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Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug 

i klubhuset onsdag d. 18. november 2015 kl. 19,30 

 

Dagsorden i henholdt til vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende 
år. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 

5. Fastlæggelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud. 

6. Valg til bestyrelsen 

        Valg af formand 

         På valg er: Henning Madsen         

         Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: 

         På valg er: Bestyrelsesmedlem Frans Sørensen (ønsker ikke genvalg) 

                            Bestyrelsesmedlem    Henning Hansen 

                            Suppleant                   Egon  Sørensen 

7. Behandling af indkomne forslag. 

         Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i                

         hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt ind- 

         leverede forslag opslås i klubhuset inden generalforsamlingen. 

8.      Evt. 

 

 
Nr. 163  40. årgang — september 2015   
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Aktivitetskalender: 

02-09-2015  kl.19:00 Møde med afdelinger 

09-09-2015  kl.19:00 Bestyrelsesmøde 

07-10-2015  kl.19:00 Bestyrelsesmøde 

31-10-2015         kl. 12,00     Afriggerkomsammen m/buffet  - husk tilmelding 

04-11-2015  kl.19:00 Bestyrelsesmøde 

18-11-2015  kl.19:00 Generalforsamling 

02-12-2015  kl.19:00 Bestyrelsesmøde 

05-12-2015         kl. 13-16     Julehygge i klubhuset - husk tilmelding 

 

HD’erne mødes 1. tirsdag i hver måned til hyggeligt samvær 

 

HAD’erne (hårdtarbejdende damer) mødes 2. og 4. tirsdag til hyggeligt samvær (strikke– og snakketøj må 
medbringes) 

HUSK HUSK HUSK 

 

at melde adresse– og telefonnummerændringer til: 

Kasseren Jytte Gyldenløve 

mail gylden-loeve@mail.tele.dk eller     tlf.nr. 2479 7306 

Husk at holde øje med  

 opslagstavlen i klubhuset og hjemmeside,  

hvor du finder de sidste nyheder. Der kan være vigtige oplysninger. 

Bl. a. kan du læse referater fra bestyrelsesmøder, 

og se, hvad der sker i klubhuset og på havnen.                              

                                        www.nappedam.dk 

Deadline for Lanternen 2015/2016 

25. oktober 2015 

22. januar 2016 

25. marts 2016 

26. august 2016 
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Bådoptagning	2015 

 

Følgende dage vil der være mulighed for at få din båd taget op: 
 

     lørdag den 31. oktober     fra kl 09.00 

lørdag den 07. november fra kl 09.00 

lørdag den 14. november fra kl 09.00 

 

I klubhuset finder du tilmeldingslister for de enkelte dage. Skriv dig på listen for den dag, der pas-
ser dig  bedst. 
  
Der kan tages mellem 10-15 både op pr. dag. 
 

For at undgå at bådvognsførerne skal få for meget ventetid imellem optagningerne, er det ikke 
længere muligt selv at bestemme optagningstidspunktet. Vi begynder kl. 09.00 og bådene bliver 
taget op i den rækkefølge, de står opført på listerne. Vi regner med ca. 3 både i timen, så regn 
dig selv frem til, hvornår du skal op og kom i god tid. 
 

Hvis du ønsker optagning udenfor ovenstående tidspunkter eller har spørgsmål til optagningen i 
øvrigt, så kontakt  
 

Kaj Jensen             40571930 

Peter Udsen           24222290 

Besøg af søspejderne i Nappedam. 
 

Onsdag den 29. juli blev Nappedam invaderet af 244 glade unge søspejdere, der skulle hen og 
sove bag Slotskroen. Der var adviseret, at der ville komme 
cirka 30 joller og 7 storbåde . Vi havde reserveret pladser i 
havnen til jollerne. Omkring kl. 20 dukkede de første sejl op, 
og hurtigt myldrede det ind med unge mennesker af flere 
nationaliteter. 

Glædeligt var gensynet med Klitta, som har været hjem-

hørende i Nappedam. 
De unge mennesker 
kom i land og begav sig 
roligt mod Kalø, hvor de 
skule overnatte. Tors-
dag kom de tilbage for afsejling, der var meget ro på, de så 
lidt trætte ud. 

De slog sig ned og afventede besked på, hvornår de kunne 
påmønstre deres joller. Ingen vind var der nok af. 

 

Det hele foregik utroligt roligt, stor ros til de unge menne-
sker, og Bjarke som var vores kontaktperson og søspejder-
nes repræsentant på stedet. 

Glæder os til at møde dem igen som gæstesejlere i Nappe-
dam i årene fremover. 

