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Generalforsamling
&
Påskelejer
2021
Kære medlemmer af Kalvø Vikingeskibslag.
Bestyrelsen har været samlet for at diskutere vores aktiviteter
– eller mangel på samme – i lyset af COVID-19 situationen.
Den første beslutning vi har taget, er at udskyde klargøring
og søsætning af vores skib til efter regeringens næste udmelding vedrørende forsamlingsforbud d. 5. april. Umiddelbart
efter vil bestyrelsen samles og beslutte hvordan klargøring og
søsætning skal udføres i praksis.
Angående vores generalforsamling, kan den ikke umiddelbart
blive til noget, da landets nuværende lovgivning forhindrer os
i at følge vores vedtægter. Vores umiddelbare plan er at indkalde til en generalforsamling, når forsamlingsforbuddet igen
hæves til 100 personer.

Imme Dagbog 2020
Uge 28.
Dag 1, d.4. juli 2020
Ankomst til Kalvø i silende regn.
Coronahilsner i silende regn.
Indkøb i silende regn.
Frokost i silende regn.
Frokostbajere i silende regn.
Skibet blev roet rundt i silende regn.
Regntøj blev testet i silende regn.
Madlavning i silende regn.
Børneleg i silende regn.
Chicken chikki masala i silende regn.
Godnatsang i silende regn.
Forsøgsvis tørring af tøj i silende regn.
Rødvin i silende regn.
Latter i silende regn.
Mere rødvin i silende regn.
Immelykke i silende regn.
Emilie

05.07.2020 Kalvø
Da jeg vågner om morgenen i mit telt er det holdt op med at regne. Nu
stormer det kun. Kommer ind i huset og finder kaffen, prøver at tage
beskeden om at vi ikke kan sejle før tirsdag med oprejst pande, det er
svært…udenfor kommer den første byge vandret forbi og jeg må ommøblere mine tanker, det er GODT at være på Kalvø, for her er der dejlige
folk og en guitar der stemmer, vi skal nok få tiden til at gå og Hey! En
indkøbstur i fakta med Katrines Seat Ibiza fra 1990, det klarer op, man
kan komme rundt om øen og vi bader selvom vandet kun er 7 grader
varmt. Humøret stiger, og der er mad og bål og sang og man kunne være
så pisse meget mindre heldig…
Ida
Mandag: 06-07-2020-Kalvø
Det er nu tredje dag her på Kalvø. Vi har stadig ikke været ude & sejle
endnu, fordi det står ned i stænger og blæser alt for meget …Men det er
lige meget, for vi hygger os alligevel. Der er så mange søde mennesker
her, som alle er vildt imødekommende og vi får en masse lækker mad. I
dag har vi fået pasta carbonara med hjemmerøget bacon –mums. Vi fik
også lækre ferskner, helt fra Portugal.
Det meste af dagen i dag er gået med at klargøre Imme til i morgen. Der
regner vi nemlig med at sejle til Sønderballe Hoved. Det bliver spændende. Det er første gang jeg skal prøve at sejle i vikingeskib, og jeg
glæder mig helt vildt.
Dagen sluttede jeg af med at snakke med Hannah i teltet. –Hun er dejlig!
Selvom vejret ikke er med os, og jeg ikke har oplevet alt det fede, som
Hannah snakker om – synes jeg stadig det er skide hyggeligt og mega
sjovt!
Imme længe leve!
Annabell (Tut)

Tirsdag den 7.7.
Det er sommer, men ikke direkte varmt. Der er vind, men ikke en direkte god vind. Kalvø er ok, men ikke direkte hyggelig. Så er det jo godt
at folk er direkte hyggelige, når der nu er forløbet tre dage uden sejlads.
Godt var det så også at den fjerde dag kunne byde os sejlads – og så
kunne der fint leves med at den bare varede en times tid og sluttede på
Sønderballe Hoved.
Der er nu noget over at komme ombord og få sat kluden, ikke mindst
fordi det er meningen med det hele. At få gang i rutinerne, som alligevel ikke helt bliver rutiner. Der er altid noget. En gedigen gang regnvejr
just efter ilandsætningen skulle fandeme heller ikke have lov at slå skår i
noget som helst.
Eftermiddagen skulle forløbe med lidt af hvert, og det var ikke noget
problem. Brænde og bål. Lidt i teltene, lidt ved bålet. En enkelt øl. Der
gik også lidt G&T i den – eller var det lidt mere end lidt?
Trods et indkøbshold der vist bare havde smidt lidt forskelligt ned i kurven, var aftensmaden en særdeles spiseværdig kreation. Alt er muligt på
en strand i hvert fald for immemennesker – og det er jo i grunden ikke
så galt.
Aftenen blev sådan en hvor folk pludrer med hinanden, og Bjørn
pludrer med guitaren. Hvor folk lige så stille drysser afsides én for én –
og ind imellem to for to. Til sidst er der bare nattevagten, og så er dagen
jo ovre. Den var nu helt god.
Nils

Onsdag d. 8/7
Dagen starter med dårlige nyheder. Elias, Frej, Sidse og flotte Mikael
måtte alle afmønstre pga. feber og hoste.
I en vest-nordvestlig vind begav vi os ud på en storslået sejlads nord om
Barsø til Mathias’ plads. Vinden var drillesyg, så på trods af nærmest
neo-hastigheder i forskibet under vendingerne, lykkedes det ikke det
ellers kompetente skipperteam at vinde højde, så åren måtte i vandet før
vi kunne kaste anker.
Menúen stod på linsesuppe ad libitum, og det smagte fortræffeligt!
Alle – børn som voksne stråler af en livsglad træthed. Der er blevet leget
i vandkanten, knoklet med skib, bål og mad, og der er blevet hygget!
Tak for endnu en dejlig Imme-dag!
Hedin

