjort, lakeret og bundsmurt – godt 



arbejde - Hun står på Frederiksøen, og bliver søsat såsnart tætningsmissionen er 

fuldført – hvis altså der er nogen der gør det. 

Formanden har fundet en rå til ramblaen – den ligger i Rudkøbing, og havnefogeden 

har givet os tilladelse til at bortføre den til gavn og glæde for børn og barnlige sjæle 

her på Ramblaen.   DET gør vi så snart traileren er frisat, men på Torsdag (d.29 apr.) 

tager vi uanset hvad nogle stykker til Rudk. -fisker råen ud af en bunke rundholter på 

et vrag – mærker den og sikrer den – Det er stort – Arons gamle rå`s  afløser er 

fundet. 

Arbejdet med Jolleinstallationerne og Ramblastien langs bolværket skrider fornemt 

frem – vi fortsætter det gode arbejde på Torsdag. 

Carsten har været på genbrugspladsen med en trailerfuld af alt det gamle skrald vi 

havde samlet på ”den Røde plads” – det er stort og pynter svært. 

Jeg sidder og brummer på en dato og en dagsorden til vores årlige generalforsamling. 

Indtil videre synes jeg vi skal reservere SØNDAG d. 30 Maj, kl. 15.00 til denne. 

Mon ikke vi kan være i det store lokale i Brogade 13 ( Hos Jørgen og Margrethe )  

 

Jeg glæder mig til Torsdag ------ vi ses 

Peter 

 



 

13. 4. 2021 

Hej Peter, 

 Tak for snakken! Jeg lovede dig lidt flere ord. De kommer her: 

 Baggrunden for det maritime samvirke er, at selvom der er et levende maritimhistorisk miljø med 

skibe, bådelaug, foreninger og institutioner i Svendborg, så er søfarthistorien ikke så synlig og 

tilgængelig, som den burde være. Det skal vi lave om på! 

 I det maritime samvirke vil Svendborg Museum samle kræfterne i Svendborg til fælles arbejde for 

den maritime kulturarv. Helt konkret betyder det, alle maritimhistoriske aktører inviteres til at være 

med i en ny portal til den lokale søfartshistorie: www.søfartsbyensvendborg.dk, der er under 

opbygning. Her kan vi synliggøre alt det arbejde, der allerede bliver gjort, og vi kan skabe nye tiltag 

sammen. 

 Gennem udstillinger, sejladser, aktiviteter, foredrag og meget mere kan vi vise, hvordan Svendborg 

Havn er en levende havn, hvor man kan komme helt tæt på den maritime kulturarv som ingen andre 

steder i Danmark. Som led i arbejdet med den maritime kulturarv samarbejder Svendborg Museum 

og Danmarks Museum for Lystsejlads om udstillinger i hallen på Frederiksø, hvor samvirket også 

er forankret med et fællesareal, der kan bruges til udstillinger.  

 Formålet er at løfte fortællingen om søfartsbyen Svendborg, byen ved sundet. Når man kommer til 

Svendborg, så skal søfarten være synlig, muligheden for at deltage være åben og fornemmelsen af 

at komme ind under huden på søfarten til stede.  

http://www.søfartsbyensvendborg.dk/


 Jeg håber, at I i travaljelauget har lyst til at klikke jer lidt rundt på hjemmesiden og se på, hvad der 

er i sin vorden.  

Så må vi ved lejlighed drikke en kop kaffe! 

Med venlig hilsen 

Nils Valdersdorf Jensen 

Ph.d.-stipendiat 

Museumsinspektør 

 

Grubbemøllevej 13 

DK-5700 Svendborg 

 

 

13. 4. 2021 

 

OHØJ der i hus og hytte - til vands og til lands 

 

TAK for endnu en god Torsdag, -  

Thea et ordenrligt skridt nærmere søsætning og Ramblaen og vores plads godt fyldt med materialer 

til forårets arbejder. 

VI fortsætter på Torsdag (d. 15 April ) - på Den Røde plads kl. 09.00 - Udendørs !! og arbejder 

videre med hver vores ting. 

 

Vi indkalder først til generalforsamling når der er helt nøjagtige udmeldinger om hvad vi må og 

ikke må - Det vil sige at vi ikke kan nå at holde generalforsamlingen indenfor vedtægternes 

datoramme, men nu er vi jo alene hjemme så vi gør hvad der passer til forholdene, og eventuelle 

protester og indvendinger vil blive arkiveret i 3 expl. på den blå hylde. 

 

Vedhæftede - eller vedsendte link - er en mail jeg fik fra Niels Valdersdorf fra Museet. 

