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Byg selv joller hittede
hos børnene. Side 8-9

Stregtegningen illustrerer hvordan der kan skabes et helt
maritimt område på havnen.
Illustration: Ole Wiberg

Kommunen vil udleje ledige arealer:

Værkstedet er udlejet
fra årsskiftet
Side 10

Det maritime værksted vil
igen skabe debat i Nysted
Hvis man går lidt tilbage i havnens historie, ikke helt tilbage
til middelalderen, men til tiden omkring århundredeskiftet, er der på Nysted Havn en tradition for skibsbyggeri, og
her har ligget flere skibsværfter og bådbyggerier. Den mest
kendte var nok Frederik Rudolf Sparre, der byggede flere
kendte skibe og fartøjer til staten.
Nysted Smakkelaug arbejder ikke kun for at bevare ældre
historiske træjoller, men også for at bevare den maritime
historie, som er en del af byens kulturarv.
Nysted Smakkelaug er en forholdsvis ung forening, der blev
oprettet den 1. juli 2012 af en håndfuld medlemmer fra Nysted Bådelaug. I dag har de 84 betalende medlemmer.
For at kunne arbejde med sådanne joller, er det nødvendigt
at have et værksted. Det er dog ikke lykkedes at komme til
enighed med Strandvejens beboere eller kommunens politikere endnu, og indtil nu er der projekteret tre skitseforslag til et maritimt værksted.
Det første skitseforslag, der er indsendt den 5. december
2014, er på pladsen nord for beddingen, der hvor miljøcontainerne står, som lauget mener og tror, er den bedste pla
... fortsættes side 3

Powerboats anløb
Nysted havn
Side 12

Travlt Maritimt udvalg
barkede sejl Side 16-17

Fingerfærdigheden blev
sat på en prøve Side 20
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Fra årets standerstrygning:

En blæsende og regnfuld sæson med gode
fangster af ål og rejer til de fleste fiskere
Af Preben Jensen
Formand
Kære medlemmer, så er vi
endnu engang samlet, fordi tiden er kommet, hvor
”Bådelaugets” stander skal
stryges, dette markerer jo
at fiske- og sejlersæsonen er overstået for
i år. Der er igen gået et halvt års tid siden
jeg stod her sidst, og Tommy Frederiksen
kravlede op og hejste standeren den 22.
april 2017.
På grund af en defekt kran måtte vores
vognmand Arne Pedersen i år udsætte bådoptagningen til den efterfølgende lørdag,
den 4. november, hvor han regner med, at
reparationen er overstået. Han har fortalt
mig, at han er villig til at komme en aften,
hvis der skulle være nogle der er forhindret
denne dato.
Stor optimisme
Jeg udtrykte den 22. april sidste år håb om
en god sæson, og angående ål var min optimisme passende, idet de fleste i denne
sæson har landet flere ål end sidste år. Ligeledes har rejefiskerne ingen grund til klage,
da fiskeriet heraf er gået over al forventning. Yderligere har der været en fornuftig
bifangst af både torsk og fladfisk. Personligt
tror jeg på, at grunden hertil er den stigning
i antallet af rejer, der startede sidste år, har
været medvirkende hertil. Vi mennesker
ville jo også nødigt opholde os, hvor vi ikke
kunne få noget at spise. Personligt gik fiskeriet efter ål ganske godt, den bedste sæson
i flere år, indtil jeg fik besøg af nogle sæler,

som ikke selv gad at fange deres føde. Heldigvis forløb sommersæsonen uden nogle
alvorlige uheld i forbindelse med fiskeriet
og hyggesejladserne.
Desværre har vi igen været udsat for et tyveri, hvilket har kostet os ca. 2.000 kr. i udgifter, bare politiet kunne fange de idioter!
Angående fester og andet socialt samvær i
klubben er det gået upåklageligt. Hornfiskekonkurrencen som Johnny Pedersen vandt
i år, pinsemorgen og sommerfesten. Alle er
arrangementer som forløb upåklageligt og
som bestyrelsen igen har fået ros for, men
kunne ikke have klaret det uden hjælp fra
vores nye festudvalg. Stor tak til dem!
Udlejning af værksted
Bestyrelsen er nået til enighed med Smakkelauget vedrørende leje af 30 % af værkstedet. Vi afventer stadig svar fra kommunen
vedrørende leje af 50 %. Vi har et mundtligt
tilsagn herom fra i sommers. De sidste 20
% beholder vi selv, hvilket har medført muligheden for et mageskifte af et af skurene
på stejlepladsen, så der ikke længere er en
venteliste her.
Nye tiltag af festudvalget
Festudvalget har barslet med et nyt tiltag
”Spise sammen”, hedder det. En to-retters
menu til en 50’er. Første gang er den 17. november 2017.
Stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, tak til vores ”festlige udvalg”. Tak til
”ølmanden”. Tak til it- og bladudvalget og
tak til alle jer der medvirker til, at ”Bådelauget” fortsat er et rart, godt og sobert sted
at komme.

