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Formanden har ordet
liggende i havnen, er, at
havnens egentlige ejer Greve Kommune
ikke gider forhandle med over 800 bådejere, men nøjes med en havnebestyrelse
sammensat af medlemmer fra klubbestyrelserne (plus et par repræsentanter fra
byrådet).
En anden forklaring er, at vi selvfølgelig
gerne i fællesskab vil skabe i rart miljø
omkring vores sejlsport. Jeg citerer lige fra
klubbens vedtægter:
”§ 2 Foreningens formål. Foreningens
formål er, at varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og private,
ved at etablere sejlsportsaktiviteter i forbindelse med benyttelse af Hundige
Havn.”

Jeg kommer i skrivende stund lige nede fra
vores havn. Vi var samlet nogle klubkammerater ved mastekranen. Det var blevet
tid til at bjærge nok en mast. Vejret signalerede helt klart, nu var det efterår. Kort og
godt møgvejr med regn og en temperatur
nede på omkring 5 grader. Herligt, efter at
masten lå sikkert på et par bukke, at komme hjem i hyttevarmen.

Det lyder akkurat lige så støvet, som sådan
noget skal lyde. Nu går jeg tilbage til min
indledning. Har du brug for en hjælpende
hånd, som for eksempel til at få masten
afmonteret, så har du dine klubkammerater. Derfor skal du være medlem.

Lørdag 12. november stryger vi klubstanderen, og så er sejlsæsonen 2016 officielt
slut. Mød endelig op og vær med til at
pleje klublivet. Det er rart, at klubbens
medlemmer slutter op, når klubben kalder.
I et filosofisk øjeblik kan man spørge sig
selv, hvad vi i det hele taget skal bruge en
klub til.

Du kan omme i bladet læse om klubbens
vinteraktiviteter. – Og altså: Mød op!
Svend.

Der står et eller andet klogt sted, at al aktivitet i havnen skal kanaliseres via klubber.
Den formelle forklaring på, at du skal være medlem af en klub, hvis du har en båd

Deadline for stof til næste blad
9. februar 2017
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Nyt fra Ø-udvalget
Så afsæt allerede nu dagen til at være med
til at promovere vores dejlige havneø. I vil
løbende blive orienteret om, hvad der skal
ske, og har
du
selv
gode idéer,
så lad os
endelig
høre
om

Vild med vand/ havnens dag
Den 29. maj strålede solen fra en skyfri
himmel og gav os en fantastisk dag på
Hundige Havn. Rigtig mange mennesker
fandt vejen til Mågen, hvor de både kunne
opleve loppemarked, komme
ud at sejle med
en
lystsejler,
smage nyrøget
sild, se Danmarks hurtigste
speedbåd,
se
hvordan
lastvognskranen
virker, besøge
Bauhaus´ maritime afdeling,
lære div. knob, komme ud med en søredningsbåd, klappe fisk i bassinet, høre musik og meget andet.

dem – og
lad
os
prøve at
søsætte
dem.
Dagligdagen på Mågen
Som mange sikkert har bemærket har,
klubhuset fået udskiftet den midterste del
af taget, hvilket var ret tiltrængt. Nu skulle
det så gerne holde vandet ude i mange år
fremover.

Det lokale ”vild med vand” -team vil gerne endnu en gang takke de sejlere, der
satte dagen af for at deltage i alle de arbejdsopgaver, der automatisk følger med
et sådan arrangement. Uden jeres hjælp
var dagen ikke forløbet så glat, som den
gjorde.

Toiletter og baderum har også fået en tiltrængt ansigtsløftning, hvilket vi synes har
pyntet gevaldigt. Vi håber, I vil være med
til at passe godt på rummene, da der vil gå
mange år, før vi får råd til at renovere
igen.

Tak til Bilka, der
sponserede dejligt
morgenbrød, så dagen
kunne startes på fuld
mave.

Vi har åbnet for muligheden for at opbevare kanoer/ kajakker på øen, så hvis I
kender nogen, der sejler kano / kajak –
eller gerne vil i gang med den sport – så
fortæl gerne om fortræffelighederne ved
at ligge på Mågen.

Tak til medlemmer, der kom og hjalp med
at vise, hvor hyggeligt vi har det på vores
havneø.