De er ved at lave en såkaldt Portal:" Søfartsbyen Svendborg"  

Læs hans mail og kig på hjemmesiden, så snakker vi videre om det. 

 

Jeg glæder mig til vi ses 

 

Stor hilsen.......Peter 

 

 

1. april 2021 

 

http://www.svendborgmuseum.dk/da/


 
Ohøj der alle Theas elskere 

JEG VIL LIGE vise en skude jeg har fået til vores 

Rambla. 
Jeg regner med at den kan komme i løbet af måneden, så den er klar 

til åbningen af Ramblaen først i Maj, -så er der underholdning i 

topklasse. 
 

OG så vil jeg gerne ønske jer alle en god og velsignet påske  

Vi ses 

Peter 

 

 

30. 3. 2021 

 

Ohøj der i travaljelauget 
 

Jeg har snakket med Rasmus (havneassistenten )- alt det træ vi har brug for til vores 

gangbro et.c. henter vi torsdag efter påske, d. 8 April kl. 10.00. Vi er 4 der har set på 



herlighederne, og Rasmus har lovet en truck til at få det ud af hallen. Så kører vi det 

selv over til mudderhullet. Havnen har en boogietrailer vi kan låne, og Carsten har en, 

så det skal nok gå. 

Ideen med en gl. telefonpæl til Rå er skudt ned – der er ingen der vi høvle og slibe i 

den. Det er for giftigt. SÅ ---- vi søger stadig efter en ny rå : 8 m. lang og 15 cm i 

diameter på midten. 

Oprydning på Den Røde Plads. ------ Nu vi har fået en trailer af Jørgen F. syns jeg at 

vi skal fylde den med al det skrammel vi kan finde og køre det på genbrugspladsen, 

samtidig ka vi jo lige svinge forbt T.Hansen og få en højre bagskærm til traileren og 

popnitte den på. 

…………..og hva vi ellers kan finde på 

 

 

Herlige hjertelige hilsener fra  Peter 
 

 

Referat af møde i fri luft - 18.03.2021 

Jay, Torben, Søren, Klavs, Jørgen, Brus  



 

1. Klavs og Anders er tovholdere og formænd på Jolleinstallationerne 

2. PeterBrus kontakter ”havnen” om træ til gangstien. Der skal bruges 66 m 5x5 

tommer langsgående vanger, 240 m dæk i 1m. længder 0g ca 20 stk 2 m. 

længder til installationsdæk. 

Vi skal mødes med Rasmus Havneassistent henne ved lagunen tors.25 kl 10.00 

(ndr. kajgade no 1) 

3. Jay har fixet en telefon pæl til rå – han snakker videre med anders om det og de 

melder tilbage. 

4. Søren køber tov hos Ring-Andersen til sømandens hjælpende hånd, så den kan 

komme i omdrejninger. 

5. Vi spørger Jacob om Theas øverste bord behøver forstærkning efter 

”stressningen” sidste år 

6. Søren stiller lak og maling til Thea frem i skuret på den røde plads. Jens vil 

gerne lakere essing og årer, Jay vil også gerne være med på Theas klargøring – 

Flere ?? 

7. Vi snakkede om hvordan vi skal ”angribe” Fyn Rundt i år.  Vores normale 

mobile rambla er måske lidt for smittefarlig ? -  en mulighed er at følge efter 

sejladsen med Thea på traileren – smide Thea i vandet en hyggesejlads fra 

målbyen – ankomme som de første – evt.  hive Thea op og stille hende på 

kajen og lade det være vores præsentation – og gentage proceduren dagen efter. 

8. Vi melder os til småbådsregattaen i Ærøskøbing d. 8 august. 

9. Jørgen har doneret en trailer til pladsen !!!  

 

DET VAR dejligt at mødes i fri luft og få genoptaget torsdags morgen som vi 

ka li den, det gør vi igen – med god afstand må vi jo samles op til 25 til 

udendørs kulturelle arrangementer så…………… 

 

Vi ses næste torsdag – på ”Den Røde plads” - d. 25 Marts kl. 09.00  

 

PeterBrus 

 

 

 

3. 3. 2021 

 



 
OHØJ – Alle der i coronaskjul – her er lidt strøtanker og stikord 

NU ER DET TID TIL udendørskultur !!!  