† Dødsfald
Just Haaning har vi mistet den 31. juli 2017. Æret være hans minde.
Allan Pedersen har vi mistet den 11. august 2017. Æret være hans minde.
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cering, da det vil samle hele området til et
maritimt center med tilhørende aktiviteter.
Efter det afholdte borgermøde på Skansepavillonen den 30. august 2016 med omkring 200 fremmødte, er det af kommunens
politikere blevet anslået til, var der 95% for
og 5% imod byggeriet, men det blev alligevel afslået af politikerne.
Projekt nummer to var en tilbygning til Nysted Bådelaugs eksisterende bygning mod
øst, ansøgning indsendt den 20. december
2016. En opfordring fra især Guldborgsund
Kommune (Frederik Cordes), der håbede
på, at man ville fortsætte planerne om et
maritimt værksted, trods afslaget.
En tilbygning på 100 m2 vil måske virke voldsom, men for at kunne opnå den ønskede
løftehøjde, skulle der bygges op til den
maksimumhøjde, lokalplanen foreskriver.
Dette forslag blev igen afslået af Teknik &
Miljø, som mente, at det var lavet som en
provokation og går ud over alle grænser, udtalte Flemming Jantzen sig til Folketidende.
Guldborgsund Kommune håber nu stadig
på, at Smakkelauget ikke opgiver byggeplanerne, og foreslår, at der måske kan bygges
på et ledigt byggefelt der eksisterer på havnen, altså der hvor legepladsen ligger.
Den 5. juli 2017 sendes der en forespørgsel
til Center for Teknik & Miljø i GBS kommune, hvor der forespørges, om der kan gives
politisk tilladelse til, at man kan bygge der,
inden der bruges tid og kræfter på at lave et
projekt på dette byggefelt.
25. august 2017 modtager Smakkelauget
en mail fra byplanlægger Dennis Grønbæk
Christensen, der meddeler, at efter afholdt
møde i Teknik & Miljøudvalget, som umiddelbart er indstillet på, at leje arealet med
lejepladsen ud, så der kan bygges indenfor
lokalplanens byggefelter.
Nu er det lidt svært at fortsætte med nye
projekter efter to afslag. Ønsker man måske
bare at trække tiden ud, til vi bliver trætte af
at lave nye projekter, siger Richard Jensen.
Projekt nummer tre bliver sat i værk, og
skitser og tegninger er blevet udfærdiget af
arkitekten samt en byggeansøgning. Det er
endnu ikke blevet afsendt til kommunen, da
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man afventer udfaldet af kommunalvalget,
og hvem der bliver valgt som kommunens
nye politikere
Det skal understreges, at denne placering
synes Smakkelauget absolut ikke er hensigtsmæssig og er ikke efter deres valg og
ønske, da byens borgere og især de erhvervsdrivende på havnen, netop er glade
for, at legepladsen ligger lige netop der, tæt
på restauranterne, ishuset og Molegrillen.
Byggeriet vil også blive en dyrere løsning for
lauget, da der skal bygges toilet, indlægges
vand m.m., og kræver en lift for at tage bådene op af vandet.
Pladsen nord for beddingen ved containerpladsen, vil derfor stadig være den bedste
placering og løsning for byen, havnen og for
Smakkelauget, mener de fra Smakkelauget.
Visioner for værkstedet
Hvad er nu lige ideen med at bygge et værksted, lige der hvor containerpladsen ligger?
For det første vil man jo gerne renovere
ældre, bevaringsværdige træjoller. Man vil
også gerne bygge nye, mindre træjoller,
som netop er blevet bygget her i Nysted. Et
arbejde, der kan strække sig over hele året
og vil være med til at lokale og byens turister, vil kunne kigge ind og se, hvordan man
bygger en klassisk træjolle.
Nu er det ikke kun for Nysted Smakkelaugs
medlemmer, men også for andre brugere af
havnen, der måske skal have udbedret en
reparation på båden eller jollen, som kan
leje sig ind i værkstedet. Smakkelauget har
jo en bred skare af specialister, hvor man
kan få råd og vejledning om, hvordan man
bærer sig ad. De har maskinerne, værktøjet
og en stor ekspertise. Har man motorproblemer, kan man få råd og vejledning om,
hvad der skal laves, eller hvad motoren
fejler af deres specialist. Der indrettes ved
samme lejlighed et lille motorværksted.
Derfor er det en nødvendighed, at bedding,
ophalervogn og værksted ligger tæt på hinanden, så det skaber et fælles område, der
vil give liv og aktivitet på området året igennem, siger oldermanden for Nysted Smakkelaug Richard Jensen. 
-red.

