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Indkaldelse til generalforsamling
i Kalvø Vikingeskibslag

Lørdag den 25. januar kl 13 på Skovgården
Karlskovvej 35, Vejlbyskov, 5500 Middelfart

Dagsorden:
 - Valg af ordstyrer
 - Formandens beretning
  - Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 - Fremlæggelse af medlemsstatistik
 - Indkomne forslag
 - Valg ifølge lovene
 - Fastsættelse af kontingent
 - Sommerens aktiviteter 
 - Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer og andre indkomne forslag skal 
være sekretæren i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Der afholdes bestyrelsesmøde fredag aften, og det vil være muligt 
at ankomme allerede der. Af hensyn til indkøb skal I tilmelde jer 
senest mandag d. 20. januar til

immetilmeldinger@hotmail.com

Af tilmeldingen skal fremgå hvor mange I kommer, om I med-
bringer kage til eftermiddagskaffen og om I deltager i:
Aftensmad fredag
Morgenmad og/eller aftensmad lørdag 
Morgenmad Søndag

TAG DIT INSTRUMENT MED. SGU!



Indkaldelse til OPHAL 2019
Der afholdes OPHAL på Kalvø 

lørdag den 2. november 2019
Kranen kommer kl 12, så der er afgang fra huset kl 9. 
Det er sent på året, så en vis sandsynlighed for, at det 

bliver en kold affære. Det er derfor ekstra vigtigt, at vi er 
hænder nok - så det kan blive en kold OG sjov weekend.

Send din tilmelding til

immetilmeldinger@hotmail.com

Skriv hvor mange I kommer, hvornår I kommer og hvor 
længe I bliver - senest onsdag den 30. oktober.

Der er åbent i huset fra fredag aften, hvor der er besty-
relsesmøde. Efter ophal skal skibet gøres klar til vinteren, 

så der er en række opgaver, der også skal varetages - så 
sæt endelig hele din weekend af.



Sommerens sejladser 2020
Skipperne til sommerens sejladser har meldt ind og ugerne kommer til 
at fordele sig således:

Uge 28 – Claus
Uge 29 – Svend
Uge 30 – Ulf
Uge 31 – Thomas

Der åbnes for tilmeldinger til turene mandag d. 4. november og lukkes 
søndag d. 10. november – d.v.s at alle tilmeldinger der modtages inden-
for dette tidsrum betragtes som samtidige. 
Tilmeldinger der modtages efter 10. november vil automatisk ryge på 
venteliste, hvis turen er fyldt. Herefter sætter hver skipper sit mandskab 
og håbet er, at alle kan få en tilbagemelding ultimo november. 

immetilmeldinger@hotmail.com



SOMMERENS DAGBOG 2019
Lørdag den 6. juli 2019
Kære dagbog
I dag har vi sejlet med Imme.
Balder kom til Kalvø i går og sov på loftet sammen med Merle. Bageft-
er sejlede vi med vikingeskib, og der var høje bølger. Balder og Anton 
syntes, at skibet stod meget stille – det ville ikke vende. Bagefter gik det 
stærkt. Der var for meget vind til, at vi kunne få sejlet op. Så vi drev 
sidelæns til Sønderballe Hoved. Vi smed det store anker og trak og 
skubbede skibet ind til stranden. Nogle blev nødt til at hoppe i vandet og 
skubbe skibet ind, fordi bølgerne var så store. Så kom vi på land 
– vandet var rimeligt koldt.
Vi har fået en Imme-Olfert i dag. Det er, når man hæver råen lidt og 
folder sejlet ud i forskibet for at kunne falde af.
Anton blev stukket af en hveps.
Da vi spiste, sad Balder og Anton på skrænten. Da vi havde skibsmøde, 
var der en regnbue. Måske var det Bifrost og guderne kommer på besøg 
og drikker noget af den rom, Johan har købt til os i Tyskland.
Balder og Anton fandt en havestol og et glasskår ved det skæve træ. Så 
fandt de en sten og smadrede det mod en rod, så det gik i mange stykker.
Freja, Sløjfe, Balder og Anton legede dåseskjul. Vi fik butter chicken, det 
var godt – meget godt.
Kærlig hilsen Balder og Sissel

Søndag 7. juli 2019
Overliggerdag på Sønderballe
Vi er kommet godt i land og har slået lejr aftenen før. Her til morgen er 
vejrmeldingen stadig lidt truende med megen vind (8-12 ms). Det bliver 
besluttet at tage en overliggerdag, og dagen går med diverse sysler. (Jeg 
ved ikke rigtigt, hvad folk har lavet i løbet af dagen, men der har ingen 
panik været!)
Jeg tog en skraber i hængekøjen i 1,5 time :-)
Aftensmaden var boeuf bourguignon, lavet behændigt over bålet.
Sissel + andre forestod en velbesøgt sejlerskole, hvor fysik og reb på 
skibet blev gennemgået.



Sædvanen tro spiller orkestret op om nu hele to bål!!
Åh, men før det: Skipper Karl udlagde planen for i morgen → Var-
næs Vig nær Åbenrå. Det bliver godt at komme videre! (Selv om den 
psytrance festival, der har lyd-forfulgt os i et par dage, nu er forstummet.