Muligvis inspireret af vores nationale favorit – fodbold – må vi nu samles op til 25 

personer til udendørs kulturelle arrangementer.   -----HØR HER----- 

Hvis vi nu kunne styre os og samle ” max 5 pers. Grupper” i passende afstand, så 

kunne vi jo – måske – samles et par grupper i god afstand fra hinanden – på 

jollebroen feks – så`n  et bord/bænkesæt pr gruppe, og så råbe lidt til de andre hvis vi 

havde besluttet noget, og så ”gå i grupper” – som vi sagde i gamle dage – og fixe det 

vi havde aftalt – med den forsvarlige afstand i arbejdet og alt det der. 

JEG MENER HELT ÆRLIGT --- at vi gider ikke udsætte os selv og hinanden for 

nogen som helst smitterisiko, men det ville da være helt hyggeligt at stå og råbe lidt 

efter hinanden hvis det kunne lade sig gøre i tryg-og mindelighed, - og ordentligt 

vejr. 

SÅ……………….jeg foreslår at de arbejdsopgaver vi efterlod på kajen før nytår 

bliver fundet frem, besat efter lyst og evne, og så starter vi stille og roligt med at gøre 

Thea, mudderhullet og ramblaen klar til sommersæson som vi vanen tro starter ca 

1`ste Maj 

Opgaver: 

Klargøring af THEA 

Klargøring af jolle-sidde-møblerne 

Videre arbejde på styrehuset 

Råen skal klargøres og monteres 

Sømandens hjælpende hånd tjekkes 

Resten af Ramblaen tjekkes og sættes op 

Gangsti langs kajkanten-  

Sluse model ! 

Maling af bord/bænkesæt 

Forberedelser til TS-træf i korsør 

Jens er kommet med en flagstang – der skal vel også sys et flag til den(se billede) 

Denneher mail er lidt løs og foreløbig, men tænk lige over hvad I snart har lyst at gå i 

gang med – og skriv flux hvilke jeg har glemt. 

Indtil da ---- Vi ses ----- og som de siger ”Stay safe” 

RO-lige hilsener fra formanden. 

 



 
”Jenses flagstang” – den er jo fin, hvor skal den stå, eller skal den være 

”Ramblamobil”, eller skal Thea være en 3-smakke – det snakker vi videre om. 
 

 

15. 2. 2021 

Ohøj der – alle gæve travaljeroere / sejlere / 

nydere 



 
Med dette herlige og minderige billede fra Ribe å, forgangne år, får I en vinterhilsen 

her fra formanden. 

En god nyhed !!! der er nu 21 af os der har betalt årets kontingent – det betyder ar 

kun 8 mangler, og det er da ikke så ringe. 

ALTING ER UDSAT – Torsdagsmøder, Generalforsamlingen der var sat til sø. D. 21 

feb. Er ligeledes udsat – nu på ubestemt tid.  Jeg skriver rundt så snart det lysner med 

tilladelse til at samles. – når det kommer så vidt, og måske før, skal jeg medsende en 

dagsorden for generalforsamlingen og endnu et minderigt billede. 

Da det fortsat er for koldt for mine frøkenfingre at lave gangsti og almuligt i 

Mudderhullet vil jeg overlade aktiviteterne til gemmekassen, eller det private 

initiativ, og ønsker jer alle en hyggelig og smittefri tid her i Februar. 

Vi ses forhåbentlig snart igen – tag en Fernet på foreningens regning – stor hilsen 

Til hver især fra 

PeterBrus 
 

 

31. 1. 2021 

NUKA´DETSNARTVÆRENOK  

 

MEN DER ER IKKE NOGET AT GØRE VED DET  



 

I skrivende stund ser det ud til at vi får lov at mødes 

I marineforeningens lokaler Torsdag d. 4 Marts. 

  Jeg håber Mette Frederiksen også syns det er en go`ide.   

Der er godt nok lang tid til, men hvis det her lock-down bliver ved yderligere må vi sgda finde ud af 

at lave nogle arbejdshold så vi kan mødes 5 & 5 i fri luft når frosten går af jorden. 

Jeg har snakket med Brian fra havnen der fortæller at de har materialerne til vores gangsti langs 

bolværket ved ramblapladsen. 

Jeg har lovet at vi banker nogle trykimp. pæle i på "indersiden" af gangstien så den ikke flyder 

rundt og laver ravage når vandet stiger --- og det gør det jo. 

 

SElvsagt bliver vores generalforsamling også udsat - for at have noget til kalenderen foreslår jeg: 

 

Generalforsamling Søndag d. 14 Marts 2021 
 

for lige at huske på hvad det hele drejer sig om er her et billede fra 2017 i Hobro - oh, herlige tider 

 
ro` lie hilsener fra Formanden.........PeterBrus 

 