Nysted bådelaugs bestyrelse
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Formand:
Preben Jensen
Tlf. 21 42 95 57
prej@live.dk
Næstformand:
Tommy Frederiksen
Tlf. 60 15 20 73
tnf1@live.dk
Sekretær:
Alex Jensen
Tlf.. 30 49 88 11
alex.viggo.jensen@icloud.com
Bestyrelsesmedlem for aktive:

Suppleant for aktive:
Ole Wiberg
Tlf. 40 42 13 21
arkitekt.o.wiberg@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
for passive:
Svend Aage Christiansen
Tlf. 40 92 68 11
ssc1@live.dk
Suppleant for passive:
Thomas Aagaard
Tlf. 40 25 04 82
taagaard@mail.tele.dk
Kasserer:
Anne-Grethe Thygesen
Tlf. 60 68 00 56
ag-t@hotmail.com
Billagskontrollanter:
Svend Jensen
Tlf. 24 98 18 80
lsjensen@dlgpost.dk
Lise Foss Hansen
Tlf. 23 10 99 09
Billagskontrollantsuppleanter:
Per Carstens
Anne Svendsen
IT- OG BLADUDVALG:
Richard Jensen
Web./it-udvalg og redaktør
Tlf.. 28 56 95 94
r.v.jensen@icloud.com
Alex Jensen
Redaktion og it-udvalg
Tlf.. 30 49 88 11
alex.viggo.jensen@icloud.com
John Slot
Medredaktør og redaktion
Tlf.: 21 28 18 60
john.slot@hotmail.com

Benny Svendsen i færd med at vaske sternbrædder fri for
alger, inden den hvide maling skal påføres. Foto: Richard Jensen

Arbejdslørdagene er en del af foreningslivet:

Foreningen indkaldte medlemmer til rengøringsdag

Til årets anden rengøringsdag var 18 medlemmer mødt op
for at give en hjælpende hånd til at gøre huset vinterklart.
Ole Wiberg havde igen i år udfærdiget en arbejdsliste med
opgaver, som blev delt ud mellem de fremmødte medlemmer, ellers måtte man bytte rundt indbyrdes, bare at alle
opgaverne blev klaret.
Der blev vasket, skrubbet og skuret. Puderne blev banket
rene for støv og snavs. Stejlepladsen fik nye pæle, der hvor
der hvor nogle som var knækket eller manglede helt. Taget
og nedløbet blev renset, sternbrædder vasket for alger og
malet hvide, så det kan modstå vinterens fugt. De udendørs borde-/bænkesæt fik fornyet en del planker og fik en
ny gang maling. Ligeledes fik indgangspartiet mod syd en
omgang maling, så det fik samme farve som resten af bygningen.
Til frokosten blev der serveret en lækker biksemad af resterne fra grisen som blev stegt til sommerens fest. Det blev
selvfølgelig serveret med spejlæg, snaps og øl.
Formanden takkede alle, der var mødt op og tak til festudvalget for den lækre biksemad.
-red.
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Læserbrev:

Smakkelauget må lægge øre til meget
- At have planer om at overtage alle skure
på havnen og at der er fiflet med ansøgningerne af havnefogeden til Smakkelaugets fordel, er noget af det Smakkelauget
af og til må lægge øre til.
At komme med sådanne udtalelser, viser
jo klart og tydeligt, at man ikke aner, hvad
man talere om, og er det er rene sludder.
Sagen er, at når man opsiger sin bådeplads i
Nysted Havn, opsiger man hermed også sin
ret til at eje eller leje et skur på havneområdet, står der i takstbladet for 2017 i Guldborgsund Kommunes havne.
Nysted Smakkelaug har ikke haft indflydelse
på udlejning af nogen som helst kommunal
ejendom. Vi forstår ikke det udviste surmuleri overfor implicerede navngivne personer
eller over for vores maritime laug.

Nysted Smakkelaug indsendte allerede i
2012, da foreningen blev stiftet, en ansøgning om at leje et ledigt skur. I april 2016 da
et skur blev ledigt, var der kun indsendt en
ansøgning, efter oplysning fra Nysted Havnekontor, så jeg kan ikke forstå disse udtalelser om, at Smakkelauget vil have eller
overtage det hele på havnen.
Efter afslået byggeprojekt med en tilbygning af et maritimt værksted til Bådelaugets
bygning, fremgår det helt tydeligt af tegningerne, at de nedlagte bokse mod øst skulle
genetableres mod syd. Det blev flere gange
oplyst under generalforsamlingen i 2017,
men er åbenbart stadig ikke sivet ind.
Det er kedeligt, at der altid er nogle der løber med en halv vind. Undersøg dog sagen
først, inden I skælder ud på personer eller
på Nysted Smakkelaug.
Richard Jensen

+857,*7 1(07

Tryk Print

Poster
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Den flotte ”Skærgårdskrydser hænger nu på væggen i Bådelauget.