Harald  

 

Foto: Henning Madsen 
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Hip-hip hurra. Kajakafd. 5-års fødselsdag. En dejlig dag ved havnen.                                           
 

Det er en smuk dag, ………. - lørdag den 22. august 2015. 
For det er dén dag Nappedam Kajakklub, holder sin 5-års fødselsdag. 
Vejret begynder måske lidt grumset, - klokken nærmer sig 14.00. En god 
del af klubbens medlemmer samles på kajen foran klubhuset. Det lysner, 
solen kigger frem, så nu kan resten af en rigtig god dag begynde.  
Snakken går livligt mellem klubbens nye og gamle medlemmer.  
”Der er vistnok lagt op til et spændende program, i vandet foran de små rø-
de klubhuse. Både de gode velkendte samt nye og sjove sejl-discipliner er på programmet.  
Det jo er en rigtig fødselsdag, og der bydes på mange festlige kager i eftermiddagssolen. Opfindsomhe-
den spiller kraftigt med på de kunstneriske og smagsmæssige oplevelser. Blandt andet prydes et bord af 
et usædvanligt smukt kunstværk med bølger, kajakker og hvaler - Som at se Kaløvig denne sommer. 
Formand-Anne-Mette bryder ind og holder sin rigtig gode tale til fødselaren og de mange gæster. 
Vi får ikke ”en historie fra De varme Lande, ” men en historie fra vores egen nordiske mytologi. Referen-
cerne til vores nulevende kajakklub er tydelige. Sagnets omdrejningspunkt er Frejs gode skib Skidblad-
ner: Det skib som, ud over flere andre fortræffeligheder, kan rumme lige så mange 
mennesker det skal være. Det har desuden altid medvind og kan skyde stor fart i alle 
elementerne.  
I mytologien dannes Verden, ud af Jætten der bærer navnet; Ymer. 
I vores verden, - omkring Nappedam, (hvis omgivelser jo ligner noget guderne skab-
te) dannes, i foråret for fem år siden, en nyfødt, lille og lækker kajakklub. Måske spil-

lede guderne også ind hér? Men det er nu også i 
kraft af en flok hårdtarbejdende kajak-entusiaster at 
denne festdag kan holdes. 
Klubben har nu vokset sig stærk og levedygtig, og 
dens mange medlemmer har aktiviteter spredt ud 
over hele året. I fællesskabet dyrkes glæden ved elementerne på læn-
gere og kortere ture, der uddannes og efteruddannes, arbejdes på 
værksteder, øves i svømmehaller og mange andre fællesarrangementer 
afholdes med folk fra forskellige interesseområder. 

En klub der viser sig levedygtig og i medvind. Alt sammen i kraft af det benarbejde, der til stadighed ydes 
af flere engagerede klubmedlemmer. Klubben er vel nu gennem opstartsfasen, og den sejler lykkeligt vi-
dere gennem det smukke landskab ved Mols. 
Formandens tale er ved at slutte, og hun bringer os tilbage til virkeligheden: Bradepanderne skal tømmes 
og kaffes skal drikkes. Der bliver råbt højt hurra for fødselsdagsbarnet – og længe leve, hip-hip hurra. 
Det er nu tid til at lege: 
Til dagen er der blevet hjembragt blandt andet ”Cross-over” kajakker til ka-

jakbasket, kajakstafet  og ringroning.  
Hvem vinderne er, for de forskellige discipliner, er umuligt at sige pga. de 
tumultagtige tilstande, der til fælles begejstring opstår på målstregerne og i 
dommersektionerne. 
Alle mener naturligvis at have holdt sig klart til reglerne. Det til trods for 
f.eks. vand og kampesten i kajakkerne, samt meget vekslende sammen-
stimlen af deltagerne og højtråbende tilskuere ved ringronings-konkurrencerne. Stort set alle ender selv-
følgelig i baljen og efter endt oprydning og varmt brusebad, mødes vi i bådelaugets klubhus. Den store 
grill er tændt, bordene er dækkede. 

Alle byder ind med deres egen lille specialitet og snart står en meget spæn-
dende buffet og venter. Den hyggelige stemning breder sig snart i klubhuset 
med sin fantastiske udsigt. Vi har en rigtig hyggelig aften. Vores poetiske 
klubsang istemmes af alle, og der skåles lystigt for fødselsdagsbarnet - Bar-
net som nu er ved at blive voksent og heldigvis stadig leger. 
                                                                             
Tak til alle de der bar. Henrik. 
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Herlig oplevelse ved Følle Strand d. 5. juli 2015 

En skøn sommerdag med 30 graders varme, 
sejlede vi med familien ud i Mathilde V gennem 
den lille rende over til Følle, alt imens 2 øredel-
finer legede med båden, op og ned, rundt om 
og efter os igen. De dykkede ned og kom op 
med friske fisk, som de legede med. 

Der lå  to kajakker, som også fik fin opvisning 
på nært hold. 

