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Sidst på formiddagen stod vandet ned i stænger 
og bekymringerne stod i kø - for vi skulle jo sejle! 
En lille flok kørte på havnen og hentede Ottar og 
tog en sejltur i en frisk vind. Kl. 13.00 mødtes 
en del af os ved dæmningen og fik Sebbe gjort 
klar. Det var blevet tørvejr, så det var ikke så 
ring’ endda.Så dukkede vore VIP gæster op og 
omkring 13.30 stod vi fra land og roede ud til 
nausten. 
Det blev en fin lille rotur og som en gestus fra 
roklubben, blev vi flankeret af to roklubsbåde fra 
havnen og ud. 
Så dukkede vore VIP gæster op og omkring 
13.30 stod vi fra land og roede ud til nausten. 
Det blev en fin lille rotur og som en gestus fra 
roklubben, blev vi flan-keret af to roklubsbåde 
fra havnen og ud. 
Fomanden bød velkommen og holdt en jubi-
læumstale og gav så ordet frit for taler. Åse Ny-
gård var den første der tog ordet, efterfulgt af 
Stefan Kleinschmidt og så sandelig; det var kun 
positive ting de havde at sige - imponerede over 
at vi har kunne holde foreningen og skibende 
“kørende” i så mange år og så for egen kraft.
Vor gudmor, Bitten Clausen, var også mødt op 
og holdt en tale bl.a. om søsætningen i 1969. 
Viggo, vor gamle bagbordssocialist, kom også 
med en fin tale og traditionen tro med en masse 
humor. Stemningen var helt i top – afslappet og 
hyggelig. 
Ud over håndskænket fadøl var der hjemme-
bagt brød med pålæg og så en lille mjød til (den 
var biavler-produceret og rigtig god). 

Skibet roes ud til nausten af medlemmer og gæster

Formanden holdt jubilæumstalen

Sebbe 40 års jubilæum
20. juni 2009

Der var lagt op til et brag af en fest. En flok medlemmer havde lagt et stort stykke arbejde 
i at få ryddet op og få bygningerne malet og i det hele taget få det til at se pænt ud. Der 
havde også været en større planlægning med hensyn til mad og drikke og så var der ble-
vet lavet et jubilæums Kølsvin med en DVD, indeholdende Sebbe gennem 40 år i tekst og 
billeder.

Edith Larsen og Sebbes gudmor Bitten Clausen

Sebbe Als 40 års jubilæum 20 juni 2009
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Der var så dømt afslappet hygge og forbere-
delser til aftenens fest der startede klokken 
18.00. I mellemtiden var det blevet så godt vejr, 
at en stor gruppe havde slået sig ned på græs-
plænen udenfor og sang til en medbragt guitar-
ist - ren råhygge! Så var maden klar og vi gik 
indenfor og bænket blev godt og vel 60 mænd 
og kvinder - samt nogle børn iblandt. 
Efter spisningen skulle der så være musik. Ed-
ith og Johannes støvede harmonikaerne af og 
så fik den hele armen, musik og sang. Så fandt 
Anders guitaren frem igen og tju hej - så blev 
der atter spillet og sunget og Allan der også 
ville være med fandt en plastikspand og to skru-
etrækkere og så var der trommer med.
En uhyre vellykket fest havde fundet sin afs-
lutning - og tak sendes hermed til arrangørerne 
samt alle, der var medvirkende til at gøre ar-
rangementet til den succes det blev.

Skibslagshilsner, Steen og Anders

Flot vejr og hygge

Flere holdt taler for skibet

Der blevet skålet i både mjød og øl

Der var fest og musik i nausten

Så var folket bænket og klar til fest Senere på dagen faldt der et flot lys over fjorden

Sebbe Als 40 års jubilæum 20 juni 2009