Foto: Richard Jensen

En uventet gave fra en svensk sejler:

En Skærgårdskrydser pryder vores væg
Af sommerens mange sejlende turister er
enkelte også havareret i Nysted, fordi dieselstanderen stadig indeholdt en del vand,
og dermed fik man også vand i bådens dieseltank.
Stefan Andersson var en af disse uheldige
sejlere, som lå underdrejet i en tid. - En tid,
som han bestemt ikke var ked af, da den
ofte blev tilbragt i Bådelaugets lokaler, hvor
han følte sig som en del af flokken, der færdes i lokalet dagligt.
Stefan kommer fra vores broderland Sverige, tæt på den norske grænse, derfor en

svensker, der talte mere norsk end svensk.
Dagen kom, hvor tanken var renset og Stefan var nød til at rejse videre med sin både
S/Y Marianne.
I oktober modtog Nysted Bådelaug en mail
fra Stefan, hvor han fortæller, at hans forældre besøger Nysted den 5. oktober og har
en lille gave med til Bådelauget.
En flot ”Skærgårdskrydser”, som er lavet af
Stefans far Lars Erik Andersson. Forældrene
kunne godt forstå, at Stefan syntes om sit
lille besøg i Nysted, og blev beværtet med
en kop kaffe og en kold øl.
-red.

Aktivitetskalender 2017-2018
Julehygge & Gløgg		
Julefrokost		
Nytårsfest		
Rusesyning		
Nytårsfrokost		
Generalforsamling		
Arbejdslørdag		
Bådudsætning		
Standerhejsning		
Hornfiskekonkurrence		
Pinsemorgen		
Sommerfest		
Arbejdslørdag		
Bådoptagning		
Standerstrygning		

09-12-2017
16-12-2017
31-12-2017
10-01-2018
20-01-2018
23-02-2018
24-03-2018
07-04-2018
07-04-2018
12-05-2018
20-05-2018
18-08-2018
13-10-2018
27-10-2018
27-10-2018

kl. 14:00 - Medbring børnebørnene
kl. 13.00 - Sidste tilmelding 9/12
kl. 17:00 - Uafklaret
kl. 19:00
kl. 14:00
kl. 19:00
kl. 08:00
kl. 08:00
Kl. 13:00
kl. 08:00 - evt. 26-05-2018
kl. 08:00
kl. 14:00
kl. 08:00
kl. 08:00
kl. 14:00
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Nu er den sku’ gal med indbrud igen:

Er Bådelauget en pengetank, hvor byens
vandalere kan hente deres lommepenge?
Natten til den 20. oktober blev der igen begået indbrud i klubben, denne gang brækkede de vinduet til køkkenet op.
Udbyttet blev ikke stort, men de stjal dog
dagens omsætning på 8-900 kroner, men
ødelagde igen for mere, end de fik i udbytte.
Fra alarmen blev udløst gik der kun 10 minutter til vagten ankom, og 10 minutter senere ankom politiet, og det er hurtigt, siges
der fra bestyrelsen.
De ubudne gæster har på forhånd tjekket
alarmerne ud, og har undgået at blive fanget på de optagne fotos, som derfor ikke
kan bruges i politiets efterforskning, men
kun i forsikringsmæssig sammenhæng.
Der vil for eftertiden ikke ligge flere kontanter i Bådelaugets skuffer og skabe, og
barholdet tager nu dagens omsætning med
sig hjem og afregner med ølmanden næste

Øster Ulslevs glade tømrer Knud Arne udbedrede skaderne på vinduet efter nattens
indbrud.
Foto: Richard Jensen
dag. Der er blevet udleveret poser med byttepenge til barholdet.
-red.