Torsdag 9. 7. 20.
Godmorgen på Mathias’ plads i næsten vindstille og sol, men stadig ikke
noget der ligner ’rigtige’ sommertemperaturer. Skidt med det, for der er
varme på bålet og toast på risten.
Vi fortsætter med mande- og kvindefald på grund af diverse forkølelser
og ondt i halsen og siger i løbet af morgenen farvel til Nils Thorlund,
Tim og Nils Anton, og til Ida og Lewis. Onsdag var også Annabell
afmønstret, dog planlagt før turens start. Mathias stikker også af for at
passe bedriften – fedt at han kom med ud at sejle!
Stadig i blikstille vejr lægger vi ud fra kysten for årer, men får ret hurtigt
kluden op og glider stille for meget svag vind forbi Barsø, mens vi nyder
en superfrisk og vellavet frokost ombord. Bagefter er det tid til lidt skibsleg med to stagvendinger som supplement til gårdsdagens kovendinger,
hvorefter vi lægger kursen stik mod skovpladsen på Sønderballe Hoved. Der bliver også tid til diverse styrmandstjanser for den yngre del af
besætningen,
Vel i land etablerer vi lejr. Madholdet kreerer en oksekød- og bacongryde med kogte kartofler og salat, som vi nyder mens vejret stadig er os
nådigt. Vi er løbet tør for ’gyldne Damer’, som der i løbet af de seneste
dage er gået lidt inflation i, men der er andet godt at forsøde timerne ved
bålet med og det bliver sent inden ankervagten får stranden for sig selv.
??
Fredag
Kære Imme Dagbog!
Sikke en tur: Fantasisk besætning. Dejlige Imme mennesker. Og alt for
koldt, blæsende og vådt. Det kræver en sej besætning at klare en sådan
tur!
I dag er overliggerdag på Sønderballe Hoved på den gamle plads. Her er
dejligt med legende børn og voksne, der er ved at planlægge og organisere en fest!
Det er en fryd at få lov at sejle med så dejlige folk. For mig er det en perfekt måde at holde ferie på. Man tænker ikke på andet end ’her og nu’. Så
tak for at I giver mig mulighed for at være jeres skipper på Imme! Nu ser
jeg frem til en dejlig fest i tørvejr.
Claus Iversen

Lørdag 11.7.20
Puha kl. er 12 & jeg kan sku ikke falde i søvn. Eller retter sagt jeg har sku
ik pakket færdigt. Kl. er 1 og jeg har endelig pakket færdigt. Kl. er 2 nu
& nu kan jeg rent faktisk ikke sove. Jeg lægger sku bare & tænker. kl. er
der omkring halv 3 & jeg falder endelig i søvn.
Se så mine forældre har sku ikke deres tiltro til at jeg kan stå op til tiden,
eller nogen sinde. De glemmer selvfølglig også at jeg er veteran til at rejse, & min evne til at stå op ændrer sig, når jeg rejser. I hvert fald i husholdningen på Nørrebrogade 200, 2tv bliver familen Mortensen Axmith
enig om at Emil skal stå op kl. 6. Alligevel vælger Inez Mortensen at
vække Emil 10 min før alarmen, #grovt # ?? #Godblessher. Inden for
et par min. Er jeg oppe og lige en tak for frisk, 20 min senere har mine
forældre sku fået nok af mig & sender mig afsted. Grumt men 100% fair
– jeg var blevet træt af mig selv, hvis jeg kendte mig.
I 5C får jeg kigget på de tomme gader i København, der er sku folk på
vej hjem fra byen eller fest. På dronning Louises bro bliver der taget fotosesh på en sofa midt på gaden. Held og lykke med jeres tømmermænd.
På hovedbanegården løber jeg ind i Keld og Adam. L……pis mig i øret,
McDonalds er lukket….verdens største suk. Pis og lort, men hvorfor
ville Mc’en gøre sådan noget – altså. I det mindste var Sevens panini god
banger. Uuhhhh damn den sku’ man nu have købt to af. Vand og væske
blev der til gengæld ikke købt, 30 kr for en kildevæld puhh bedrager.
Jeg følges med Sine, Adam og Keld ned på perronen, hvor Mads og
Sverre venter. Jeg får taget en superkikset snap & turen bliver sat afsted.
Desværre på grund af corona sidder jeg alene sammen med en vestegnsfamilie en halv vogn væk fra drengene – i det mindste var datteren
lækker! Og min alder, hvis I sku spørge. Det skal lige siges at mit energiniveau sænkede sig ikke et sekund i løbet af turen, så mens folk sad
& sov, sad jeg & flækkede af grin mens jeg så en video af Elon Musk &
Kinas rigeste mand. Der er en ledig plads ved drengene så jeg sætter mig
derhen. Sverre har åbenbart fået en kaffe med 95% mælk’. Luksus!!!
Da vi skifter tog i Fredericia, får vi nye pladser, men rykker sammen alligevel. I det nye tog er der en meget sød cykelgut, der spørger om han må
låne en oplader, selvfølgelig må han det, da vi skal af toget, stikker han
nogle penge i hånden på mig og spørger om det er nok til at købe den.