Mandag den 8. juli 2019
Melodi: You be illin’ RUN DMC

Today when I was woken by that money huslin’ Esben
I was dreamin’ and ‘a’ dribblin bout some crazy butter chicken
Johan woke up, said it’s good weather, it’s windy
He walked out of the tent with his mug, lookin’ for coffee
He didn’t call twice but said “Heyyy, this is pretty nice”
He croaked to Inez “EHHHEM”
What a crazy night!
She smiled in her way and asked
“do you feel groggy too?”
Then they giggled with their eyes and said
It’s nice to sail with you!
(chorus)
Sailin’ Imme, Imme
Sailin’ Imme, Imme
Sailin’ Imme, Imme
Sailin’ IMME

Dinner, you ate it
There is none left
It was salty with pasta
And it was FEDT
We got food comas, like always
You always take too much
This how we be stylin’ on our vikingship cruise.

Chorus
(Bridge)
And just today I saw us sail
With a speed of 5 knots
You and your friends made leverpostej,
Kippers, capers with boiled eggs
You shimmed over the railing with…
Your wet shoes and luggage



You pitched your tent
And then you lent
A hand to the ukulele band
Chorus

Tirsdag 9. juli 2019
Varnæs

”Det er Imme Tidende, må vi interviewe dig?”
”Ja, det må I.”
”Vi vil jo meget gerne høre om din dag.”
”Jo, det startede med, at jeg på bådeholdet blev bidt af vikingeskibet. 
Jeg troede, jeg var mere stærk, end jeg var og endte med at få to fin-
gre i klemme mellem ankertovet og pullerten. Jeg troede ikke, det var 
så slemt, men det var det og efter flere gode råd, valgte jeg at tage til 
skadestuen. Man skal ringe på forhånd.
Jeg tog en taxa til Åbenrå og fik hhv. fire og fem sting i fingrene. Efterføl-
gende gik turen over Rødekro til Sønderborg og ad snoede veje med bus 
og bil til Havnbjerg Skov. Det var rart at være tilbage.” Jesper Holst

”Goddag, det er Imme Tidende. Må vi spørge om noget?!
”Ja, det må I”
”Jeg vågnede op på Varnæs, det var en dejlig sejltur rundt om Als, hvor 
jeg var på indkøbshold. Her kom Mathias’ veninde, der kørte os til Fakta 
i Havnbjerg, hvor alle de store drenge fik en is. Så gik turen hjem, hvor 
aftensmaden næsten var færdig.
Der var en flot solnedgang og orange plet på himlen - og så spiste vi 
jordbær. Det var dejligt.” Sissel

”Goddag, det er Imme Tidende, må vi spørge om noget? ”
”Ja, da.”
”Hvordan oplevede du dagen i går?”
”Altså, i går fik jeg en helt vildt lækker frokost. Altså, da vi sejlede, så frøs 
vi først helt vildt meget, men så satte vi sejlet, så sejlede vi læns, og så 
frøs jeg ikke, og så sejlede vi mere, og så sejlede vi for langt, og så roede 
vi lidt tilbage, og vi hoppede på en sten, og så hoppede vi i vandet og 



løftede skibet af stenen, og så kom vi til Havnbjerg, og så var der jordh-
vepse, der var flyttet ind på vores køkkenplads. Der var fire hvepsestik. 
Emils baller (2), Esben (1) venstre underben og Kelds fod (1) gennem 
vådskoen!! Så flyttede vi lejren helt ned i den anden ende.
Vi fik eksploderet farsbrød til aften og jordbær med fløde. Det var en 
dejlig dag.

Onsdag den 10. juli 2019
Havnbjerg Skov/Lyø
Kære dagbog
Jeg sider på Lyøs stenede strand i aftensolens sidste stråler. Jeg sidder 
lidt med hjertet i halsen og tænker på vores gamle skib Imme Gram. 
Hun sejler stadig i mine drømme på et himmelhav fyldt af stjerner og 
mågeskrig, bølgebrus og et væld af mider. Hvis noget nogensinde kan 
betegnes som evigt, så er det kærlighed til det skib.  Kære Imme Gram, 
du er savnet, elsket og for altid husket.
Morgen på Havnbjerg Skov. Jeg vågner ved morgenvagtens blide kalden. 
Det smukke skib ligger i en seng af glitrende diamanter, dagen er mild, 
vandet varmt, kaffen go og stærk, huden er blødgjort, næserne er røde, 
fødderne solbrændte og vind, som vind er bedst!
Vi pakker The Lady og stikker mod Lyø. En mild, dejlig sejlads med alt 
det, der hører sig til – latter, røverhistorier, smøger, Heinekens 0,0%, 
fantastiske håndmadder og unger, der keder sig. Åh, al den sunde ked-
somhed! Der findes ikke noget bedre end kedsomhed i et hjemmebygget 
træskib.
Da vi lander ved Lyø, ser jeg (Inez) og Jesper på hinanden. Det er svært 
at skulle lande her, men også nødvendigt. Den gave, der kom af Imme 
Grams forlis, er jo den gave, vi bringer til hendes sidste kampplads. Det 
er godt at skulle vise hende frem her, vores store elskede stolthed, vores 
Imme Sejr! Så her ligger vi nu og fletter historierne sammen. Og hvis 
det går galt, så river jeg siderne ud og brænder dem på bålet, for så står 
verden ikke længere! Men lad os se, mon ikke vi er her til og med i mor-
gen tidlig, hvor vi måske tager til Lehnskov, måske til verdens ende eller 
Galawens begyndelse.
Kære Imme Gram, tak for dig.
Kære Imme Sejr, du er vores levende bankende hjerters kar med alle de 
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eventyr, der findes i dine årer – det bliver aldrig kedeligt, ikke med dig 
og mig og alle de andre tossehoveder, der ikke er bange for at drømme 
stort og vildt og smukt.
Så kære Imme Sejr, tak for dig.
  Inez
PS Vi fik den sygeste fedeste Ramen som Pia og Co. orkestrerede – det 
sker nok aldrig igen :-)