John Madsen
Mobil 22 34 24 40

johnmurer@live.dk / www.nystedmurerfirma.dk

MURER- OG FLISEARBEJDE

OMBYGNING/NYBYGNING/TILBYGNING/REPARATION
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Arne Andersen og Ole Wiberg hjælper børnene med at montere mast og ikke mindst de
tre sejl, som var svært for børn at binde rigtigt med knuder.
Foto: Alex Jensen

Et pænt resultat, siger Richard Jensen fra Smakkelauget:

”Byg selv” smakkejolle for børn og barnlige sjæle hittede med 80 solgte emner
En stand med informationsmaterialer
samt et arbejdende værksted, skulle gerne skaffe flere nye og yngre medlemmer
til de to maritime foreninger.
Der var fra start lagt pres på de medlemmer, som hjalp børnene med at få deres
små smakkejoller bygget færdige med mast
og sejl. Til tider var der skabte en kø ved
bordet af utålmodige børn, som gerne ville
bygge deres helt egen smakkejolle for derefter at afprøve den i vandbassinet, som var
opstillet ved siden af teltet.
Både danske, tyske, franske og skandinaviske børn var ivrige efter at bruge deres
hænder til andet end legetøj, - men også
for at udvise kreativitet. Det kneb lidt med
at binde de forskellige knob, der skulle anvendes for at fastgøre de tre sejl, som hører

til en smakkejolle, men de fik hjælp fra den
ihærdige medarbejderstab, der stod til rådighed med undervisning.
Tiden til at lave og skabe maritime ting til
vores salgsbod har været kort, alt for kort,
siger oldermanden fra Smakkelauget Richard Jensen. Næste gang skal vi ud af starthullerne noget før, og måske skal vi arbejde
på projektet gennem vinteren, for at skabe
mere ro i dagene omkring festivalen.
Man havde lavet kasteliner, nøgleringe med
vedhæng i form af abenæver i flere nuancer,
muleposer med logotryk, plakater, malerier,
viskestykker og fiskegarn er bare nogle af de
ting, der var blevet produceret.
Det endte med et mindre overskud på 430,kroner, da der forelå en større investering i
form at interiør.
I teltet var der også blevet indrettet en af-
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deling til sejlsyning, og her blev Smakkelaugets nye sejl til deres to-smakke ”Hanne”,
syet færdig. Tidligere sejlmager Freddy Pedersen sørgede for, at det blev gjort på den
korrekte måde.
I samme afdeling af teltet sidder Alex Jensen og syr nye skrubbegarn. Det er en bestilling fra et medlem, som gerne vil dyrke
garnfiskeri efter skrubber. Der bliver kun
syet et garn nu, og de næste to fra samme
bestilling bliver syet, når Bådelauget starter
vinterundervisningen i januar måned, siger
Alex Jensen.
Teltet var venligst udlånt af Multicenter Syd
og blev rejst og nedtaget af deres flittige og
flinke elever.
Om Smakkelauget deltager næste år er ikke
afgjort endnu. Det er kun hvis der kan skaffes et telt på samme præmisser som i år.
Nysted Bådelaug ønsker ikke at deltage næste år, og deres del af investeringen til interiøret, er herefter blevet frikøbt af Nysted
Smakkelaug, så Nysted Bådelaug har ikke
haft nogen form for udgifter ved deres deltagelse på årets festival.
-red.
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En del af foreningslivet i en maritim forening er også at kunne sy sine egne fiskeredskaber. Her bliver der syet nye skrubbegarn.
Foto: Richard Jensen

Smakkelaugets medlemmer fik syet deres sejl færdige, da de gerne skulle i barkegryden
mandag middag for imprægnering.
Foto: Richard Jensen
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Værkstedsdelen som nu er udlejet, ses i baggrunden.

Foto: Richard Jensen

En treårig aftale om værkstedet er på plads:

Havnen, Smakkelauget og Bådelauget går
sammen om værkstedet fra årsskiftet
I juni måned 2017 er der indgået en aftale
mellem Guldborgsund Kommune, Nysted
Smakkelaug og Nysted Bådelaug om deling
om af værkstedet, der bliver ledigt fra januar 2018.
Siden forrige generalforsamling i 2016, har
der været arbejdet på, hvad værkstedet
eventuelt kunne bruges til. Skulle man udleje til kommunen eller til Smakkelauget,
der manglede værkstedsfaciliteter, som der
har været skrevet om i bladet før.
På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at Nysted Smakkelaug eventuelt kunne
bygge til Bådelaugets bygning ud mod parkeringspladsen. Dette er der blevet sagt nej
til fra kommunens politikere, som der kunne læses om i sidste Laugsnyt nr. 61. Der er
stadig ikke kommet nogen redegørelse for,
hvorfor der er givet et afslag fra kommunens politikere, andet end det, der kunne
læses i vores lokale dagblad.
Aftalen mellem disse tre parter betyder, at
Bådelauget får tilført en fast årlig indtægt
for udlejningen af værkstedet, som Guldborgsund Kommune har været fritaget for,
da Bådelauget købte bygningen i 2007, og