Super, super sød gut. Wow.
Vi ankommer i Rødekro & det går op for mig, at jeg slet ikke havde
planlagt noget i forhold til turen, Hvordan faen skulle jeg komme fra
Rødekro til Sønderballe Hoved? Jeg er simpelthen så taknemlig for
Mads, Keld og Sine allerede havde tænkt sig at tage mig med i taxaen.
Endnu en # Godbless
For mange er 2020 et pis år: Corona, Trump og Kanyes sene præsidentkampagne har været noget bøvlet noget. Heldigvis er der et firma, der vil
gøre noget godt for jer
SHELLS = Twin Dog
Et franskbrødsbrød, to huller, to pølser, to dressinger # ??
& oh my god, der er en mother forkin Shell i Rødekro! BoisLetsgo
Hvad mener I, I ikke har Twindogs? De to unge fyre, der stod bag kassen
var tydeligvis ikke up to date med nutidens kampagne, fuck man, dobbelt lort. I det mindste havde Superbrugsen nogle banger pizzaslices &
psykopat mange mayonaiser: hummussmag, dijonsmag, chilisamg og så
havde de den mærkeigste ketchupmayo – what! Det var endda i spiraler.
Vi tager tilbage og taxaen ankommer en halv time senere. Vi ankommer
ved Sønderballe & resten af dagen er fin nok.
Taxaen sætter os af & vi er endelig på Sønderballe
LORXSUS
Da vi ankommer ned til stranden er der en sårn lidt mærkelig stemning.
Det meste af den tidligere besætning er stadig på stranden & ingen af
teltene er slået ned. Jeg får øjenkontakt med to, ved ikke hvad jeg skal
sige, så jeg går ind for et standard kram fra bagsiden. Men før jeg kan gi’
det andet kram kigger hun helt skræmt på mig, corona-dit, corona-dat,
corona er lort, plz gi’ mig fnat! Så hun fik en albue i stedet – suk. Hedin
er her though. # Godblesshim
Jeg sidder & ser anime i træet, meget mærkelig serie, ikke spørge ind til
det. Lidt tid efter begyndte folk så stille og roligt at dukke op. Eigil, Isak,
Sverre, Emil, Adam kombineret er vi ehh hmmmm? The bois wuhuuu
jaer?? Okay lorxsus.
I hvert fald – teltene bliver slået op & snakken går i gang. Eigil ka’ rent
faktisk godt finde ud af at hjælpe med at slå sit telt op. Big bro er stolt,
virkelig stolt. Sidste år kom mig, Isak og min ven Sofus en dag for sent.
Der havde Sverre, Adam og Eigil været oppe på en eller anden crack-

er camping lejr. Der er en kiosk, klamme toiletter, en hoppepude & et
gaming rum – crack- ikke så spændende, 2 timer senere kommer vi
hjem. Kiosken var DooDooo, de havde kun én Små Sure, i Sønderjylland
koster Små Sure åbenbart 120,- Hvad Fuck?
Vi tager tilbage & lægger os ind & slasker i mit telt, snacksne vi købte
er allerede blevet spist, så vi sidder bare & drikker øl, efter lidt tid er det
tid til mad, Lorxus risotto - Damn Esben er en banger kok. Skibsmødet
følger med efter mad & holdene bliver sat. Chikka Chikka Bow Chicca
Bow wow Bådhold Båd Båd Hold Båd Båd Hold Wow
Bådhold er fucking nedern første dag. I guess det er vel godt at få sine
hænder rykket op første dag, jeg er i hvert fald træt. Senere på aftenen
får skipper mig og Isak til at sejle ud og tænde lanternen. Vi aftaler, at
han laver to skipper-tonics til os imens. Vi bunder muligvis også en øl
derude, men jeg er overbevist om at ingen så det.
Lille note til skipper: Isak synes der skal mindre gin i næste gang.
Da der begynder at blive lidt festligt tager mig og the bois op i mit telt.
Musikken bliver tændt, legene bliver skudt i gang og 16 bajere senere får
vi at vide at Eigils stemme kan blive hørt igennem lejren. Så vi rykker
gennem skoven hen til pladsen ved siden af, her er vi lidt tid, indtil jeg
når det punkt, vi kalder skæbnestiv,,,Ja! Mer info om skæbnen kan kun
fås, når man finder sig selv skæbnestiv.
Skæbnen bliver lidt kort, da jeg får toast munchies, så vi bevæger os hen
mod lejren. Se, af en eller anden grund, så var der et eller andet galt den
aften! Den lille jolle besluttede sig for at fronte mig. Jeg kunne, hvad end
jeg gjorde, ikke komme forbi den lille jolle, den angreb mig og bagefter
ville teltet ikke give slip på mig. Jeg vandt jo selvfølgelig i sidste ende,
men stadig – mit liv er hårdt. Endelig er vi nået hen til bålet, Thomas og
Pia sad bare og vibede, de havde sku nok lidt sjov over vores samtaler.
Toast blev spist, facts bevist. Drengene og jeg gik i seng til sidst.

Søndag 12/7 2020
Sønderballe, sød stemme løfter mig blidt ud af drømmeland. Morgenbrisen blæser friskt fra vest da jeg svinger benene ud af køjen. Jeg kan
ikke beskrive hvor glad jeg er for at spise en rugbrødstoast på en strand
i det sønderjyske med Imme i baggrunden lige netop i år. Den friske
vind får Allan til at spørge mig om det var sikkert vi kom ud at sejle. ’Ja,
selvfølgelig’ svarede jeg skråsikkert. Undskyld, jeg jinxede det. Da det
lille anker var hentet ind kom kontra-meldingen – ’Det trækker op, vi
bliver’. På nul komma fem kom lejren op igen og overliggerprotokollen
blev igangsat. Indkøbsholdet tog den laaaange gåtur til Hoptrup, mens
resten indhentede fortabt søvn og delte gamle og nye historier.
Den kvindelige del af indkøbsholdet fik et lift tilbage af 2 tyske damer,
og lidt senere kom købmanden – nødtvungen –med ’nice price’ varerne
købt til overpris. Madholdet udnyttede den ekstra tid til at skabe en guddommelig ’jagtgryde’. Men lige som maden skulle serveres tog Sine en
tur ned af skrænten som resulterede i – hvad vi først troede var en slem
forstuvning – men efter en videokonsultation – en tur til Haderslev –tur
til Aabenraa – viste sig at være en brækket ankel. Super av og super øv.
Vi sender alle vores positive tanker mod Aabenraa i aften.
Johan

Mandag d. 13 juli 2020
Når snerlerne blomstrer og tiden
Går og dagen der gik, gik i går
Så slår tiden sit langsomme
Langsomme slag og dagen i
Går blev til år…immetid…
Vi pakkede den smukke dame. Sejlede ud under den åbne himmel med
pandekager i maven og smil på læben og en glæde boblende under hud.