CT-bigbandet spiller hver mandag aften i
klubhuset kl 19-21, og spillerne vil meget
gerne have tilskuere. I er derfor meget
velkomne til at komme og lytte og evt.

Vi er så tilfredse med dagen, at vi gentager succesen søndag den 27. august 2017.
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tage en svingom til deres fantastiske musik. Caféen vil på et tidspunkt åbne for
tørstige og/eller sultne sjæle disse aftener.

og Ebbe har lovet at gøre alt for at få vores café på verdenskortet, således at både
medlemmer og folk udefra igen får lyst til
at besøge vores café.

Nu, hvor din båd måske er kommet på
land, har du så fået ryddet op efter dig?
Har du fjernet div. indhalerliner mm fra
broen? Der må ikke være liner af nogen
art på broerne, når du er på land – og når
frosten begynder at fryse havn og vand til.
Fik du også fjernet div. bøtter osv. du måske brugte, da du afriggede din mast/båd?
Selvfølgelig gjorde du det, for du ser jo
også gerne, at vores havn er pæn hele året
rundt.

Caféen vil åbne på fuld styrke den
15.3.2017, men den vil holde åbent de
aftener, der er arrangementer i klubhuset i
vinterens løb. Nærmere herom på øens
hjemmeside.
Jytte og Ebbe vil dog gerne møde jer alle
den 31.12.2016 klokken 12.00 i klubhuset
til et stykke kransekage og lidt boblevand,
så vi alle kan ønske hinanden godt nytår.

Vi håber meddelelsen om, at havneafgiften fra 2017 betales én gang årligt, er nået
ud til alle. Indbetalingskort udsendes i
januar. Vi har meget store administrative
udgifter til at få afgifterne ind, og disse
udgifter skal simpelthen sættes ned, hvorfor vi har taget dette tiltag.

Glædelig jul og godt nytår ønsker Øudvalget alle vores medlemmer.
På
Ø-udvalgets vegne, Marianne

Og så har vi den glæde at kunne meddele,
at café Mågen har fået nye bestyrere. Jytte
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SHS’s standernedtagning
Lørdag, den 12. november 2016
Kl. 14:00

Formanden tager standeren ned.

Kl. 14.30

Efter nedtagningen serveres som sædvanlig ” en lille en”, med efterfølgende buffet. Da cafeen er lukket, bedes I selv medbringe følgende: tallerkener, bestik, glas, kopper samt kaffe og drikkevarer (vin ,
øl, vand etc).
Under spisningen vil der være en lille konkurrence, og efter frokosten afholdes som sædvanlig lotteri med flotte præmier

Pris 150,- kroner per person.
Bindende tilmelding skal ske senest den 4. november 2016 på mail adresse"
Rugbjerg2@gmail.com".
Hvis du ikke har en mail adresse, så ring venligst til Bente på 4390 8960 efter
kl. 18.00.
Betaling til Bente foretages på selve dagen den 12. november 2016.
Håber vi ses!
Aktivitetsudvalget
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Hvor ligger havnen?
Hvor ligger den havn? Der skulle ligge en
stor lystbådehavn, eller som det hedder på
nydansk: ”Marina”, med plads til mere
end 800 både herude et eller andet sted,
men hvor?

Ved vejkrydset mellem Strandvejen og
Hundige Havnevej er der på et ståltrådshegn hængt diverse plakater eller bannere
op med mere eller mindre eksotiske budskaber, der henvender sig til såvel husarer
som andet godtfolk. Disse
plakater skal angiveligt
vise vejen ud til havnen.
Det er for fattigt, eller bedre: uværdigt. Det kan vi
ikke være bekendt! Dette
”vi” indbefatter både havnen og Greve Kommune.
Kommunen
bryster
sig
med at være
attraktivt placeret ved Køge
Bugt med en 6
– 7 km strandlinje og med
en stor havn
beliggende
lige op ad
Strandparken
med alle de
muligheder det
giver for at
dyrke fritidsog sportsaktiviteter.

Kommer man
som vejfarende
kørende langs
med den gamle
Strandvej
fra
København
mod Køge og
passerer igennem Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød og så videre, - så aner man ikke
en pind om, hvor langt man er kommet,
hvis man ikke har et meget godt lokalkendskab (eller har en GPS installeret).
Bebyggelsen forekommer neutral, anonym, ensformig og uden specifikke kendemærker. Der er ikke et eller flere
”Landmarks”, som alle genkender, og
hvor man siger til sig selv ”Wauv, nu er
jeg kommet hertil.