Uha, vi var høje alle sammen . Sikke en ople-
velse. 

Der var mange både, som fandt vej til Følle.  

Ja, vi skal ikke så langt væk for at få nogle go-
de oplevelser. 

 

Foto og tekst: Marianne Brenholdt 

Velkommen til nye pladsbrugere i Nappedam 

John Morsing    D – 72.      

Rene Storgaard    E – 14. 

Vivi Kjær     C – 07.          

Christine Nielsen   C – 22 

Nicholas Pulman   C - 23 

Lars Bo Larsen    C - 33 

Stig Krogh    B – 04 

Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber I må få mange gode oplevelser i klubben og på 
vandet. 
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FOREDRAG 

 

TORSDAG D. 14. JANUAR 2016, KL. 19.30 

 

 

Snurrevodsfiskeri i Nordsøen i 1980-erne. 

 

 

 

 

Kaare Kristensen fra Rønde er uddannet lærer, men har i sin ungdom sejlet ”på 
dækket” i 4 år med DFDS og ØK til bl.a. USA og Østen samt fisket i Nordsøen i 2 
år. 

 

Kaare vil – ledsaget af mange farvefotos fra den tid -
fortælle om fiskeriet fra Thyborøn. 

 

Vi følger kutterne fra de afgår fra land til de lander fi-
sken. Desuden er der stof om egnens og fiskeriets histo-
riske udvikling. 

 

Arrangementet foregår i klubhuset, og der vil som sæd-
vanligt kunne købes kaffe og kage til favorable priser. 
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ÅRETS ÅRLIGE LØVSPRINGSTUR GENNEM SKOVENE TIL  

NAPPEDAM FOR PENSIONISTER 2015 

Allerede ved nytårstide blev udvalgets medlemmer mindet om 
aftalen om køreturen gennemskoven og et kaffebord med lag-
kagen i klubhuset. 

Dagen kom nærmere og samtidig steg spændingen. I nogle da-
ge før den fastlagte tur skinnede solen, men truslen om alvorli-
ge regnbyge det meste af dagen blev dog skubbet til side. 

Om formiddagen var nogle i gang med at dekorere de lækre 
lagkager, som blev udført med omhu og erfaring. Fra tidligere år 
vidste vi, at kaffebordet var et højdepunkt. - Der var 42 tilmeldt, 
så der skulle virkelig arbejdes med borddækning og ommøble-
ring. 

Inden ankomsten havde vi for længst hejst Dannebrog, men en 
voldsom blæst, krævede styrke. - Efter en rum tid begyndte bilerne at køre ind mod klubhuset. Der var 
som tidligere en del som skulle hjælpes, men de fysiske forhold gør det lettere for alle at bevæge sig 
rundt både ude på terrassen, toiletterne og i køkkenet. 

Alle gav udtryk for, at de sjældent havde oplevet skovene så smukke og farverige som i år; alle var begej-
stret over køreturen, ”vor gamle betjent” Chris Gade havde, som de tidligere år, arrangeret kørsel, så tra-
fikken blev afviklet i tryghed uden problemer. Betænkeligheden gik hos mange ud på, at de sikkert ville 
blive gennemblødt af voldsomme byger eller kraftige vindstød.  Dog kom alle inden døre uden uheld. 

Da alle havde fået en plads, og var budt velkommen, kunne vi synge nogle af vore sommersange, - og 
dernæst nød vi alle lagkagerne. Der var en dejlig atmosfære, og snakken gik. Efter kaffen kunne Willy 
Ovesen kort berette om de store udviklinger og forandringer, som har fundet sted, men naturligvis 

skulle der også kastes et tilbageblik, thi både unge og ældre har prøvet at nyde Nappedam på en varm 
sommerdag. 

Efter nogle praktiske meddelelser, kunne vi så gøre klar til afrejsen, og alle tog hjem efter at have bragt 
nogle hyggelige og fornøjelige timer ved Nappedam.  

Der blev sendt en hjertelig tak til bestyrelsen, fordi vi på ny måtte benytte klubhuset, når der også i 2016 
skal arrangeres en ny Løvspringstur gennem skoven.     

Willy Ovesen 

Fortøjninger 
 

Vi har mærket de første kraftige storme nu, og det giver an-
ledning til at få efterset sine fortøjninger. 

 

Med henvisning til Havnereglement afsnit 3.  

Fortøjninger, pladser mv: 

Faste fortøjninger skal forsynes med en affjedring ved 
broen. 

 

Under sidste kraftige blæst gik jeg en tur på D broen. Ved de kraftige stormstød kunne der mær-
kes kraftige ryk i broen,  og måtte konstatere 6 både uden affjedring.  

Så derfor: Sørg for at din fortøjning er forsynet med affjedring, så vi undgår skader på bro 
og båd. Vær ligeledes opmærksom på, at dine fortøjninger har en længde der kan klare de oftere 
højere vandstande ved storm. 