Dagen var smuk, sejladsen mild og vi drog mod Varnæs hoved. Vinden
var blød, lidt i hid og did, men frem kom vi og smed anker og satte en
vældig mængde tunsalat til livs inden vi satte fod på land. På stranden
sad to piger på campingstole og kiggede på os…eller på nogen af os.
Emil mente de nu nok snart skulle blive gravide, hvortil Balder spørger,
- ’hvo’for?’ ’Hvad mener du med det?’ Jeg ved ikke om han fik svar…any
ways, vi skulle nok ha’ set det med de campingstole som en advarsel…
Vi slog glad lejr op på marken, snakkede med diverse campergæster og
hilste på et stort ungdomstelt i det inderste hjørne (de dyre pladser!).
Indkøb drog afsted med bil, der kom med Keld fra hospitalet – bedre her
end ene på Kalvø, mens de venter på Sines operation! Halvdelen af den
store drengeflok drog med til Åbenrå og tømte byen for chips og snacks.
Vi gik på kasserov, men civilisationen har åbenbart taget ved lære og sat
videoovervågning op til når vikingerne kommer, så vi kom hjem uden
kasser…pyt!
Madholdet havde lavet chili con chocolate og guacamole og mango –
what’s not to like!
Aftenen faldt på, musikken spillede på stranden – den akustiske – oppe
på pladsen havde drengholdet fået kapret ungdomsteltet med op på
parkeringspladsen for at få deres enorme boomblaster væk fra lejren.
Det var enormt godt tænkt, men da natten tikkede ind og vi hver især
og sammen gik til ro, flyttede ungdomsteltet tilbage med deres dakkedak
terror og drønede den onde bas gennem natten, trods ihærdig oplæring
fra vores egne ungdommer om at det er en dårlig ide at gøre en hel lejr
sur! Og ja, de var der først, og ja, vi er alle - øh Københavnere fra djævleøen og ja, Ulrich kan råbe meget, meget højt og lukke festen! Så er det
sagt. Jeg hader osse københavnere og jeg hader dakkedak og jeg hader,
når folk hader.
Til gengæld elsker jeg at det gik over, at søvnen til slut og sidst gjorde sit
indtog!
Varnæs Hoved er et fantastisk sted. Og i skrivende stund var det alt
sammen i går, og i går er som sagt på imme et helt år! Og når tiden går,
læger alle sår! Nu er der intet had tilbage, bare tid, immetid, stille tid,
blid tid, kærlig tid, smuk tid, våd tid, dejlig tid, imme tid.
PS: Freja kan ikke lide tunneltelte – grønne tunneltelte! Man kan aldrig
finde ud af, hvor man bor!

17.07.20
Dear Imme Sejr,
Today I woke to a deep pulse af shitty base and high frequent techno;
followe by a ginger man whispering good morning sarcastically. One
toast delivery later, a wet tent rolled, a collection of luggage delivered to
it’s pit-stop, a borrowed cup of coffee and som stories of Ulrich taking
one for the team and we were ready to board.
Our sailing trip from Varnæs to Halk Hovede went rather smoothly
from start to finish. Along the way I managed to score and stuff myself
with cherry tomatoes, kippers, cucumber, digestive biscuits, a boiled
egg, and some left-over chili con carne – so baby was happy.
Once myself and the boat team had given a caring hand – packing the
sail and tidying here and there. We walked into a camp that was buzzing
with people who were holding onto a half –a-nights-sleep and pushing
through to make it all good. Our dinner was greatly inspired by the shawarma joints in Copenhagen, Nørrebro and they went down a treat.
Evening set over a quiet shoreline with a picturesque sunset, rainbow,
p….se show and entertainment from the Videbæk brothers f.. stadium
constalation. I don’t think the day could have ended much better than
this.
Lots of love – baby Kicky and Pia.

15-07-20
Vi skal huske at skrive om marsvinene!
Der var en hel flok. Måske var der 3 eller 5 eller 6. De var tæt på. Lidt.
Må jeg tegne i dagbogen? Hvad skal jeg tegne? Hvem er det, der kommer? Hvorfor råber de? Må jeg få penalhuset? Hvorfor er der ikke noget
i?
Vi stod op. Vi spiste toast, vi spiste nutellamadder og vi drak kaffe. Så
regnede det lidt. Børnene flækkede kvarts. I sejlede en tur uden baggage.
Vi lavede stagvending og stagvending og stagvending og stagvending. Vi
fik også god frokost. Jeg kan bedst lide leverpostejmadder, kartoffelmadder og tomatmadder. Da vi kom ind skete der alt muligt, som jeg ikke
kan huske. Vi fik pølser og 3 salater til aftensmad. Jeg kan ikke huske
mere – Godnat
Merle (og Karen)

Torsdag d. 16. juli
Kære Dagbog
Vi holdte en ordentlig overliggerdag på Halk. Folk lavede forskellige
ting. Nogle gik efter slik og ballade på camping plads, nogle kastede sten
i vandet, nogle gik ind i historiske Haderslev på indkøb. Altid sjovt og
varmt inde i supermarkedet. Vi var begge to på spadetur 2 gange. Altså
ikke sammen, men det er altid alletiders.
Dagens store drama udspillede sig på stranden omkring kl. 20, hvor
Johans drone på beklagelig vis mistede højde og batteri over vandet. Lad
os udbringe en fælles skål for at den ikke er død og må gå til de evige
dronemarker i Dronecoffin robot cry.[everybody cry] [robot voice]. Aftene bød på meget lækre wraps, men en afdæmpet bålfest, da folk skulle
lade op til afskedsfesten.