Noget skal der gøres. Vi vender lige blikket vestover til den jyske vestkyst.
Vestkysten
Langs med den vestjyske kyst kan man
her og der se nogle høje, trebenede, skulpturelle trækonstruktioner, benævnt sejladsbåker. Det er sømærker, der skal, eller
rettere skulle, fortælle den søfarende ude
på havet, hvor han befandt sig.
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Sammen med redningsstationerne bliver
båkerne nu om dage regnet for kulturhistorisk og arkitektonisk vigtige elementer
i det vestjyske kystlandskab.
Og nu tilbage til vores egen havn.
Forslag
Der opføres en båke ved vejkrydset mellem Strandvejen og Hundige Strandvej. På
denne måde bliver der skabt et karakteristisk bygværk, der markerer sig klart i
bybilledet / landskabet. Båken kan være
en kopi af en af båkerne ved den jyske
vestkyst eller endnu bedre: Man allierer
sig med en landskabsarkitekt, der designer
sit eget unikke vartegn. Båken skal placeres inde på strandengen på østsiden af
Hundige Strandvej helt oppe ved Havnevejen. Her kan de græssende køer så
gnubbe sig op ad den om sommeren

Båken ved Ringebjerge
Båkerne udgjorde engang et sammenhængende system af sømærker langs vestkysten. De skulle øge sikkerheden til søs i
1800-tallets sidste halvdel, hvor der skete
en markant stigning i den internationale
skibsfart.

Ingen vil herefter være i tvivl om, hvor
vejen til havnen ligger. Det er i krydset
ved den store båke!
Svend.

Kystlinjen er ensformig, lang, lang, lav og
monoton, når man observerer den ude fra
havet. Der er ikke fra naturens hånd karakteristika i landskabet, der fortæller præcist: Her er jeg! Men fik man øje på en
båke og genkendte dens unikke profil, for
eksempel fra skitser i søkortet, og man
passerede den ret på tværs, så havde man
en temmelig præcis stedlinje og dermed
positionsangivelse. Afstanden ind til kysten måtte man gisne om.

Set i mågeperspektiv

Båkerne har ikke længere nogen praktisk
betydning. I vore dage er den professionelle skibsfart hjulpet af en masse elektroniske instrumenter, der meget præcist angiver positionen.

Set i Google-perspektiv er det
ikke så svært af finde havnen
8

Sømærker ved Vestkysten
25 unikke sømærker eller sejladsbåker
tronede engang langs den jyske vestkyst. I
dag står kun de elleve tilbage. Du kan
finde viden om disse båker på Internettet,
slå op på:
Bygning- By og Land, nr. 36, august
1997.

Elleve overlevende sømærker
25 styk blev rejst i perioden 1884-1885,
hvoraf havet allernådigst har ladet de 11
stå tilbage i dag. 11 unikke geometriske
figurer, der er knyttet til hvert sit sted. De
resterende 14 er slugt af det grådige hav,
der årligt æder en bid af klitterne. Sømærkernes gavnlige effekt kunne hurtigt mærkes dengang i slutningen af 1800-tallet.
Færre skibe gik ned, nu hvor skibene havde et pålideligt pejlemærke til lands.

Strækningen langs den jyske vestkyst var
tidligere en yderst befærdet handelsvej i
Europa. Englændere, russere, tyskere og
hollændere sejlede den vej med deres varer. Det var dengang søvejen var den hurtigste transportrute – lang tid før flyvemaskiner og motorveje.