Torsdag den 11. juli 2019
OH.. MY.. GOD.. Fuck, jeg har tømmermænd! Jeg anede ikke, hvad der 
foregik i morges, jeg vidste bare, at mit telt var i stykker, og at jeg var 
vågen før naboteltet (en sjælden event). Isak og Adam plejede altid at 
være vågne, oppe at stå og have hele teltet pakket. IKKE I DAG… Ikke i 
dag. Altså, jeg siger ikke, at jeg havde det godt, men jeg var oppe. Sofus 
lå inde i teltet helt kradset, nok med de samme tømmermænd som mig, 
men han kunne i det mindste trække vejret gennem næsen. Vi havde 
rullet rundt i græsset dagen før, så havde Sofus landet oven på sin fin-
ger… Knæk, så det var hans problem.
Efter jeg var kommet mig fra vågen-før-alle-de-andre-effekten, går jeg 
ned til de tre mennesker, der står nede ved bålet og begynder tømmer-
mandsrutinen:
Sandwich ✓
Sandwich ✓
Sandwich ✓
1 liter vand ✓
Efter de fire essentielle dele af min morgen, begynder jeg at snakke med 
mennesker. Jeg ser min mor komme gående og er mindet om de fire 
klager, vi fik natten før vores drengeaften. AHHHH…. Øh, hej mor. Kys 
på kinden. (Inez): I larmede godt nok meget i går. (Emil i sine tanker): 
Oh, shit. (Inez): Ja, vi kunne høre alt, I sagde, (Emil i sine tanker): OH 
SHIT!
Pinlig start…
I det mindste vågnede jeg før alle andre! Efter maden går jeg op til Sofus 
for at vække ham. Han minder sgu lidt om tidligere-mig på det punkt, 
altså med at skulle vækkes. Det tager lige tre forsøg at få ham ud af sen-
gen, indtil han selv kom ud af teltet 10 minutter senere.
På en eller anden måde så når Sverre og Eigil at blive færdige med at 
slå telt ned før os. Fucked up!!! Siger bare noget om Eigils og Sverres 
tilstand. Vi kommer meget trætte ned til kæden og begynder sjusket 
at hjælpe til. Efter lidt tid er vi klar til at sejle. Vi mangler sgu lige den 
smukke canadier-havfrue, der står inde på stranden med ankeret. Min 
dejlige baba.
When the going gets tough, the tough gets going # Femoonalt
Efter han er kommet ombord, fordeler vi årene og ror afsted. Lidt efter 



hejser vi sejlet. Det er noget med bidevind, hvis jeg husker korrekt. Vi 
kommer sgu lidt tæt på land….. Wush, ned med sejlet, fordel årene, jeg 
skulle lige til at sætte min åre i, så råber Karl: ”Klar til at stave i forskibs”. 
Oh, shit. Spændende det her. Vi skubber os væk fra land, ror væk og 
sætter sejl igen.
Farvel Lyø. R.I.P. Imme Gram.
Vi sejler i en til tre timer, indtil vi smider ankeret ved siden af havnen på 
Avernakø. Vi får egentlig frådern mad. Lækre pølsemadder med remo 
plus ristede løg. Vi fik også leverpostejsmadder med remo.
#PølsemadBalder2019
Desværre måtte vi sige farvel til min søde ven Sofus Madsen. Han havde 
en vagt på sit arbejde, så han skulle sejles ind på havnen. Det tog et 
stykke tid, før vi var inde. Vi havde en dejlig afskeds-afsked, et lille kys 
og et stort kram. Uh, hvor jeg elsker den dreng. Jeg roede tilbage hurtig-
ere end lort. Fuck, jeg bliver pumpet luksus lækker efter sommeren!! Oh 
damn#ice. 
Skipper siger, vi skal ro & har aldrig været gladere i mit liv. Heldigvis 
ender vi med at ro i en halv time. Vi ender ved Munke og finder ud af, 
at der er bryllup. Sissel får næsten et anfald, grundet vi tænker, vi skal ro 
til Bounty. Bless their hearts, vi fik lov til at blive på Munke (bare i den 
anden ende).
Vi satte os ud på molen og snakkede om lidt af hvert. Udsigten var 
smuk, og det var helt vindstille. Vi gik i seng kl. tolv, da vi havde natte-
vagt fra 2-4.
#emilmødtealdrigop



Fredag den 12. juli 2019
Vi (Sløjfe og Sine) havde glemt, at vi havde sagt ja til at skrive dagbog… 
Sløjfe står på broen og hopper med nyfundne veninder, og jeg sidder i 
en stjålen stol og skriver det bedste, jeg har lært – der er lige blevet råbt 
”MAD”.
Vi har ligget på Munke Strand og haft turens anden overliggerdag og 
kogte baked beans til morgenmad. Det er sidste dag, og vi har nydt en 
tur, der aldrig bliver glemt. I aften skal vi holde fest og vi har bygget en 
bar ud af årer… Vi glæder os meget til næste år! Vi har fået en fantastisk 
middag!