Fredag 17/7-20
Vi vågnede op til det smukkeste solskin. Blikstille og lummert i teltene.
Til morgenmad var der toast og wraps og vi var glade. Børnene legede,
nogle af de voksne lavede Imme-yoga, andre voksne hentede vand. Merle var træt men glad.
Vi tog ud og sejle, bide vind, stagvending, endnu en stagvending, endnu
en. Sverre, Adam og Eigil er snart udlært på dåsen, endnu en stagvending og så frokost. De andre store drenge er på det store anker. Nu kan de
snart klare forskibet alene. Vi er vildt glade.
Vi fik lækre madder med æg og kippers og alt det gode. Vi er glade.
Endnu en stagvending, årene ud, tilbage til stranden og lejren og Freja,
nu er vi glade.
Skibet blev gjort rent, faldet viklet ud, sejlet pakket, bålet fyret op, drinks
blandet, grøntsager snittet, forårsruller rullet, drinks nydt, menu skrevet,
snacks serveret i baren, skattejagt planlagt og feststemningen breder sig
og vi er glade.
Vi ved ikke, hvordan festen ender, men vi ved, vi får dejlig mad, dejligt
selskab, dejlig musik og sang og kram af en vi elsker. Det er dejligt, så vi
er glade. Og vi glæder os til næste år.
Kærlig hilsen
Merle og Sissel
Lørdag d. 18.7.2020
…og så blev der festet igennem. Jeg (Anne) var jo ikke kommet endnu,
men et troværdigt vidne (Keld) siger, at det var sjovt og at alt det som
Sissel og Merle skrev om festforberedelserne helt levede op til forventningerne. Festen fortsatte hele natten og flere af deltagerne har taget
velfortjente lure i løbet af dagen i dag.
Og så dukkede skifteholdet op fra forskellige dele af landet. Der er flere
’gengangere’, nogle som bliver fra ugen før og sejler videre, og nogle som
sejlede 1. uge og nu er kommet igen. Ingen kan stå for at være tæt på
vandet på et flot skib. Så denne lørdag er gået med at lære lejren og holdet at kende, slå telte op og nyde dagen.Therese og familie havde taget
hjemmeslagtet fårehotdags (?) med, som vi fik med alt muligt tilbehør.
Meget lækkert og lokalt. Og lige nu er aftenen ved at sænke sig over os,
kaffen er lavet og Lewis, Olga og Freja har tændt lanternen. Skipper og
alle skippervenner er ved at diskutere sejladsmuligheder for i morgen,

men de forskellige vejr-apps giver lidt forskellige meldinger. Lige nu
lader det til, at vi sejler sydpå måske.
Bølgerne slår mod stranden og jeg tror, jeg hører en guitar, så nu slutter
dagens tekst.
Knus Anne + diverse vidner fra sidste uge.

Søndag
Kære Imme
Så dejligt at have fået lørdag overstået. Blandt de 9, som sejler videre i
denne uge, var 8 lidt trætte efter festen fredag. Suk.
Lejren gjorde sig klar til at sejle, men vinden havde forskellige tanker…
Til sidst besluttede skipper, at vi skulle sejle ud, krydse lidt og tilbage til
Halk. Det var fedt at sejle med 24 sømænd og ingen baggage. Bejdåsen
var skarp og hurtig, vendinger var bare gode, maden var forrygende.
Der er blevet udviklet en madbiks: i stedet for running sushi, skal man
ha’ sejlende smørrebrød, det består af en kanal med vikingeskibe, som
sejler imme-smørrebrød forbi kunder. Det bliver godt.
Nu har besætningen fundet den gode rytme. Spist og drukket lidt og løst
kryds og tværs. Balder og Lewis tog på tur mod campingpladsen. Altså
ikke den tætteste campingplads og de var lidt lang tid om at komme tilbage. Dagens drama endte godt alligevel efter Esben kørte efter dem og
hentede dem med bil. Mig, Inez og Freja tog også ud langs stranden. Vi
mødte en fisker. ’Fanger du noget?’ spurgte jeg. ’Nej, de bider kun efter
solnedgangen.’ ’Har du noget med vikingeskibet at gøre?’ spurgte hans
kone på stranden. ’Ja, det er os’, sagde vi meget stolt. ’Er det fra Roskilde?’ ’Nej, fra Genner Bugt’, svarede Inez. De vidste noget om, at det var
spejderdrenge, der havde bygget den. ’Det er en ny én’ sagde vi og fortalte kort om 2009. Til gengæld har de kigget på skibet de sidste par dage
og synes, at det sejler godt. Det er flot, mente de. Jep. Det er et flot skib.
Kh Bradley
Senere…Der kom en hollandsk skonnert forbi. De smed anker 200
meter fra Imme eller længere, hvis du spørger Ida, Lewis og David, som
roede ud til den. Grundet Covid dog ingen omvisning. Deres musik var
lort, derfor hentede Keld sin guitar for at spille noget mere Imme-agtig
noget. Først ’the ghost of Tom Joad’ af Springsteen, så Simon and Garfunkel, 2. vers inde i Mrs. Robinson’, så råber nogen ’Marsvin’! 60 meter
længere nede af stranden og meget tæt på land – De ku’ lide musik! For
helvede, lad være med at stoppe med at spille – for helvede! Så spillede
Keld videre og 8-9 stykker marsvin kom forbi. Meget tæt forbi. De var
10 meter fra stranden. Vi jublede, De var vilde og vi ædru. Altså næsten.
Så fangede banger kokken en lille salamander. Han slap den tæt på mig,
hvor den kunne kravle op ad min røv. Så døbte banger kok mig, Moon
Blessed Anus. #notwithit. Det var en munter aften. En af de bedste.