Båken ved Vedersø
Hvor sømærkerne tidligere fungerede som
primitive GPS’er for de sejlende, har de i
dag kun betydning for folk, der færdes i
det bakkede klitlandskab. Ligesom det er
tilfældet de andre steder langs kysten,
skaber sømærket i Vedersø identitet og
minder os om en dramatisk fortid på kysten. I Vedersø har lokalbefolkningen på
egen hånd sørget for, at den lokale sejladsbåke er blevet reddet fra druknedøden.
Den var placeret på et meget udsat sted i
klitterne og var tæt på at blive opslugt af
havet. Det private initiativ (ildsjælene)
sørgede for at skaffe de nødvendige tilladelser til at flytte sømærket længere ind på
land. Projektet fik økonomisk støtte fra A.
P. Møller koncernen, der fandt projektet
støtteværdigt.
I 2011 var redningen endeligt i hus, og det
lykkedes endda at bevare det oprindelige
træ fra 1884. Dermed har man reddet et
vartegn, som har reddet hundredvis af liv,
og som i dag er et letgenkendeligt navigationsmærke på land og et minde om dengang vestkysten var hele Europas barske motorvej.

Det lunefulde Vesterhav
Mange skibe klarede dog ikke turen i det
lumske Vesterhav. Navigationsudstyret
var primitivt eller ikke eksisterende, og
hundredevis af skibe forliste, fordi de fejlvurderede, hvor på havet de befandt sig.
Så for at hjælpe søfarerne med bedre at
kunne orientere sig ude på det åbne hav,
blev der rejst sømærker, også kaldet sejladsbåker.

Svend.
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Husk
Ved salg af båd og bådplads
Står du overfor at skulle afhænde din båd og bådplads, så vær opmærksom på, at medlemskabet af SHS ikke følger rådigheden over bådpladsen. Ved opsigelse af bådplads på
Havneøen Mågen slettes eller ændres medlemskabet af SHS derfor ikke automatisk.
Hvis du afhænder din bådplads har du følgende muligheder vedrørende medlemskabet af
SHS:




Overgå til Passivt medlemskab
Fortsætte som Aktivt medlem
Udmelding af SHS

Giv venligst SHS’s kasserer besked om dine intentioner vedrørende medlemskabet i
forbindelse med opsigelse af bådplads.
Hans/kasserer

Halloween kage fra en
tirsdags klubaften

Velkommen til nye medlemmer
Vi byder følgende nye
medlemmer velkommen i
SHS:
Martin Arvidsen,
Patrick Sørensen,
Maria Sunde,
Jan Larsen,
Johannes Bührmann,
Christian Frandsen,
Karsten Jensen,
Constanze Luge,
Brian Madsen,
Michael Sanderson,
Kasper Ring,

Andreas Gøricke,
Brian Sørensen,
Nis Christian Lauritzen,
Svend Weis Nielsen,
Johnny Juhl
Martin Flos.
Vi glæder os til at se jer på
havnen og til vores forskellige arrangementer og
håber, at I må få glæde af
at være med i SHS.
Vel mødt
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Hven - Fisketur for rigtige drenge
Hermed en hilsen fra en hyggelig drengetur 2016.

Flere både sendte afbud grundet vejrmeldingerne. (5 både nåede dog frem til Hven
søndag.)

Turen blev den mest blæsende drengetur,
vi har oplevet i alle de 30 år, som vi har
sejlet turen.

Den eneste båd, som nåede frem til Hven /
Kyrkbacken fredag aften, var Tumult, som
lørdag morgen rapporterede, at det var
umuligt at fiske på østsiden af Hven, grundet store bølger / hård vind 17m/s fra øst.
De 3 både, som anløb Lynetten fredag
aften, besluttede at afvente afgang til
Hven til søndag morgen, hvor vejrmeldingen havde lovet aftagende vind 8 m/s fra
øst.
Blæsevejret medførte ikke mindre hygge
på turen. Dog måtte frokosten og grillen
lørdag aften tændes i Lynetten, og vi måtte undvære Tumults løgnehistorier lørdag
aften - dem fik vi så til gengæld søndag
aften.
Men det værste var dog, at overpessimisten Skipper Keld på Yachthunden løb
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med lørdagens svip på 0 fisk. (Der blev
dog fanget mange fisk om søndagen.)

eneste mand lørdag at påtale at lidt blæsevejr ikke burde aflyse en fisketur.