Lørdag den 13. juli 2019
Skiftedag på Avernakø. Lejren purres, toasts indtages, telte kollapser og 
på mange måder ligner det en almindelig Imme-morgen. Bortset fra 
at i dag skal vi sejle med færge i stedet for sejl, vi skal sige hej til dem, 
der skal videre for vand og vejr. Tak for en dejlig uge. Tak for unger på 
stranden. Tak for sang under stjernerne. Tak for vind i sejlet og salt på 
huden. Tak for os og det hele. Og god vind.
Karl



Lørdag den 13. juli 2019. Uge 29
Skiftedag på Avernakø
Vi ankom i højt humør til Munke kl. 11 til en dejlig sejluge med skipper 
Claus. Vi blev kørt af vores nye gode ven, Lars på hans flotte røde trak-
tor.
Da der ingen planer var om sejlads lørdag, ankom folk hen ad dagen, og 
omkring kl. 16 var vi alle samlet. Det var en forventningsfuld besætning, 
der sad på Munke, og et skipperteam bestående af Lene og Claus blev 
taget godt imod med applaus. Til stor glæde for de unge (og gamle) var 
der en sejler- og tovværksintroduktion for begyndere ledet af skipper, 
som kunne dyrke sine evner til at lære fra sig.
Dagen blev afsluttet med en Imme-gryderet, som vi kender den, med 
nye kartofler. Det hele var godt, og solen skinnede hele dagen og med 
løfte om sejlads i morgen, gik nogle i seng, mens andre blev på stranden 
og fandt lidt af den gode gamle Imme-magi frem med guitaren.
Vi glæder os til en dejlig uge!
- Emilie

Søndag den 14. juli 2019
Det var som i går bekendtgjort sejladsdag. Det kan ind imellem afføde 
et moderat tidspres, men skipper Iversen er ikke kendt for en stress-
fremkaldende rytmik. Spørgsmålet er, om der er bevidst, eller om det 
bare er sådan. Uanset er det absolut til at leve med. Grundige overvejel-
ser i skibsholdet betød, at kæden indimellem gik i stå og enkelte måtte 
pausere med ting læst i favnen. Omkring middag var der ankerletning. 
Ligefrem kuling var ikke, hvad vejret bød på. Indledningsvis var der 
tvivl om, hvorvidt vi nåede op på 1 knob. Vi havde valgt et kryds over 
mod Fyn – bare for at få sejlet lidt. Ambitionen rakte ikke længere end 
til Bountyland.
Grundet afsejlingstidspunktet var besætningens gæve ungdom ikke sene 
til at få fremstillet en rigelig mængde Imme-madder, denne legendariske 
frembringelse. Besætningen prægedes i øvrigt af en afslappet stemning.
Jævnt stigende, men aldrig voldsom fart bragte skibet frem mod Boun-
tyland med ankomst ved halvfiretiden. Det betød aftensmad til, hvad 
landkrabber kalder, normal tid. Der er jo også en del børn ombord. Det 
bør være overflødigt at nævne, hvor godt vi spiser på sådan en strand. 



Man får næsten lyst til at henlægge alle sine måltider til en strand. Kaffe 
og ”fløde” kom frem på kassen, stor snak bredte sig og Katrines ”punk-
guitar” spillede sig gennem sangbogen med klassikerne. Det var alt 
sammen vældigt, og utilfredsheden havde svære vilkår.
I morgen er vurderet til med 83% sikkerhed at være overliggerdag. Der 
meldes om lidt voldsom vind. Overliggerdage er ikke et problem, bare 
der ikke er 6-7 af dem.
Niels

Mandag den 15. juli 2019
Vejret ramte indenfor de 83%, og da lejren blev purret kl. 8.00, lød det 
fra skippers telt: ”Vi ligger over. Vi holder skibsmøde senere i dag.” An-
dre havde også behov for at sove længe.
Jeg gik sammen med Izel, Rane og Bjørn ud for at finde en is og hente 
rødvin til aftensmaden. Vi besluttede os for at se lidt af øen, inden vi 
vendte om og gik mod købmanden. På vejen mødte vi en mand, Anders, 
som lånte os sin bil og som ved et trylleslag blev en del af indkøbshol-
det. Vi spiste is & fritter, købte ind og var tilbage i god tid, så vi kunne 
komme i gang i køkkenet. Under chefkokken Kris’ ledelse blev der lavet 
potje, og selv om barren var sat højt dagen før, fik den lige et nøk opad. 
Behøver jeg at sige, at der blev spist op? Efter et skibsmøde blev guitaren 
fattet af Niels, som tog imod ønsker fra Imme-sangbogen, og det blev en 
dejlig aften ved bålet. Så kan jeg jo gå tidligt i seng i morgen…
Hedin



Tirsdag den 16. juli 2019
Det blæser stadig for meget til sejlads, så med fare for at få økuller må 
vi have endnu en overliggerdag. Vi er dog en fantastisk besætning, så vi 
nyder da bare endnu en dejlig dag her i Bountyland=Nakkeodde, Av-
ernakø.
En hel dag til fri leg bliver brugt på at bygge en by i strandkanten. En by, 
der senere raseres af krig og uvejr. De seje og modige Imme-unger fik 
heldigvis fanget den store menneskeædende krabbe, så vi igen kan bade 
trygt i det klare vand. Desuden har vi solbadet, læst, gået ture. Drukket, 
badet, hygget, snakket, tilberedt udsøgt Avernakø-lammekølle med til-
behør, spillet guitar, sunget, spillet kort, spillet petanque med strandsten, 
eksperimenteret med ølkølingsanlæg, sagt på gensyn til Emilie, som skal 
videre ud i verden, spist dejlig tunsalat til frokost (lavet af nogle af de 47 
dåser tun, vi har på lager) osv. osv.
Ingen økuller her. Vi har bare nydt en dag på stranden, som lever op til 
sit navn. Og nu er der udsigt til lammekølle og sejlads i morgen.
What’s not to like…? Det skulle da lige være, at nogen af os er lidt i tvivl 
om, hvornår der purres i morgen. Og hvornår er der skibsmøde? Kvart 
over halv?
Mariann