Mandag 20/7/20
Kl. er blevet 22:00 ved bålet…Balder og jeg er enige om, at det har
været en begivenhedsrig dag; men mest af alt er vi overbeviste om, at
Halk-Hoved-manden simpelthen ikke bare sådan lige ville tillade at
Imme Sejrs besætning drog afsted mod andre destinationer end hans…
Halk-Hoved-manden havde lagt en snedig plan på åbent hav ville han
lade stormblæst ramme vores skib, så vi i hast måtte vende tilbage fra
hvor vi kom, og aftenen forinden havde Halk.-Hoved-manden til med
nedkastet troldmandsbesværgelser over vores bejdåse, så netop dén
måtte lade livet, da stormblæset kom…Men Immes stoisk rolige crew
er ikke sådan at slå ud af kurs og ryster småforskrækkelser af sig som
morgendug på et blad…Næ nej, flere kræfter får vi faktisk og vi måtte ro
med bare halv styrke, fuld styrke fik årene til at briste…
Halk-Hoved-manden jublede, da han så os vende om, men snarrådigt
var en flaskepost allerede sendt afsted og kort efter kom den noble ridder Matthis ridende med hele 2 lanser, som vi ved nærmere besigtigelse
kunne se snildt kunne bruges som nye begdåser…Og så afsted igen det
gik og Halk-Hoved-manden måtte indse at han havde tabt. Imme Sejrs
kurs gik nu ret mod de blide havfruer ved Havnbjerg Skov, og selvom
Halk-Hoved-mandens drillerier også udfordrede med revner i mastefisken, kom vi sikkert frem... T…lte, mætte og tilfredse kunne vi alle gå
til køjs mens Havnbjergskov-Havfruerne sagte vuggede hver en landkrabbe blidt i søvn med deres rolige sange…Om havfruerne slipper os i
morgen må tiden vise…

27.07.2020, Havnbjerg Skov
Sjældent har det været så sjovt endelig at komme i seng! Efter at være
blevet trukket ud af den tungeste søvn, var der buffet i skovbrynet, kaffe
i koppen og lidt tagen bestik af vinden. Vi skulle ud på skibet og reparere skaderne fra i går, 7 mand – 2 der borer, 5 til at kigge…
Vi satte gevindstang gennem masteskoen og fisken, det fungerede faktisk
rigtig godt. Så byttede vi og de andre strammede vanter, mens vi kiggede
på. Længere ude over havet begyndte bølgerne igen at vise tænder, og
det blev besluttet at blive i Havnbjerg, i læ for vinden. Så det blev en
overlægger af de helt lækre. Jeg sad på en skrænt resten af dagen og prøvede at smide bog i en kop. Det var svært at ramme, da madholdet gik
i gang, smed vi efter dem. Det var lidt lettere, jeg ramte Hjalte. Kristian
havde ramt i koppen to gange. Olga ramte én gang, men den hoppede
ud igen…Folk dryssede ind og ud af lejren, der var en vis bestyrtelse
over manglen på grillbarer på Als. Måske har de en slags lov, der forbyder pomfritter. Vi talte også kager, hindbærsnitter skal være med tivolikrymmel og noget med computerspil. Vist nok. Vi fik supergo’ mad og
så kom jeg vidst til at drikke nogle sjusser. Skøn dag!
Ida

22.07.2020
Jeg vågner i det pisse varme telt, jeg ligger lige og sunder mig lidt. Jeg
begynder at pakke mine soveting, og imens forsøger jeg at vække Emil i
flere etaper. Det ender med at jeg går ned til morgenmaden og må stole
på, de 7 gange jeg har vækket Emil er nok til at han kommer ud af teltet.
Fuck man. Adam harasser mig seriøst meget om morgenen. Mutti
madre fik også hjulpet til med at losse mig ud af teltet. Jeg har sku fået
for mange toast de sidste to uger, så morgenen blev kørt commando-style (Det vil sige no breakfast). Personligt var jeg helt klasket, men
stemningen i den snart opløste lejr var god. Imme var blevet fixet efter
mandagskatastrofen. Skibet blev pakket, Niko skal op til forskibs til mig,
Adam, Balder & Kenneth & forskibscrew!!! Solen er ude, så der skal da
lige bronzes. Øjnene bliver lukket i for lidt lang tid & pludselig er det
halvanden time senere. Lidt farligt, da jeg er på udkig og buglinen.
Thank you all for at tage mine poster.
Ude på Imme leger forskibscrewet kategori, jeg har en god dag i kategorilegen og får skrabet 4 point sammen efter en intens kamp med Emil
omkring shawarmasteder. Nu er det afgjort hvem der er den OG Nørrebrodreng. Efter kategori ligger folk og soler sig og chiller i forskibet.
De fleste får en lille powernap, imens Emil ligger ved ankeret og sover i
1 time og 30 minutter. Det har været en meget stille sejlads, men da vi
nærmer os Lyø begynder vinden at tage fat i sejlet, og vi kommer hurtigt
til Lyø.
Hvert sekund af dette togt har jeg lystet en grillburger, de to næstbedste ting er Hotter og Fries, så ham tager vi med. Desværre var pomfrit-damen en sur sko –hvæs ’vi lukket’ ohhnoooo….Vi sætter vores
gadgets til opladning i madstuen på havnen & tager afsted mod indre
Lyø, mor og moster ligner nogle trætte sokker ude foran købmanden. De
bølgede åbenbart for meget til at være indenfor. Jeg køber pringles & en
pepsi lime til Balder og jeg købte en Ben and Jerry cookie sandwich.
Baba vil gerne ha’ nogle chebz, men klodsede Baba min tog lidt flere
chebz end han ku’ holde R.I.P. mine 7 chebz. Men Baba er en legend,
så han går ind for en round two, denne gang spilder han sin øl, kæreste