Pokalen for største fisk blev overdraget til
Thomas på Tumult, for en torsk på 3,3 kg
tæt forfulgt af skipper Peter fra Dee-Dee
med en torsk på 3,1 kg. (Se foto)

Husk.
at sætte X i kalenderen til vores
traditionsrige fiskefrokost i
SHS´klubhus på Mågen i Hundige Havn. søndag den 15. januar 2017, kl. 14.00
Peter
PS. Peter vil gerne have en tilbagemelding
om deltagelse af hensyn til opstilling af
borde og stole.
Mail: peter.christensen@mail.dk

Bådoptagning

Årets Guld pirk gik til turens yngste gast,
Noa, (1. Styrmand) på Dee-Dee, for som

Havnefogeden i aktion

Hyggekap
Årets Hyggekap har igen været en succes
med i alt ca. 40 deltagende både. Der blev
gennemført 22 sejladser, hvoraf de 3 var
distance sejladser på ca. 12 sm.

De deltagende både kommer både fra Hejren og Mågen. En liste med resultaterne
fra de enkelte sejladser findes på vores
hjemmeside:

Sommerens sejladser har været præget af
mange dage med hård vind, men det er jo
en del af sejlfornøjelsen!

www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Sejladser
Resultater 2016.

12

Pas på tovværket
Der skal bruges meget tovværk på en sejlbåd, og det kan koste mange penge. Man
kan derfor godt blive fristet af billige tilbud, typisk fra ”ikke bådudstyrsforretninger”.

Efter nogen søgen på masten fandt jeg
frem til, at en mus havde bygges rede inde
i masten ved et af de huller, hvor faldene
kommer ud. De havde brugt materiale fra
2 af faldene som redemateriale, som det
ses på dette billede.

Men hvorfor er noget meget dyrt og andet
billigt. Det er heldigvis oftest et spørgsmål
om kvalitet.

Nu er det nok et meget uheldigt sammentræf, at en mus finder ind gennem den lille
Se dette billede. Øverst et kvalitetstov
med en stærk flettet kerne. Nederst tov
med en fin beskyttelse, men en kerne af
”papir”.
Der kan imidlertid også være andre årsager til at et stykke tov ikke lever op til
forventningerne. Da jeg i foråret skulle
klargøre min mast, stod jeg pludselig med
et fald, der kunne trækkes hele vejen ud
af masten. Og det så ikke godt ud.

sprække i masten, men jeg tror nok alligevel, at jeg vil sørge for at lukke alle huller
og spalter, når masten igen kommer på
plads i masteskuret.
Jørgen

Apropos

"Kom med!" sa' Søren Banjomus,
de sover begge to.
Nu skal vi lave skæg, "Juhuu!"
sa' musene og lo.
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Masteskur

Har du set ovenstående opslag på masteskurets dør?
Desværre er der trods dette henlagt master
med salingshorn, radioantenner mm. Dette
er til stor gene for andre.
Til orientering vil master, hvor ovenstående
retningslinjer ikke er fulgt, blive fjernet fra
masteskuret.
Med venlig hilsen
For Ø-udvalget
Redaktionen
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Den værste skibskatastrofe i Danmark
Vi skriver det herrens år 1811, nærmere
bestemt den 24. december, altså selve juleaftens dag. Vi befinder os ude vestpå
ved den jyske vestkyst, foran os ligger ”æ
haw” kæmpestort og i vildt oprør. Vi er
ude på tangen mellem havet og Nissum
Fjord i nærheden af Thorsminde. Det
blæser fuld orkan fra vest. Det er bidende
koldt, skum fra havet fyger ind over stranden, sandet pisker i hovedet, stranden er
øde og forladt, kun et par enlige folk holder strandvagt oppe i klitterne. Pludseligt
hører de et kanonskud ude fra havet og
lidt efter dukker skyggerne af nogle store
skibe op tæt på kysten.

Rusland i spidsen. Efter det britiske overfald ved bombardement af København i
1807 og ranet af den danske flåde, valgte
den danske stat side til fordel for Frankrig.
Det skete ikke mindst af frygt for, at Napoleon ville udnytte landets svaghed til at
invadere hertugdømmerne Slesvig og Holsten og gå videre op i Jylland, samt at
Sverige ville bemægtige sig Sjælland.
Samfærdslen var i disse tider meget besværlig. Der var rigtigt nok anlagt landeveje, men det var næsten udelukkende på
Sjælland og i nogen udstrækning på Fyn,
men i Vestjylland måtte folk kæmpe sig
frem langs nogle jammerlige hjulspor i
sandet og mudderet. Jernbaner var der
ingen af ej heller telegraflinier. På tværs af
landet, mellem landsdelene, var trafikken
over stræder og bælter en farlig oplevelse,
Den engelske flåde forsøgte her at blokere
al trafik, ligesom den gjorde det mellem
Norge og Danmark. Det har den norske
digter Henrik Ibsen beskrevet i et digt om