Bestyrelsen/Harald 
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Sol og frisk vind ved stander-
hejsningen på Nappedam   

 

 

 

 

 

 

 

 

Standerhejsning  maj 2015 
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                                                       Standerhejsning 2015 

Hygge, sang, pølser og en god snak mellem Nappedammer 



 10 

INFO FRA AKTIVITETSUDVALGET:  

D. 31. okt. 2015 kl. 12.00, er der afrigger fest, med frokostbuffet m. lunt, samt ost m.m.  

Drikkevarer må IKKE medbringes, men der sælges til favorable priser.  

Tilmelding bindende s.u. 17. okt.  på mail: k-pet@hotmail.dk eller på mobil Dorthe 28 87 16 99 
eller Tina 61 77 05 30  

Opslag hænges op i klubhuset, når tilmelding nærmer sig, samt opslag på Facebook. 

 

D. 5. dec. 2015 kl. 13.00-16.00  er der julehygge i klubhuset, med gløgg og æbleski-
ver,  godteposer og saft til børnene.  

Kom frisk, og ta’ børn, børnebørn og oldebørn med til en hyggelig eftermiddag.  

MEDBRING MEGET GERNE LIDT JULEPYNT TIL TRÆET    

Opslag hænges op i klubhuset, når tiden nærmer sig. 

Voksne 40 kr. børn 20 kr. børn under 2 år gratis. Tilmelding til: k-pet@hotmail.dk el. Dorthe  

28 87 16 99 el. Tina 61 77 05 30.  

OBS: VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL AT AFLYSE VED FOR FÅ TILMELDTE. 
mvh. Dorthe 

OBS Grisefest   øf øf 

 

 

Jeg har hørt, at der var en rigtig god grisefest i Nappedams klubhus d. 14. au-
gust 2015.  

En skam vi ikke kunne komme, men vi har allerede nu plottet ind i vores kalen- 

der, at der igen er grisefest d. 19. august 2016 kl. 19, og det glæder vi os til. 

Nyt køkkenudvalg søges. 

Det hidtidige køkkenudvalg ved Britta Westberg, Gretha Hejlsberg, Gitte Laursen og Marianne 
Brendholdt har efter lang og tro tjeneste ønsket at blive afløst. 

Vi håber derfor, at nogen andre vil tage over. 

Udvalgets opgaver er få, nemlig én gang om året at foretage en 
grundig hovedrengøring i køkkenet. Det hidtidige køkkenudvalg har 
kunnet klare det på ca. 3 timer. 

Interesserede bedes kontakte vores køkkenansvarlige Egon Sø-
rensen eller undertegnede på mail eller telefon. 

Bestyrelsen vil samtidig gerne rette en stor tak til det afgående 
køkkenudvalg for indsatsen med at holde køkkenet pænt gennem 
mange år. 

Henning Madsen 

Formand. 
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Limfjorden 2015. 

 

I uge 28, 29 og 30 var Annette og jeg på sejltur til og i Limfjorden. 
Det startede i forrygende godt vejr for motor via Øer, Grenå til 
Øster Hurup. Så skiftede vejret, skal jeg lige love for. Resten af 
sejlturen var der kraftig modvind og modstrøm. Sådan føltes det, 
men selvfølgelig var der også gode dage ind i mellem. 

 

I Øster Hurup måtte vi ligge en dag over og flytte båden i stærk 
blæst, da pladens ejer kom hjem. Han benyttede den i øvrigt slet 
ikke, da det blæste for kraftigt til at han kunne flytte fra sin midlerti-
dige plads. ØV. 

 

Ved Aalborg kom vi 1 minut for sent til broåbningen. Brovagten lukkede broen, da vi var 500 m 
fra den. Så måtte vi sejle lidt rundt i en time i blæst og kraftigt regnvejr og bagefter vente på jern-
banebroens åbning. På grund af vejret tog vi en ekstra overnatning i Aalborg, hvor vi også blev 
nødt til at reparere bådens toilet. Det havde svært ved at pumpe ud eller rettere op i holdingtan-
ken, men v.h.a. et reparationskit fik vi det ordnet. 

 

Næste etape til Nibe var den værste. Stærk vestenvind og kraftig modstrøm, så vi kun kunne sej-
le ganske langsomt, mens bølgerne sprøjtede ind over os, men frem kom vi da. 

 

På Fur var der havnefest, hvor vi kunne købe mad og samtidig lytte til noget god musik. 