boozede Adam. Tredje gang gir han op, da han næsten spilder øl i
tasken, på vej tilbage møder vi DJ Trentemøller. Da vi kommer tilbage ser vi et ultra sjældent syn, mindst 7 voksne med en technobajer i
hånden. Vi henter Emils højtaler og Therese fyrer op for noget dak. Vi
holder en lille technofest i lejren indtil Therese sætter en sang på, som
får hendes familie til at sukke, det viser sig at være det vildeste dak, jeg
har hørt, men Inez siger stop inden legen bliver for god.Vi fik lækker
kartoffelmos med svampe og en lækker salat. Efter maden lagde vi os
ind i vores telt og chillede med Balder, vi hørte musik og Balder dansede
Fortnite-danse.
Alle de ældre biggede fra bålet tidligt, så vores vagt startede en halv time
tidligere.
Det blæser en halv pelikan, men holder os i læ –Rapper ligesom lil Xan,
men ender med at læg en lille bæ.
Senere på aftenen byder den på cup-noodles til mig & stjernekig og
freestyles.
Emil: Velkommen til blokken,
men min venner & familie
– sparker døren ind
Flækker din knæskal med stokken
Ost ost poli poli stormer shamba
27 betjente med enorme bekendte
Klamme tåre gas shrrr
Imme Sejr
Fyldt med glæde og bajer
Imme Sejr det er dig vi fejrer
Du er den eneste trofaste lejr.
Adam: Immes beidås, mast og sko
Var pludselig ved at blive flået i to
Besætningen ordnede det so let som at ro
Matthias redder os igen igen
Jakob kører Als rundt som en ægte ven
Adam og Emil

Torsdag 23/7 UGE 31
Der var lyst i mit telt, klokken er syv og det er en kraftanstrengelse at
komme ud af soveposen. Skipper vil have lejren pakket hurtigt ned og
alle skal være klar, for kl. 10 kommer slæbebåden, der skal trække den
skønne kutter fra Lyø til Sønderballe.
Det er en dejlig morgen, men den smager også lidt af skuffelse. Skuffelse over at vi IKKE kan nå at få pommesfritter på Lyø, hvilket flere af
gasterne havde set meget frem til, men det bliver stærk vind i morgen,
så skipper har besluttet at skåne skib og besætning ved at tage af sted
i dag. Efter flere gode råd fra erfarne matroser pakkes der varmt tøj,
da sådan et slæb hen over det mindste bælt godt kan være koldt. Det
er denne matros’ første slæbetur, så det er med afdæmpet spændt forventning, at vi venter på slæberen. Kl. 10 sharp sidder vi på båden og
vores slæb er dukket op og Olga og Freja er vildt begejstrede. De roser
slæbebådens udseende flere gange over for de smilende mænd ombord.
Velanspændt starter det lange seje træk hjemad, og det er muligt at sidde
og reflektere over den forgangne uges oplevelser, for der er ikke meget
at lave for en simpel matros. Skipperen skipper, første styrmand (Keld)
styrer og Esben/Karl holder øje med om alt er ok i stævnen, og sidder
klar med økse, skulle der opstå noget. Slæbeturen lever fuldstændigt op
til beskrivelserne fra den øvrige besætning og bliver kold og kedelig. De
fleste sover, i hvert fald de unge forskibs. Men indkøbsholdet kan i ro og
mag planlægge festmiddagen, som I må vente i spænding med at høre
om til i morgen. Men lad os bare sige, at den er multikulturel. Olga, Freja, Lewis og Katrine sidder midtskibs og øver sig på, hvad der forhåbentlig bliver et festligt indslag til festen. De får brygget en del vers på en
sang, som sagtens kunne ryge i sangbogen. Den lyder ca. sådan her: ’Jeg
har lænset mig et skib i dag,
Og jeg synes det gik så godt
Og du kan nok forstå, jeg er ovenpå
Fordi det var så flot…
Fire timer senere:
Barsø er nu kommet tydeligt til syne og der er diskussion blandt nogle
af gasterne om det er fedt at ligge på Barsø eller ej. Der bliver fremsat
argumenter som ’det er fladt, kedeligt og blæsende, men så fortæller Ida