I 1811 er Danmark i krig med England.
Hvordan det er kommet dertil er en lang
og tragisk historie. Vi befinder os som en
lus mellem to negle: England og Frankrig.
Der er krig i verden. Det man kalder for
Napoleonskrigene, hvor Frankrig stod
over for skiftende koalitioner med stormagterne Storbritannien, Preussen og
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Terje Vigen: ”Der bodde en underlig gråsprængt en på den yderste nøgne ø -”.

linjeskib St. George pådraget sig en alvorlig rorskade ved Rødsand syd for Lolland.
Man forsøgte nu at udbedre denne rorskade ved hjælp af et nødror. Samtidig afventede man en bedring i vejrsituationen. I
begyndelsen af december afsejler så det
meste af konvojen mod vest. Efter et par
forsøg, hvor man måtte vende om på
grund af det hårde vejr, afsejlede St. George så den 21. december ledsaget blandt
andet af linjeskibet: Defence.

Der fandtes ikke et organisere redningsvæsen langs vestkysten, der var ingen
redningsbåde eller raketstationer. Der var
ingen afmærkning langs kysten, der strakte sig langs hele Vestjylland. Alt det kommer først en god menneskealder senere.
Der var kun en lang, lav monoton kystlinje med lave klitbjerge, ingen markante
punkter i terrænet, der kunne give den
søfarende en indikation om, hvor på kysten han befandt sig.

23. december blæser der nu en fuld orkan
fra nordvest, og skibene kommer i store
problemer ved den jyske vestkyst. Defence har kortvarig St. George på slæb,
men trossen springer. Defence forliser
næste morgen på Thorsmindetangens
yderste revle. St. George løber på grund
lidt sydligere og totalforliser.

Briterne havde samlet en større konvoj
bestående af ca. 150 handelsskibe under
eskorte af en halv snes store krigsskibe.
Konvojen, der kom fra Østersøen, havde
taget turen op igennem Store Bælt og Kattegat og lå nu til ankers ud for den svenske vestkyst ved Göteborg. Under passagen af de danske farvande havde det store

Om bord på HMS St. George og HMS
Defence var der mere end 1400 engelske
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søfolk. Kun 17 overlevede de to forlis og
kunne efterfølgende give øjenvidneberetninger fra katastrofen på nærmeste hold.
Beretningerne blev skrevet ned i forbindelse med myndighedernes undersøgelser
efter forlisene.

me fra den ene vragdel til den anden. Jeg
kom op på et vragstykke, hvor der i forvejen var ca. 40 mand. Da den næste sø
kom, tog den alle med sig med undtagelse
af 3-4 mand. Jeg arbejdede mig over til en
flåde, hvorpå der var omkring 20 mand.
Flåden kom langsomt nærmere mod land,
men da den endelig nåede stranden, var vi
kun seks mand tilbage.

En af de overlevende var matros Joseph
Page fra HMS Defence. Han fortæller om
begivenhederne 24. december 1811:
”Kl. 04.30 blev jeg beordret til tops i formasten. Da jeg var nået halvvejs, stødte
skibet lidt i bunden, og da jeg så ned på
læsiden, opdagede jeg brændingen. Skibet
gik derefter ned i en bølgedal, og vi ramte
bunden meget hårdt både for og agter.
Næstkommanderende gav ordre til at kappe masterne, men i det samme knækkede
stormasten og lidt senere agtermasten.
Søerne brækkede ind over skibet, folk
skreg, kanoner blev revet løs og kastet
rundt på dækket, hvor de knuste mændene
til døde. Det hele frembrød et gruopvækkende syn. Jeg så tømmermandens kone
med en lille pige i hånden. Hun forsøgte at
nå op på skansedækket, men en frygtelig
sø brød ind over skibet og skyllede hende
sammen med mange andre ned gennem
lugen til lasten. Skibsbådene var slået i
stykker med undtagelse af barkassen, hvor
der opholdt sig omkring 20 mand. Den
blev umiddelbart efter skyllet over bord,
hvor den lå med bunden i vejret.