 

I Glyngøre vendte vi skuden, men besøgte forin-
den det lokale jernbane- og fiskerimuseum. Der 
har jo frem til 1978 været en mangeårig forbin-
delse med jernbanefærger fra Glyngøre til Nykø-
bing Mors samtidig med en meget benyttet bil-
færgeforbindelse mellem Pinen og Plagen ca. 3 
km sydvest for Glyngøre. Ved Pinen står der et 
mindesmærke for færgerne. 

 

I Glyngøre havde jeg en god snak med nogle       
gamle fiskere og hørte om både muslinge- og 
østersfiskeri. 

 

Tilbageturen foregik ligesom udturen – dog med 
ophold i Gjøl i stedet for Nibe og Bønnerup i ste-
det for Øster Hurup. 

 

 

Vi mødte ikke en eneste Nappedammer undervejs. I var nok klogere end os ved at blive hjemme 
og skutte jer under dynerne! 

 

Henning Madsen. 
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    ”FRA DET GAMLE ARKIV””FRA DET GAMLE ARKIV””FRA DET GAMLE ARKIV””FRA DET GAMLE ARKIV”    

FLUGTEN TIL SVERIGEFLUGTEN TIL SVERIGEFLUGTEN TIL SVERIGEFLUGTEN TIL SVERIGE 

 

Forholdene i Danmark fra 1940 – 45 havde ikke sidestykke i noget andet land. Fra nærmeste 
nabolande kunne Danmarks situation se ud som værende i ro. Den var imidlertid nærmest det 
modsatte. Den danske regering søgte fra først af at tilgodese tyskernes ønsker, for om muligt at 
opretholde ro, men det viste sig siden at være en umulighed. 

Nuancerne i befolkningens holdning til tyskerne blev mange lige fra landsforrædere på den ene 
fløj, over værnemagerne, stikkerne og sortbørshandlere m.m. til passiv ligegyldige. – 

Handelsminister Christmas Møller udøvede nu en kæmpeindsats mod nazismen, idet han på 
utallige møder med store forsamlinger rejste landet rundt og holdt nationale taler. 

Det der nu var ved at ske i Danmark, var nemlig regeringens eftergivende holdning overfor tyske 
krav, og at mange danske vaklede, når tyskerne med propaganda lovede alt muligt., blot samar-
bejdsviljen var til stede. 

Forberedelser: 

Allerede i efteråret 1941 var Christmas Møller blevet spurgt om han var villig til at imødekomme 
en eventuel indbydelse fra de engelske myndigheder, og dette indvilligede han i. Efter 9. april 
1940 blev der hurtigt oprettet det såkaldte ”danske råd” i London. Dels ønskede man en kendt 
dansker til at forklare Danmarks holdning overfor England, og dels ønskede ”det danske råd” en 
stærk personlighed til i radioen (B.B.C.) at fortælle danskerne om de reelle hændelser i kampen 
mellem de allierede og nazimagten. 

En grundig planlægning af Christmas Møllers rejse fandt sted i de første vintermåneder i 1942 
hjulpet af bl.a. Mogens Fog, Ole Kiilerich og Borch Johansen. På grund af is-vanskeligheder i 
Limfjorden denne vinter, trak tidspunktet for afrejsen ud og kunne først gennemføres 30. april. 

Januar, februar og marts 1942 må have været nogle nervepirrende  måneder for Christmas Møl-
ler. Han havde lovet tilrettelæggerne af turen at holde sig rede til afgang, oven i købet med kone 
og søn. Ind imellem præsenteredes familien for planer af forskellig observans, men der var for 
mange tyske vagtposter. – Det var vanskeligt for danskerne at komme ud af landet, og i særde-
leshed, når man var så kendt, som Christmas Møller –brevvekslinger med venner fra disse  

vintermåneder bevidner, at Christmas regnede med meget hurtigt at  udrette det helt store i Eng-
land, således at krigen hurtigt kunne afsluttes. 

Desværre viste det sig, at da han kom derover, at kommunikation med Danmark forværredes 
måned for måned, men radioudsendelserne over BBC blev en succes. Hans evner til overfor de 
engelske myndigheder at forklare og forsvare Danmarks vanskelige situation var for vort fædre-
land en enestående stor indsats. 

Afrejsen 

Den 30. april 1942 afsejlede Christmas Møller ud fra Aggersund i den lille galease ”Argo”. Med 
sig havde han sin kone Gertrud og deres eneste søn ”lille John”. Skibets besætning bestod af 
skipperen Peter Valdemar Schmidt og medhjælperen letmatros Egon Gefion Vejle Petersen.  