Onsdag den 17. juli 2019
Den brune port var på klem, med stive skridt var retningen sat! Mod 
spaden.
Folk stod op, og skibsmødet var sat til 8.30-7.30. Vi fik pakket lejren, det 
gik egentlig ret hurtigt, og så skulle vi sejle. Retning Lehnskov. Det er en 
sejlads på fire-fem timer. Det gik lidt hurtigere og vi var fremme efter to 
timer. Claus gik som vanligt op og spurgte godsforvalteren, Søren. Vi fik 
JA, men han ville egentlig have ringet og sagt, at vi ikke måtte ligge der 
mere. De havde haft mange, der bare havde slået telte op og camperede 
der uden at spørge! Da stressen havde lagt sig, blev kutteren tømt og 
teltopslagningen (hedder det det?) gik sin vanlige gang. Madholdet kom 
på banen og bedst som vi troede, at alt var godt, fik vi fint besøg af sel-
veste godsejeren! Han var faktisk parat til at smide os ud! Lige nu! Claus 
foldede hele sin sønderjyske charme ud, og vi fik allernådigst lov til at 
blive! Godsejeren gik med ordene: ”Lad os nu se, om forvalteren stadig 



har arbejde i morgen…” Nok sidste gang på Lehnskov.
Maden blev indtaget sammen med de to madudbringere: Kasper og 
Gitte. Fantastisk! Tak for det. Hyggeligt at I kom forbi! Da maden var 
indtaget, gik nogle i seng og resten indtog noget gin.
Tak for en fin dag. Møs. Kris og Tim

Torsdag den 18. juli 2019
Nedpakningen af lejren gled som altid stille og ustresset, men målrettet 
– og dog med et stik af vemod. Da krogen var oppe, kunne vi vinke et 
sidste farvel til Lehnskov. Godsejeren havde meddelt, at dette ophold var 
vores uigenkaldeligt sidste under henvisning til Skov- og Naturstyrelsen. 
Så er både Skarø og Lehnskov lukket land i den østlige ende af pytten. 
Det er ikke holdbart. Handling er påkrævet.
Vejrmeldingen viste sig holdbar, og vi stævnede ud for en sydsydøstlig 
vind af behagelig styrke. Den unge dame skar sig roligt og sikkert gen-
nem salten vand. Vurderingen var omkring fire knob. Afslappet atmos-
fære, Immemadder, indslumring hos flere, adskillige sejl i sigte, alt var 
over middel og så anduverede skuden Lyø i tilstrækkelig god tid til et 
børnevenligt spisetidspunkt. Menuen var endda forberedt på forhånd. 
Hvis ikke madholdet var gået i fadøl ved pølsevognen på havnen, havde 
planen også kunnet holdes, men de gik i fadøl. Derfor indtog vi dineren 
senere end nogensinde. Sådan kan det jo gå.
Efterfølgende sad kun få silhuetter tilbage. Natten kom jo listende. En 
Imme-dag er aldrig helt forudsigelig, men sjældent helt umulig. Tak for 
den her.
Niels



Lørdag den 19. juli 2019 Lyø ved havnen

Kærlighed
 i ordets egentlige forstand
Man kan sige
”jeg elsker”
 Man kan også sige
 ”jeg elsker med saltvand i solglimt”
 Og det er lige meget hvilke liv, vi lever
  til hverdag
Her er det fuldendt
 og jeg er sørme allerede en ganske lille smule fuld
Tak for lykke (trods gasgrillen :-)
Ida



Lørdag den 20. juli 2019 Uge 30
Suk…. Kl. er 8, tror jeg… Hvis I er i tvivl, så har jeg tømmermænd… og 
kl. er 8…
Måske burde jeg starte med at ryge. Jeg har hørt, det skulle hjælpe på 
næseblod… Ej! Jokes til side, jeg ku’ sgu ikke rigtigt trække vejret gen-
nem næsen… Igen…
Jeg havde en flaske vand. Ja, altså jeg ”havde” en flaske vand, og jeg 
havde meget hurtigt brug for en til. Er jeg den eneste, der bliver lige så 
tør som Mojaveørkenen… Jeg kan sgu ikke gøre for, at jeg har tømmer-
mænd. Min mor og jeg var jo ankommet på festdagen for den tidligere 
besætnings togt.
Nå! Så jeg vågnede der kl. 8 og er så velsignet at få lov til at vågne op ved 
siden af min mor (med tømmermænd). Gud hvor jeg elsker min mor 
♡ Kys mor ♡ Min mor er endda så sød at hente noget vand til døende 
førstefødte! Glurk glurk.
Jeg lever næsten… Jeg får smidt min sovepose ud i forteltet og får kastet 
mig selv derud. Ahh, frisk luft. Jeg vil skyde på, jeg lå sårn i 10 minutter, 
før tomme mave fik indhalet mig. Jesus, hvor jeg skulle have lavet den 
midnight toast. Jeg får med helt crusty øjne haltet mig ned til bålet. Men 
er stoppet af… OH MY FUCKING GOD, min mor har lavet 2 toasts. 
#MakeMotherPresident
Det tager dog lidt tid, bålet var en bitch, så det tager lige to timer at lave 
en toast… Nice. Udover at det tager to timer, så har jeg aldrig lavet en 
toast, der var så røget. Jeg tog en bid og følte mig som en kæderyger. 
Jesus, hvor jeg hostede. Efter min toast lagde jeg mig op i teltet. Jeg 
havde det sgu ikke helt skarpt. Dagen før havde Bjørn hevet noget hind-
bærsnaps frem. Jeg havde taget et par slurke af den og. Ja… jeg endte 
med at lede efter mine høretelefoner i to timer #LifeIsNotABoxOfChoc-
olate, men jeg fandt dem dagen efter.
Så jeg lagde mig ind i teltet og lå og hørte Minecraft music. Nok det mest 
viberen, man kan høre. Så jeg ligger der og viber. Bum… Så begynder 
folk at komme.  Bastian, April, Carina, Anne, Anna. Tænk at jeg skal 
hilse på så mange. Hils. Hils. Hils. Ejjj, hej med dig. Hvordan går det 
med børnene osv. Det eneste, jeg mangler, er min cuzz!
Dagen var lang. Vi blev på Lyø. Det regnede… tror jeg. Geez, hvor jeg 
elsker jer!      Emil