Inde på land fik vi straks hjælp af danskerne, som var flinke mod os. Efter at de havde hjulpet os op fra havstokken, bragte de
os op i et hus, hvor de gav os både mad og
drikke, hvorefter vi blev lagt i seng”.
Tilbage til de danske strandvagter, der
overværede katastrofen fra land. Med gru
og rædsel kunne de magtesløse se til, at
HMS St. George bliver slået til vrag, og at
mængder af vragrester kommer drivende
ind på kysten. Men der kom også grufuldt
mange omkomne sømænd, i alt druknede
der ca.1400 personer. Kun 17 kom frelst
ind til kysten. Mange af de døde blev af
kyststrømmen ført sydover, helt ned til
Nymindegab, en strækning på ca. 60 kilometer. Der var slet ikke kapacitet på de
små lokale kirkegårde, så de fleste blev
begravet i klitterne. Stederne er senere
blevet kendt som Dødemandsbjerge. Sagnet fortæller, at når stormene rigtigt suser,
og Vesterhavet er i oprør, så kan man høre
klagesuk i klitterne fra de mange omkomne søfolk.

Jeg sprang nu selv over bord og fik fat i et
stykke mast. På samme tid begyndte skibet at brække i stykker, og på grund af de
svære søer og vragets kraftige rulninger
blev det store anker kastet tværs over bakken, hvor det dræbte flere mænd. Søerne
brød nu voldsomt ind over hele skibet,
hvor de store læsejlsbomme blev skyllet
bort med næsten 100 mand. Sammen med
flere andre blev jeg skyllet bort fra masten. Jeg gjorde nu mit bedste for at kom-

Svend..
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Vinterens aktiviteter
Nytårskur
HBK og SHS vil gerne ønske alle vore
sejlervenner på Mågen et rigtigt Godt Nytår.

Vel mødt i klubhuset lørdag d. 31-12 kl.
12.00.

Derfor inviterer vi alle til et glas champagne og et stykke kransekage på Nytårsaftens dag.

Fiskefrokost
Som omtalt på side 12 afholder vi igen
fælles fiskefrokost d. 15. januar. Har du
selv fanget en fisk, du synes, vi skal smage, eller har supermarkedet et eller andet,
du vil dele med andre, så er chancen her
nu.

Mød derfor op i klubhuset med en ret, fisk
eller andet til to til den fælles buffet.
Husk også selv at medbringe service, drikkevarer, kaffe,….

Hjemmesiden - IT kursus
Hjemmesidens kalender resumerer på en
overskuelig måde arrangementer, møder,
bådoptagninger og lignende. Som standard bliver den vist som ”Posterboard”,
men det er også muligt at se den som
f.eks. ”Måned”.

Er du klar over , at det også er muligt at
integrere oplysningerne i SHS’s kalender i
din egen kalender på PC eller smartphone.
Hvis du er interesseret i at lære dette og
meget andet om hjemmesiden og andre IT
emner, er der mulighed for at deltage i en
interessegruppe, hvor vi mødes for at
udveksle erfaringer og hjælpe hinanden
med IT og PC problemer.

IT kursus
Første møde i denne sæson er fastlagt til
fredag d. 25. november kl. 10 i skolestuen,
derefter ca. hver 14. dag.
Interesserede må meget gerne give besked
til Jørgen. (Tlf.: 46 15 15 97 eller mail:
webmaster@sejlklubbenhundigestrand.dk)
Jørgen
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Aktivitetskalender
2016
14. november

Stander ned og afriggerfest, kl. 14.00,
se side 6

15. november

Søndagsturen starter fra P-pladsen for
enden af Hundige Havnevej kl. 12

25. november

IT kursus i skolestuen kl. 10, se side 18

31. december

Klokken 12 ønsker vi hinanden
Godt Nytår med et glas i klubhuset.
se side 18

2017
15. januar

Fiskefrokost, se side 18

17. marts

SHS generalforsamling

8. april

Standerhejsning

27. august

Vild med Vand

18. november

Stander ned

Vi ønsker vore læsere og annoncører
en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Redaktionen

SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand
Mail: redaktion@sejlklubbenhundigestrand.dk
Trykt i 150 eksemplarer. – Fila Offset Aps.
19