bygningen gennemgik en total renovering
og blev udbygget mod syd, og ser ud som
den gør i dag. Det var en del af købsaftalen,
at kommunen skulle bo huslejefrit i 10 år.
Med den nye treårige aftale der er lavet,
skal Guldborgsund Kommune stå for 50 %
af lejen, Smakkelauget for 30 % og Bådelauget for de sidste 20 %. Bådelauget kan ikke
undvære et værksted for reparation og vedligeholdelse af bygningen.
Aftalen for Smakkelauget betyder, at der
skal ændres på indretningen af værkstedet,
da det skal kunne bruges hele året. Foreløbigt må man nøjes med den plads der er
til rådighed, indtil der foreligger et nyt projekt om byggeri af et maritimt værksted,
som lauget stadig arbejder på, lyder det fra
Smakkelaugets oldermand.
Der skulle gerne være plads til nogle længerevarende reparationer og vedligeholdelser, da lauget har flere joller liggende, der
kræver en større opbygning. Det er laugets
planer på længere sigt, at bygge nogle nye
joller, som der har været bygget på et af de
eksisterende skibs- eller bådeværfter, der
fandes i Nysted, siges der fra lauget. -red.
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Smakkelauget trækker igen i arbejdstøjet:

Endnu en smakkejolle bliver renoveret
og bevaret af Nysted Smakkelaug
Smakkelauget har erhvervet en ældre træjolle med forskellige mangler, blandt andet
mangler der dørk, mast og sejl, som ikke
forefandtes hos den tidligere ejer.
Den er bygget af lærk på ege, og er frisk i
træværket, bygget omkring 1930’erne, men
der har ikke kunne skaffes flere oplysninger om båden, andet end at den oprindelig
stammer fra Helsingør.
Den er målt til 18,5 fod i længden og 2 m i
bredden og skal renoveres af Smakkelaugets
dygtige folk i vinterhalvåret, og skulle gerne
være sejlklar til foråret, når sejlersæsonen
starter i april måned, oplyser oldermanden
for Smakkelauget Richard Jensen.
Udgifter til dørk, mast og nye sejl skal hentes via fondsmidler, når de indhentede priser for renoveringen foreligger. Sejlene skal
igen i år syes hos Sejlmager Hansens Eftf. i
København. Det er ikke afgjort om det skal

syes af bomuld eller af kunstfibre, som er
mere holdbart.
Renoveringens samlede beløb er blevet anslået til omkring 20.000 kroner.
Har man nu brug for en ekstra smakkejolle,
spørges der? Nej, - Men det er meningen,
at en af de joller som er blevet renoveret,
skal afhændes til en ny ejer. Det kunne være
dejligt, om den fortsat kunne bliver liggende i Nysted Havn.
Udgifterne skal helst ligge i det leje, hvor de
er nu, siges der fra Smakkelauget.
Den første november modtog Nysted Smakkelaug 10.000 kroner af Thorkild Høeghs
Mindelegat, til indkøb af de tre sejl som skal
bruges til denne nye jolle.
Det er dejligt, at denne fond igen betænker
os med et beløb der muliggør, at vi fortsat
kan istandsætte joller, siger Richard Jensen
fra Nysted Smakkelaug.
-red.

Smakkejollen trænger til en kærlig hånd, men er ellers frisk i planker og spanter. Mast og
sejl skal fornyes, da de ikke fandtes på stedet.
Foto: Richard Jensen
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De tre powerboats med V8 motorer havde brændstoftanke på 2.000 ltr.

Foto: Tommy Frederiksen

Powerboats indtog Nysted Havn:

Flere V8 motorer sendte brølende lyde
ind over kajkanten på havnearealet
I Nysted er man mere vant til skibe og både
med sejl, der ikke skaber den helt store røre
og postyr når de anløber havnen.
Copenhagen Racing Team gæstede vores lil-

De tre V8 motorer på 2100 hk, skimtes under de to åbne luger, kan give en topfart på
150 km/timen.
Foto: Richard Jensen

le havn først i september måned, som mere
eller mindre blev brugt som mellemstation
på vej til Tyskland for at sejle race, og bagefter sejles der til Stettin i Polen.
De tre powerboats, hvoraf den ene havde
tre V8 motorer i, med en maskinkraft på
2100 hk og en topfart på 150 km i timen,
kan give en lyd som giver enhver drengerøv
kuldegysninger og misundelige blikke.
Med en købspris på 2 millioner kroner skal
der bruges en stor pengepung. Nypris på
omkring 10 millioner kroner sætter grænser
for manges drømme om at eje en Powerboat af denne kaliber.
Dagen efter gik turen ikke til Tyskland, men
blev aflyst, da vejret var for hårdt til turen
over Østersøen.
Flere fritidsfiskere mente, at de fem knob
som er den tilladte hastighed i noret, ikke
var blevet overholdt, så de udsatte ruser
drejede rundt på bunden, og herved miste
evnen til at fiske. Det kan kun opfordres,
også til lokale fritidsfiskere og lystsejlere, at
overholde hastigheden.
-red.