Søndag den 21. juli 2019
Kære dagbog. Kære Imme. Tak for 8 dage med kærlighed, bølgeskvulp, 
årer i vandet og op igen, bimseknolde og hindbærrom, 1000 kram, 
skipper kvart over halv, frem og tilbage, kaffe og kage og snøfler på Lyø. 
Musik og ankervagt, bare det hele, altså, som jeg fik sagt den ene og den 
anden uge, er det som at komme hjem. Hjem til Imme. Åva… Jeg savner 
jer allerede !
Himlen er blå og lyserød og orange og lilla, Imme svarer med spændt 
agterstang… (det hedder det ik’) Jeg har været så heldig at være på Lyø 
her med ny besætning. Gamle kendinge, nye kram og historier. I dag 
var jo overliggerdag, også overlækker, men alligevel den fjerde, så Lyø 
trænger til en pause og vi har ønsket os/jer god sejlads i morgen ved at 
smide op til flere hulsten i vandet. Jeg tager færgen i morgen og ønsker 
og sender al den kærlighed, jeg har i mig med jer videre på togt.
Nå jo… Så fik vi jo den mest fantastiske bålflæskesteg, og jeg har mødt 
min nye farmor på skrønemuseet – og sputsnøfler, mmmsnøfler, jeg 
drømmer om snøfler. Skvulp, skvulp… Og jeg har svømmet en tur og 
blevet brændt af en brandmand og sunget Buster og drukket delevin og 
fundet ud af, at der er masser af brænde på Lyø, så det var ok farvel til 
gasgrillen. Høhø og bladibla… Vi ses snart igen. Love you. Everybody.
Kyz fra Kat..

Mandag den 22. juli 2019
Kære dagbog!
Der har været megen tvivl om, vi skulle sejle i dag! De fleste håber, 
vi kommer afsted. Nogle har allerede været på Lyø i fire dage. Og det 
lykkedes, vi bliver purret kl. 7, når de sædvanlige toasts og dejlig kaffe! 
Alle mand ombord før kl. 10. En smule roning og så sættes sejl mod 
Avernakø, Munke strand. Vi bliver dog lige efter landing indhentet af 
”den lovede regn”, der viste sig at fortsætte hele eftermiddagen, dog fik 
vi lige teltene op inden regnen tog til.  Købmandens ”herligheder” samt 
kirken trak voldsomt i de fleste. Stikkontakterne på kirketoilettet var et 
hit  - opladning af diverse.
Efter aftensmaden holder regnen op, og Freja og Brad kommer tilbage 
– så dejligt. Legen på engen tager fart og vi tørner i soveposerne efter en 
dejlig dag, trods regn - forventningsfulde til en ny dag i morgen med sol.
Kærligst Frida og Hanne



Tirsdag den 23. juli 2019
Skipperen havde bestemt, at vi skulle op allerede kl. 7, fordi vi kunne nå 
at sejle, inden vinden blev for vild senere på dagen, så vi purrede lejren 
kl. 7, og alle var hurtigt i gang med at pakke og stege toast og slubre 
kaffe.
Hele menageriet var klar til at rejse 9.30, bortset fra Ida, som vi måtte ef-
terlade på den lokale B+B, idet hun havde feber og snot og hiv og sving. 
Planen var, at hun skulle blive helbredt til næste dag og så støde til igen 
ovre på Avernakø.
Men vi andre drog afsted kl. 10 med kurs mod Avernakø.
Vinden var som forudset svag fra SW og efter at have roet skuden ud 
forbi revet, satte vi sejl. Det gik fint, og vi styrede over mod havnen 
Barsø og derfra videre ned til Munke, hvor vi ankom kl. 14.
Efter landgang og teltslagning begyndte det at regne, og efterhånden var 
alt dyngvådt og brændet ville ikke brænde. Lokumspapiret var vådt, telte 
og soveposer våde og sure (relativt). Men Michael Smed fik sgu alligevel 
gang i bålet assisteret af Eriksson, som er en ørn til at save brænde.
Ulf tog sig af grillen og stegte gris, og regnen stilnede efterhånden af. 
Så det blev alligevel sådan en rigtig Imme-aften, hvor børnene tumlede 
rundt og legede i mørket. Så kunne man ligge i sit telt og falde i staver 
over lyden af lyse børnestemmer, som aldrig ville i seng, men bare leve 
og lege og tumle. En dejlig dag og en drømmefyldt aften, hvor man bare 
lå og tænkte på, at livet er stort og verden vidunderlig.
Så ON ON
Arne