                                                                                                                                                    fortsætter næste side 

 

Sætternisser var på spil i sid-
ste nr. af Lanternen, hvorfor 
artiklens bringes igen 
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fortsat: 

Desuden var med ombord skipper Schmidts kone Bodil Schmidt og parrets to-årige dreng. Den 
følgende tekst er fra Gertruds dagbog: 

 ”Alt var forberedt til rejsen. John pakkede en lang række breve, der gerne skulle med. Lille John 
kom ind fra Herlufsholm. Der var store kufferter med tøj. Torsdag morgen kørte vi i bil til banen 
mens min mand tog en sporvogn til banegården og derfra tog til Middelfart dernæst Fredericia, 
Kolding, Vejle, ind i landet, uden om Løgstør. På Aggersundvejen stod vi af, mens Østergård 
kørte til Løgstør for at hente brændsel. Så kørte vi til Aggerssund og var ved 21-tiden på stedet, 
hvor vi skulle af. Vi kørte rundt et par timer – og præcis 5 minutter i kl. 23 var vi på aftalte sted. 
John stod ud af vognen og traf en mand, der straks så  ”all right” ud. ”Christian”, sagde John. 
”Den Tiende”, sagde manden. Så var det i orden. Det var Skipper Schmidt fra Kolding Fjord. 
Schmidt og hans unge medhjælper på skibet, Egon tog bagagen om bord, hvor Schmidts kone 
og barn på 2 år befandt sig. Vi fik en kop rigtig kaffe og aftalte turen. 

Der var indrettet rum for os i lasten, som vi kom ind i fra drengens lukaf. Det lukkedes indvendigt, 
så det ikke kunne ses fra lukafet. Vi krøb så ned i lasten, lukkede indvendigt og lagde os . Klok-
ken 05.00 sejlede vi og kom til Ålborg ved 9 tiden. Skipperen hentede Schein (attester) hos ty-
skerne – og der kom ingen ombord, men vi måtte naturligvis blive inde i lasten, så længe vi var i 
Ålborg havn og et stykke ud af den. Vi sejlede så ud af Fjorden, og da vi kom til Hals, krøb vi 
pænt ned i lasten igen og lukkede os inde, og nu begyndte nogle spændende minutter. Ved Hals 
kom tyskerne ombord med skarpladte revolvere og alt til faget henhørende og skulle undersøge 
båden. De var nede for og  agter – helt nede på den anden side af den tynde bræddevæg, men 
opdagede intet og forlod båden, og da vi var kommet vel over Hals Barre, fik vi atter lov til at 
komme op og havde så resten af dagen en god sejltur – fik dårlige efterretninger om vejret ved 
Sverige – men disse var overdrevne, og alt gik godt – og gik atter til køjs i vort ny, snart gamle” 
sovested”  ”. 

Den 2. maj nåede de Gøteborg, men de ventede med at gå ind i havnen til det blev mørkt. Først 
gik fru Christmas Møller i land sammen med Skipperen og hans og Bodils landgangspas. Letma-
tros Petersen lånte en jolle. Han roede Christmas Møller og sønnen ind til et øde sted, hvor de 
gik i land og blev hentet af mænd fra det engelske konsulat. Dagen efter sejlede de op til en lille 
by ved Gøtaelven. – Her ankom også en bil og afhentede Christmas Møllers bagage. 

Nu skulle de have ”Argo” lastet med tømmer, der skulle fragtes tilbage til Nykøbing Mors. Alt gik 
tilsyneladende planmæssigt. Af én eller anden grund valgte de at gå ind til Frederikshavn og få 
dieselolie på , og her lå de fortøjet en tid og ”ventilerede”.. 

Skibet ”tøffede” nu fra Frederikshavn til Hals, ind i Limfjorden gennem Aggersund, men da de 
anløb havnen i Nykøbing Mors blev de anholdt. Medens det danske og tyske politi havde travlt 
med at anholde Schmidt og letmatros Petersen, kom Bodil Schmidt i tanker om, at hendes mand 
som altid i Sverige havde været hos det engelske konsulat for at hente breve. Vigtige breve, der 
skulle viderebringes til gode danskere. – I et ubemærket øjeblik gik Bodil Schmidt videre ned i 
kahytten, hvor tønden med brevene stod. Det lykkedes hende at få tønden bakset op, kastet ud 
over rælingen, så hele herligheden druknede i Nykøbing Havn. Hvis ikke disse breve var fjernet, 
ville hendes mands straf være blevet meget hårdere. Han var omgående blevet sendt i kz-lejr. 

 

…oooOooo… 

 

Skipper Schmidt blev anklaget og dømt i ekspres-tempo! De gav ham ved Københavns Byret 3 
års fængsel allerede 8. juni - letmatros Petersen fik 1 år. Tyskerne var rasende. ”Forbrydelsen” 
ville i Tyskland eller Norge have medført dødsstraf. Senere skærpedes straffene til 6 og 3 års 
fængsel i Vestre fængsel i København, men  de flyttedes senere til Horsens Tugthus.  