om gåtur med Inez, hvor de stødte på små søde føl, som de faldt helt i
svime over. Men hvorom alt er, så er der kun 20 minutter tilbage af en
begivenhedsløs men hurtig sejlads i nærmest lige linje til Sønderballe
Hoved. Landkrabbeskipper vil gerne hurtigt i land, da der er regn i sigte,
så frokost bliver indtaget på stranden. MEN de der pomfritter smager
stadig af skuffelse, så da Anders og Hjalte er stedkendte, beslutter de at
tage på en lille tur med Balder under påskud af at ville hente Esbens bil
på Kalvø, så indkøbsholdet kan komme hurtigt afsted i morgen. Men i
virkeligheden drejer det sig om at finde nogle pommes og så mæske sig i
pandekager fra pandekagehuset i Genner …
Det er en dejlig gåtur forbi Hobsø og videre langs kysten med en smuk
udsigt over hele Genner Bugt. På et tidspunkt kommer vi til en lille
udkigspost på toppen af en høj, stejl skrænt og Balder udbryder, at det
kunne være sjovt at hoppe ud over. Men både Anders og Hjalte griber
straks ud efter ham og formaner om alle de ubehageligheder, der kan
overgå en ved sådan et stunt.
Endelig er vi nået til det forjættede land, som er Sønderballe Campingplads, hvor vi bestiller to store bakker pommes og nyder dem i fulde
drag med både Cocio, mayo og ketchup til uhmmmmmmmmmm.
Med maven fuld af de fantastiske gyldne stænger begiver vi os ind mod
Kalvø for at hente bilen og reservere badebroen til lørdag. På vejen slår
vi et smut forbi pandekagehuset, som man nemt kan gå til fra Kalvø via
Kalvøstien, og der er klatrebane, minigolf, og pandekage med is eller
laks og alt muligt, og nej vi er ikke sponsoreret af dem. Fuldt tanket op
på lækkerier kører vi tilbage til lejren, hvor Balder med sine unge øjne
spotter Adam og udbryder: ”Der er Adam på spadetur” Det er heldigt
for Adam, at han ikke sidder med numsen bar. Mad bliver lavet på bålet
og det er pasta med flæskesteg og det smager godt. Vores spillemandshånd har det bedre efter en overanstrengelse, og han spiller op til fællessang ved bålet, og der bliver skrålet igennem i skøn harmoni/kakofoni
på klassikere som Nina kære Nina, Du er en rullesten, Jolene og diverse
gasolinnumre. Det er hashtag megahyggeligt. Mit telt er mørkt og jeg
bliver sunget i søvn af stemmerne, der flyder ind over skoven fra bålet.
Tak for (endnu) en dejlig dag.

Fredag 24.7.20
Sove lang tid – det er dejligt og en sjældenhed på Imme! Vejret var
meget bedre end forventet, en del blæst, men meget mindre regn end
forudsagt. Det har været en rolig dag, mange har været på tur og nogle
er blevet tilbage. Der har været toasts og musik hele dagen – det kan vi
lide!! Dagen har også gået med at tage bad i det kolde, men pæne vand,
der er blevet forberedt fest og indkøb. Maden står på en multikulturel
oplevelse med både japansk og indisk inspireret lækkerheder ! Drinksene er gratis og bliver serveret i stor stil af mester bartender Balder!
Godt arbejde! Solen skinner og vinden har lagt sig. Der er rigtig god
stemning og maden smagte ligeså godt som den duftede.
Det har været en dejlig uge, selvom vi ikke har sejlet hver dag. Vejret har
været (bortset fra vinden) med os og vi har fået et dejligt slæb. Togtet
har været fyldt med dejlige mennesker og godt humør og lækker mad,
skud ud til madholdet!!! Aftensmaden afsluttes med solnedgang og
dessert. Dagens dagbog er skrevet fra jagttårnet med den pæneste udsigt
over Sønderballehoved mark (?)
Glade sommervibezz fra LOlga og BugLine
Imme 4 evah

En Trailer til vor skib

Som det er nu, er der udsigt til at vi søsætter med Immes ny vogn. Altså når det her corona pis ikke
længere spænder bæn.

Siden søsætning af Imme Sejr, tilbage i 2012, har bestyrelsen været temmelig træt af at skulle betale
en stor del af skibslags udgifter til Skaks for at løfte skibet over kalvøvejen, dæmningen og bro 1,
for at lægge hende til søs.
Så har vi arbejdet på at finde en løsning. Der blev hentet en tilbud fra en tysk firma, som laver båd
trailere til større skibe. De forsøgte at tilpasse det til et viking longship, men den var både lidt for
fremmed og alt for dyrt.
Og årene gik forbi uden en løsning. Flere lagt stemme til koret at det var noget vi godt kunne og bør
gøre. Fordi 14.000 to gange om året er alligevel meget. Det syntes Mattias også.
Så begyndte manden fra Løjt at drøfte sin plan om at bruge en gammel lastvogn trailer, som han har
stående. Han vil gerne forære det, og laver den ovenikøbet. Lidt for vildt, men som vi skal minde os
selve om en gang imellem, så er tanken om at bygge et fucking vikingeskib.

Så er der et spørgsmål om hvorhvidt traileren kan stå på husets græsplæn. Den er blevet meget
slank, så det er lovende. Men vi drøfter det hele med husets bestyrelsen og brainstormer stadigvæk
forskellige plan B’er.

Figure 1: Den lastbil vogn på Mattias gård i 2019
Det lang og kort er at et udvalg skulle prøve at støtte op omkring projektet, men bort set for et par
besøg fra et par mennesker, Mattias har lavede det hele alene.
Traileren er ikke færdig, men den har været på Kalvø en gang, så Mattias (med Esben og Kristian
og Bjørn) kunne se hvordan det hele skulle lade sig gøre.

Figure 2: De forreste hjuler kan aftages når den ligger fast.

DEN ER BARE SÅ EDDERSPÆNDERENDEMIG SÅMEGA FLOT!!!

MINIMEGANUSSER ER KOMMET TIL VERDEN!!!
Pia og Johan har simpelt hen fået den her!!!

Ildri Kondrup Nissen
Born at 4:19AM 09-12-21
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