Den 24. juli 2019
I dag er det onsdag og sikke et vejr!
Vi tog tidligt afsted fra den tidligere destination, og turen gik mod Lyø, 
igen. Vejret var fantastisk, men vinden var svag. Dog holdt vi humøret 
højt, og det var slet ikke så svært, når vejret var så godt. Vi sejlede cirka 
fem timer og besluttede os for at ”parkere” Imme ved ø-lejren. Et nyt 
sted for nogen, men nogle ikke. Bålstedet var nærmest lavet i forvejen, 
og det hjalp. Dog manglede vi en del, så indkøbsholdet måtte drage til 
købmanden. Vi havde intet at drikke (udover lunkne øl og nogenlunde 
kold hvidvin) – og Arne var ikke glad. Dog tog Frede affære og kontak-
tede købmanden, og drikkevarerne var på vej. Humøret steg ved Arne 
især, men også os andre!
Lammekøllerne er i gang med at stege, og besætningen er i godt humør 
(det skal siges, at Claus er kommet med kold rosé).
Vi er solbrændte og glade!
Kærligst Anne Schultz
Torsdag den 25. juli 2019
Dagen startede kl. 8, næsten ingen morgenmad, men marmelade ovenpå 
en skive ost er også dejligt :-) Meget tæt på mytteri. I stedet for morgen-
mad hyggede vi med at pakke telte ned, så vi var superklar til, at køb-
manden ankom med indkøb og morgenmad.
Sjældent set i Immes megalange liv, så var det flyvende start fra Lyøs 
meget stenede kyst. Dog lidt amputeret flyvende start, da der var misset 
et tov (sejsing).
Gad vide om Marie_Louise har husket alle sine ting?
Vi kom godt ud på Lillebælt, og vi krydsede strålende henover bæltet. 
Der var dog en enkelt sandsuger fra Færøerne, der kom lidt rigeligt tæt 
på. Lidt scary.
Vi hyggede med gode madder og masser af hygge. Men Claus, du be-
høver ikke at komme så meget i agterskibet. Dine gode historier hører til 
i forskibet og ikke nede på de dyre rækker.
Der blev råbt lidt højt fra skipper ULF, da vi var lidt langsomme til at 
reagere på sejlet. Men vi nåede superhurtigt fra A til B uden skader eller 
hovsaer.
Vi nåede til Varnæs, og hvad stod der? En skøn naked guy blottet med 
sin skønne tykke mave og lange diller. Selv Hanne måtte tage kikker for 



øjnene for at se fortræffelighederne.
Vi fik skøn aftensmad og endnu en skøn Imme-dag var slut.
Fra en lykkelig jomfru 
PS Super dejlige mennesker og superfed tur.

Fredag den 26. juli 2019
Kære dagbog, kæreste Immefolk
Sikke en uge! Det har været benhårdt, men det har også været fuldstæn-
dig fantastisk. Det har været en kæmpestor fornøjelse at møde så mange 
superfine, skøre, sjove, skønne og varme mennesker.
Jeg er blevet mødt af et fællesskab, der har et helt unikt sammenhold – 
jeg tror aldrig jeg har været del af noget lignende – tak for det og tak for 
jer!
Fredagen bød på en dejlig sejltur fra Als til Kalvø med masser af vind i 
sejlene. Stemningen ombord var, som de andre dage, hyggelig og afslap-
pet.
Jeg aner ikke, hvornår vi kom til Kalvø, men det gjorde vi. Efter at alt det 
praktiske med Imme var overstået, var der et øjeblik til en øl, eller hvad 
man nu havde lyst til. Der blev købt ind til et festmåltid, som vi spiste 
med stor appetit lidt sent på aftenen. Ungerne havde lavet en fin dessert!

Frede gav den som rapper og tre søde tøser deres egen ”Imme Sejr” til 
melodien fra ”Jutlandia”. Nogle spillede og sang, andre snakkede uhy-
ggelige historier. Visse unge mennesker gik i nattens mørke op til et 
forladt børnehjem, der dog ikke stod længere. På deres tur tilbage til 
huset fik de sig noget af en forskrækkelse (tak Frede og Brad). Og sådan 
gik tiden, indtil vi for sidste gang i denne uge krøb ind i vores telte for at 
få en smule søvn inden lørdagens oprydning og afsked.
Tak for denne gang – jeg glæder mig til at se jer alle igen !!!
Kh Tina





Påskelejr 2020
Påskelejren 2020 starter fredag d. 3. april, med kraning onsdag d. 8. 
april. Lørdag d. 11. april planlægger vi at ro skibet rundt. 
Baggrunden for ændringen i, hvordan Påskelejren forløber, findes i erfa-
ringerne fra sidste år, hvor meget få mennesker måtte lænse rigtig meget 
vand efter søsætningen. 
Imme Sejr får i løbet af vinteren revner flere steder som følge af udtør-
ring, revner som lukker sig efter 48-72 timer i vandet. Derfor vil arbejd-
sopgaverne også fordele sig lidt anderledes i løbet af påskeugen. 

Vi har ca. 4 døgn til at gøre hende klar til kraning, så der skal renses 
bund og bundsmøres indvendigt og udvendigt og den stående rig skal 
gøres klar. Efter kraning kan vi tage fat i klargøring af dæk, tilvirkning 
af ny årer, oliering af skibet etc. Forhåbentligt vil det bringe os i en 
situation, hvor vi efter at have roet hende rundt om lørdagen kan tage 
fra Kalvø med en god mavefornemmelse. Vi skal stadig bruge en god 
portion medlemmer til klargøringsarbejdet og roturen, så pak dit bedste 
forårs-humør og kom til Kalvø i Påsken 2020.

immetilmeldinger@hotmail.com
Skriv hvor mange I kommer, hvornår og hvor længe - og husk at tage en 

ven med. Det bliver godt!!! 