Løsladt maj ”45”. 
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Afslutningen på historien om Argo og Christmas Møller: 

SKUFFEDE FORVENTNINGER. 
Tidligt om morgenen, helt præcis kl. 04.45 lokal tid den 6. maj 1942 satte Christmas og hustru og 
sønnen John foden på britisk jord. Med glødende energi og optimisme kastede han sig omgåen-
de ud i arbejdet. Iveren var for stor, for der opstod snart en krise mellem SOE ” DEN HEMMELI-
GE SABOTAGEORGANISATION” og Christmas. Det var en skuffelse for ham at han meget tid-
ligt måtte kæmpe hårdt blot for at skaffe informationer og i det hele taget blive hørt. Den 18. juli 
kom han til ”eksamen”, men klarede ikke opgaverne, hvorfor han blev betragtet som en sikker-
hedsrisiko.   

DEN STORE SORG OG TAB 

Utrættelig sendte Christmas informationer til sine landsmænd i Danmark, men modtagelsen af 
breve fra Danmark blev nu næsten umulig. Hans eneste søn meldte sig som frivillig i den engel-
ske hær. Til ubodelig stor sorg for Gertrud og Christmas modtog de det sørgelige budskab, at 
han den 9. april 1945 var faldet på slagmarken. Han blev skudt af en tysk snigskytte. 

Den 7. maj 1945 flyver Christmas Møller sammen med sin kone Gertrud til København. Kort tid 
efter bliver han Danmarks udenrigsminister. Christmas Møller døde i København den 13. april 
1948. Han blev 54 år.  Der er over det ganske land rejst flere mindestene for denne dansker. 

Skipper Schmidt blev anklaget og idømt 3 års fængsel sammen med Vejle Petersen og senere 
forhøjet til 6 års fængsel. ”Forbrydelsen” ville i Tyskland eller Norge have medført dødsstraf. An-
dre blev overført til Vestre fængsel og flyttedes til Horsens Tugthus. LØSLADT MAJ. 45. 

Schmidts tilhørende Motorgalease ”ARGO” af Kolding blev indregistreret under J.835. og ken-
dingsbogstaverne O-U-P-E som senere konfiskeres til Fordel for Statskassen. 

                                                                                   

Willy Ovesen 

                                  

 

Åben Havn på Nappedam d. 6.6.2015 

Få gæster, få krabber, blæsende vejr, men godt salg i pølserne. De som kom, havde en hyggelig 
dag. 
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H.D. eftersommer 2015 

 

Så er vi gået i gang igen efter en såkaldt sommer. Første 
gang vi mødets var tirsdag formiddag den 1. september. 

 

Der vil som altid være kaffe på kanden fra kl. 09,30, og vi 
starter mønstring kl. 10.00. 

  

Der er som sædvanlig ingen program for formiddagen, ud 
over det hyggelige samvær, hvor vi drøftede lidt om, 
hvad vi så kan hen over det næste halve årstid.  

Lødige forslag af enhver art er velkommen, så vi, som i de tidligere år, kan få nogle gode og hyg-
gelige besøg til nogle interessante virksomheder, museer, eller hvad vi nu kan finde på. 

 

Vi har nogle få forslag, vi ikke har benyttet os af, bl. a. besøg ved Uffe på Herskind Savværk, 
men kom med nogle input, så snakker vi om det. 

Om ikke andet må der være nogle sommerferie ture, der kan berettes om, og medbringes bille-
der af og evt. kort fra.  

 

Var du forhindret den 1. september, men har lyst, så vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 
09,30, sådan cirka. Se hjemmeside og opslagstavle for opdateringer. 

 

Mød op og hyg dig, husk der er ingen mødepligt eller fast dagsorden udover fælles hyggeligt 
uforpligtende samvær, hvor vi laver det, vi selv finder på. 

 

For nye ældre medlemmer så husk, er du efterlønner eller pensionist, så er du velkommen til at 
møde op til vores uformelle hygge tirsdage, det kræver kun at du er medlem, og du møder op.                      

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

              
 På snarlig    
 gensyn 

                               Harald 
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Klubliv Danmark er en ny ordning, hvor man kan støtte sin klub med såkaldte mikro-

sponsorater.  

Det fungerer på den måde, at hver gang man som Klubliv Medlem bruger sit dankort eller andet 
betalingskort i en butik, der er tilmeldt som Klubliv Sponsorer overføres der et beløb til den klub, 
man selv vælger. Det gælder uanset, hvor i landet den pågældende butik ligger eller om man 
handler på nettet. 

Det er altså en meget enkel måde at støtte din klub på. 

Du kan se mere på www.klublivdanmark.dk, hvor du kan tilmelde dig som Klubliv Medlem, regi-
strere dit betalingskort og vælge, hvilken klub du vil støtte. Du kan støtte op til 3 forskellige klub-
ber, men bedst er det selvfølgelig, hvis du 100 % støtter Nappedam Bådelaug. 

Bådelauget er som klub tilmeldt ordningen. 

Ordingen er sikker at bruge, da betalingskortoplysninger indtastes i et vindue hos Nets Dan-
mark.  

Mere om dette og om, hvilke butikker, der er tilmeldt som sponsorer kan du se på nævnte hjem-
meside. 

Hvis du selv har en butik eller er tilknyttet en sådan, kan du overveje at tilmelde butikken som 
Klubliv Sponsor. Bådelauget hjælper gerne med dette. 

 

Henning Madsen 

Formand. 

 

Nappedams damer (HAD’erne) mødes igen til hygge i  

Nappedams klubhus 

Hvis du eller samlever er medlem af Nappedam Bådelaug er du velkommen til nogle hyggelige 
timer, evt. med strikke-, hækle- eller sytøj. 

Vi mødes på følgende datoer: Tirsdag d.  8. september  kl. 14, tirsdag d. 22. september kl. 14, 
tirsdag d. 13. oktober      kl. 14, tirsdag d. 27. oktober     kl. 14: tirsdag d. 10. november  kl. 14, 

tirsdag d. 24. november  kl. 14. 

Hvis der er nogen, som har lyst at bage en kage til kaffen, vil det være rart. Giv mig venligst lige 
et ring på 6049 8786, så der ikke kommer for meget brød. 

På gensyn 

Marianne Brenholdt 
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Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8810 Rønde, tlf. 8637 2089, www.nappedam.dk   

Bestyrelsen: 

Formand            Henning Madsen formand@nappedam.dk 2937 1849 

Næstformand Jan Urskov               janu@gfforsikring.dk                       2557 2002 

Kasserer Jytte Gyldenløve gylden-loeve@mail.tele.dk 2479 7306  

Sekretær           Frans Sørensen       franssoerensen@hotmail.com 2060 5245  

 Harald Jørgensen pladssalg@nappedam.dk 2052 1341  

 Henning Hansen      henning _hansen@mail.dk              2148 6064  

                          Jesper Norup roudvalg@nappedamkajak.dk 2920 8424 

Suppleant Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

Pladsmænd: Kaj Jensen kaj@mosevaenget2.dk 4057 1930 

 Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

Pladssalg/leje: Harald Jørgensen pladssalg@nappedam.dk 2052 1341 

Optagning/isætning:  Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

Havneudvalg: 

Formand Anders Andersen     vibe@roendesnet.dk        6154 5874       

 Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

 Per Hansen ap.hansen@hotmail.dk 9137 6761 

 Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

 Jørgen Bang jorgen.bang.59@gmail.com 2060 7773 

 Kaj Jensen kaj@mosevaenget2.dk 40571 930 

Miljøkoordinator: Henning Hansen       henning _hansen@mail.dk               2148 6064  

Jolleudvalg: 

Formand Lars Nørgård Bjørn  jolleafdelingen@gmail.com 4254 1440 

Kasserer Ingrid Rønne roenne.foelle@mail.dk 8637 2595 
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 Sejlerskole: 

Kontaktperson & træner Bjarne Sandgaard   annevang@mail.dk                               5126 4738                       

Træner  Jørn Nielsen             jorn.ostergaard@gmail.com                 8637 1490 

Kapsejlads: 

Formand  Lars Forsom     sejler.lars@yahoo.dk                              3031 7515 

Kasserer  Rene Hansen      vi3@os.dk        2886 6322 

Baneansvarlig    Christian Jacobsen   chrskum@gmail.com              2046 2079 

Klub måler  Per Petersen      perp@lincofood.com                              2260 1459 

Diverse  Ole Madsen              om_roende@hotmail.com                      2789 2478 

                                                             

Kajakudvalg: 

Formand  Anne-Mette Jørgensen formand@nappedamkajak.dk    2926 5414 

Kasserer             Aase Hansen                 kasserer@nappedamkajak.dk          6177 2488 

Web.                   Jesper Norup                 web@nappedamkajak.dk                  2920 8424         

 

Køkkenansvarlig Egon Sørensen          es599@hotmail.com               2025 5023 

 

 

Aktivitets– og Festudvalg: 

                               Dorthe & Kjeld Petersen     k-pet@hotmail.dk           2887 1699      

                     Tina og Brian Nielsen Tina.nielsen.smc@gmali.com      6177 0530 

 

Web-master :    Henning Buddig                 henning@thors-web.dk                3025 9822 

 

Lanternen:          Marianne Brenholdt           mariannebrenholdt@gmail.com   6049 8786 
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Afs. Nappedam Bådelaug 

       Molsvej  33 

       8410 Rønde 

 

 

 

       Delfin i FLORIDA — nej, delfin ved Nappedam Bådelaug.   

           Foto: Annette & Per Han sen 