Merchandise
Nu er vores merchandise ved at være udsolgt...

Så det er nu, DU skal fortælle vores merch-ansvarlige, (Brad), hvad der 
kunne være virkelig fantastisk at få lavet med Immetryk...
Det kunne være kasketter, skjorter, hoodies i børnestørrelser ... alle fors-
lag modtages uden garanti for, at alt ender i varesortimentet.



Valdemarsdag 2019, Kalvø Vikingeskibslag
Fredag d. 14. juni drog 2 biler afsted med gæve vikinger fra København. 
Det var fyraften og vi skulle sejle. Ved ankomst så vi med glæde at Kris 
havde opstillet fadølsanlæg, så aftenen gik i vant Kalvøstil. Lidt arbejde, 
meget hygge. Besætningen bestod af Thomas, Brad, Kristian, Esben, 
Bjørn, Keld, Anders, Mathias samt undertegnede. Trods det hyggelige 
selskab var vi nødsaget til at sætte en dæmper på gemytterne, vi skulle 
nemlig tidligt op. Båden skulle slæbes om og sejl på inden afgang mod 
Aabenraa ved 8-tiden, lørdag morgen.
 
Klokken 5 ringede vækkeuret. På med tøjet, kaffe på kanden, søvn i øjet, 
skyfri himmel. Lidt i seks sad vi i jollen på vej mod skibet. Vi havde af-
talt et slæb klokken seks fra ankerpladsen til bådebroen, men kvart over 
var det ikke noget tegn aktivitet. Heldigvis var vejret med os. Det blæste 
et sted imellem ingenting og 0 sekundmeter. Så seks åre i vandet (to af 
besætningsmedlemmerne mødte senere), så møder vi sikkert vores slæb 
på vejen. Den eneste lyd på øen var 6 åre i takt, der stille men støt skub-
be Imme frem mod havnen. Vi så aldrig vores morgenslæb (fandt senere 
ud af at han troede det var dagen efter), men vejrguderne og humøret 
var heldigvis med os. Imme kom til kaj, proviant og sejl kom ombord 
sammen med vores ”nye” medlemmer. Vi havde fået assistance af et par 
vikarer fra den lokale skole i Aabenraa.
 
Heldigvis mødte dagens andet slæb op. Det var en lille kutter fra Aaben-
raa med to lokale fiskere, der havde så fed sønderjysk accent at nogle at 
skibslagets medlemmer var nødt til at have tolk på når der skulle kom-
munikeres med dem.
I ro og mag fik vi bukseret Imme fra Kalvø til Aabenraa Roklub, som 
ligger på nordsiden af Aabenraa havn. Derfra fik vi flere lokale roere 
ombord, samtidigt med at Valdemar fik påklædt sig sit ankomststøj.
Lidt i 10 roede vi fra roklubben mod sønderstrand hvor dagens event 
fandt sted. Da vi rundede lystbådehavnen så vi ca. 800 unger iklædt 
hundetæpper med blafrende dannebrogsflag i hænderne.
Valdemar blev sat i land til stort ståhej, og alle ungerne fik lov til at se/
komme ombord i vores skib. Vi blev også mødt af Sanne og Flemming 



som kiggede efter båden mens vi andre hoppede på grillen efter frokost.
Der blev indtaget burger, pølsemix og fritter af sødekartofler.
 
Nogen gik op til den lokale sportsplads hvor dagens udskejelser for 
skolebørnene fortsatte, mens resten gik tilbage til kutteren for at slappe 
af. Fra kutteren kunne vi se den lille propelflyver med faldskærmsud-
springere der bar et kæmpe dannebrog fra himlen ned til land. Da resten 
af besætningen kom tilbage, var det tid til at ro ud og fange vores slæb 
tilbage til Kalvø.
Ved 16-tiden var vi retur på Kalvø, og heldigvis for det. For ca. en halv 
time senere åbnede himlen sig og storm og regn fik himmel og hav til at 
stå i et. Det var heldigvis en kort fornøjelse, så resten af aftenen kunne 
nydes på terrassen foran huset i solskin.
 
Om søndag var vi blevet adspurgt af det Maritime Kalvø om vi ikke ville 
deltage i et event hvor vi skulle sejle ud og vise os frem for nogle prom-
inente gæster fra lokalområdet. Desværre for dem var vejret for dårligt, 
så i fællesskab blev beslutningen taget om at pakke vores grej og drage 
tidligt hjemad.
 
Det definitive svar på præcist hvor dannebrog landede i Danmark for vi 
nok aldrig helt svar på. Men det bedste begrundelser er helt klart Kalvø!
Valdemarsdag 2019, 800 årsjubilæet, Kalvø/Aabenraa.



BabyskeTidende
Fredag den 22. marts blev foreningen et medlem rigere, da denne lille 
herlighed, Hjalte, kom til verden...
Data: Hjalte var 49 cm lang og 3,3 kg tung ved fødslen.
Stort tillykke til Jeppe og Camilla - den knægt skal vi nok få gjort en 
sømand ud af!

Ooooooggg..... Torsdag den 26. september kom et andet nyt lille 
medlem til verden, velkommen til skønne Anker - vi kan virkelig godt li’ 
dit navn.
Stort tillykke til Anne og Claus!
 



Det kan kun ende godt!!!



KOSTEKÆLLINGERNE 
TIL TJENESTE... 

Krampen Inez: 
Inez_mortensen@hotmail.com

Hejren Stine: 
stineholst@hotmail.com

Kranen Karen: 
karen.kondrup@adm.ku.dk

lyskost@gmail.com