laugsnyt - nr. 62 - december 2017

Medlemsblad for Nysted Bådelaug

13

Et festudvalg med et stort potentiale:

Ønsker at genindføre dage med frokost
og fællesspisning med varme retter
For år tilbage hvor man havde sildesøndage, som for i øvrigt var en stor succes, og
altid med stor tilslutning af medlemmer der
nød en nem lækker frokost søndag middag
i vinterhalvåret.
Festudvalg påtænker, at genindføre ideen
med at samle medlemmer en gang om måneden i vinterhalvåret. Ikke decideret med
kogte sild som det var før i tiden, men mere
som en let frokostanretning med to slags
sild, en lun ret og måske lidt pålæg og ost.
Den kogte sild kunne jo også indgå i menuen en af disse dage, eller man kunne servere de hjemmerøgede bornholmere som
”Sol over Gudhjem”, som der er skrevet om
i Laugsnyt i et tidligere nummer, hvor der
skal røges sild søndag formiddag.
Der er bliver selvfølgelig hængt tilmeldings-

lister op på opslagstavlen og desuden vil
det blive annonceret på de sociale medier,
blandt andet på mail, hjemmeside og på
Facebook siden.
Første gang er den 17. november 2017 med
en varm ret plus dessert. Næste gang er
juleglögg med æbleskiver den 9. december 2017. Husk papir, saks, lim og papir,
og husk også at tage børnebørnene med.
Lørdag den 16. december 2017 holdes der
julefrokost med tilmelding senest den 9.
december. Maks. 30 personer og kommer
til at koste en flad 50’er.
Se endvidere vores aktivitetskalender på
side 6 i bladet.
Lad os håbe at dette nye tiltag kan trække
medlemmerne op af sofaen og ud af døren
for at hygge sig sammen.
-red.
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Anne Svendsen agerede en hurtigflyvende
heks ved grillarrangement Sankt Hans aften i Bådelauget. 
Foto: Richard Jensen
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De flotte dekorationerne af dagens æresgæst blev lavet af Anne Lise Jensen og blev
solgt for 75,- kroner pr. stk.
Foto: R. Jensen

Der var roser til det nye festudvalg:

Heksene måtte have regntøj og sydvest på
inden deres årlige flyvetur til Bloksbjerg
En årlig begivenhed til Sankt Hans aften
er jo grill, bål og midsommervise, som kan
synges til forskellige melodier, bl.a. Kim Larsens dejlige melodi.
Nysted Bådelaug havde i år udvidet deres
arrangement med medbragt mad eller grill.
Kaffe med hjemmebagte æbleskiver kostede en rund ti’er, og ønskede man sig en lille
”Svupsak” til, kunne den da også købes for
en ti’er.
Bordene var flot pyntet med dug, blomster
og små figurer af aftenens hovedperson
nemlig ”heksen”, som efterfølgende kunne
erhverves for en pris af 75,- kroner pr. stk.
Det var Anne Lise Jensen, som havde produceret de flotte heksefigurer.
Antallet af deltagere denne aften kunne
ønskes højere, men 25 personer havde indfundet sig til arrangementet for at hygge sig
nogle timer inden der skulle ses bål, som

blev tændt ved Roklubben kl. 22.00. Bålet
fængede ikke rigtigt i det våde og blæsende
vejr, og måtte have tilført lidt ekstra brændstof, men forblev dog som dagens eneste
fuser.
Anne Svendsen agerede hurtigflyvende heks
under aftenens sang af Midsommervisen
med kost, stribet hat og høj sangstemme.
Nogle deltagere mente dog, at riskosten
kunne passe til flere ikke navngivne personer på Strandvejen. Næste år skulle der måske produceres flere af slagsen til uddeling,
blev der sagt med et lille smil på læben, og
til stor morskab for gæsterne.
Det springende og eksploderende festfyrværkeri fløj samme vej som heksene, i østlig
retning, mod Bloksbjerg.
Tak til Festudvalget for et godt og flot arrangement, som sagtens kan trække flere
deltagere til, næste år.
-red
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Nu skal der tænkes i nye baner til næste års sommerfest:

Er det den sprøde gris eller måske prisen,
der gav mindre tilslutning i år?
- eller er det arrangementet, der har overlevet sig selv. Måske skal der nytænkning
til, for at medlemmerne skal bakke op om
klubbens sommerarrangement.
Den årlige sommerfest i Bådelauget i august
måned var med færre antal deltagere, end
i de foregående år. 32 personer var tilmeldt
til den grillstegte gris fra Nysted Slagteren.
Spørgsmålet er, om det var prisen for menuen eller om det er medlemmerne, der
ønsker en anden festmenu, skal der tænkes
i nye baner til næste år, hvor sommerarrangementet skal afholdes.
Det kunne måske afvikles med ”Grill selv”,
hvor man selv medbragte sit grillkød eller

sit smørrebrød, så kunne tilbehøret og drikkevarer købes i Bådelauget.
En succes kan jo af gode grunde ikke gentages, men man kan skabe en ny succes med
et andet, nyt og måske bedre arrangement.
Sommerfesten var ellers blevet offentligtgjort på flere forskellige sociale medier,
blandt andet på mail, Facebook, hjemmeside og på opslagstavlen.
Sideløbende var der arrangeret tur til Bakken af Stubberup Bådelaug, og det er selvfølgelig komplet umuligt at være to steder
på en gang, selv for de bedste.
Det kan også lægges sidst i august måned
som i de tidligere år, hvor der har været arrangeret sommerfest.
-red.

Renlighed burde være en dyd for de fleste:

Ekstra rengøring efter toiletbesøg
Når byens borgere eller besøgende turister gæster vores by og havn med deres
firebenede følgesvende, er det ikke altid,
at de får samlet deres efterladenskaber
op, og det er selvfølgelig noget værre
griseri.
Det er det samme, der gør sig gældende
på de to toiletter tilhørende Bådelauget,
hvor en eller flere trængende brugere,
ikke er nået helt hen til kummen, rammer enten ved siden af, eller besørger
ned af kummens ydersider og på undersiden af toiletbrættet.
Uheld kan jo forekomme for de fleste,
hvad enten man nu har en dårlig mave,
eller har sprunget sit normale toiletbesøg over tidligere på dagen. - Det tror jeg
nok de fleste har oplevet.
At forlade toilettet i denne tilstand er en
uforskammethed og i allerhøjeste grad

utilgiveligt, - at overlade sit lille uheld til
den næste trængende, der h0*9ar et ønske om at benytte toilettet.
Brug de toiletbørster, der er placeret ved
siden af toilettet og vask det af, hvis du
har været uheldig. Det er ikke meningen,
at andre skal rydde op efter dig.
En enkelt gange blev et af toiletterne
låst af, med påskriften ”Ude af drift”, da
det var godt og grundigt overskidt! Det
krævede et større og grundigere indgreb
med flere kraftige rengøringsmidler, inden det var brugbart igen for trængende
brugere.
-red.
PS! Der skulle egentlig have været et illustrerende billede til denne artikel, men
det er blevet bortcensureret af redaktionen, da det kan virke anstødende og
ubehageligt.
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Den årlige barkning blev noget af et tilløbsstykke som trak mange nysgerrige besøgende
til. Her hænges sejlene til tørre.
Foto: Brian Poulsen

Det Maritime Kulturelle Udvalg fyrede op under kedlen:

Udvalget barkede sejl for Smakkelauget
under årets Hajkutter Festival & Regatta
På stejlepladsen barkedes de sejl, som var
blevet færdigsyet af Smakkelauget i teltet
lørdag og søndag under kyndig vejledning
af sejlmager Freddy Pedersen fra Maribo,
som sørgede, for at de lig, som skulle sys
på, nu også blev syet rigtigt.
Der var oprettet fire hold, som skulle holde
gryden i kog i 24 timer, bestående af: Ole
Wiberg, Benny Svendsen, Alex Jensen, Richard Jensen, Finn Rossdahl, Ib Foss Hansen, Thomas Aagaard, Andy Bæhr, Karsten
Pedersen, Arne Andersen, Margot Hansen
og Anne Svendsen.
Det specielle pulver ”Chatou”, som er et udtræk af barken fra acasietræet, som vokser
i Bagindien, er sponsoreret af Nysted Industri- & Håndværkerforening, samt en flaske
frostvæske i form at ”rom”.
Brændet, som blev brugt under barkningen
kommer fra en privat sponsor, og der er

stadig en rest, der kan bruges til næste år,
hvis man har noget der kan fyldes i barkeovnen.
Barkningen har været annonceret på forskellige medier, blande andet i Hajkutterforeningens brochure, som har været omdelt
med 25.000 danske, 10.000 tyske og 5.000
engelske eksemplarer, rundt om i landet.
Den tyske version er ligeledes også omdelt
i Tyskland.
Resultatet af barkningen blev i en mørkere
tone end normalt, hvor der var blevet barket sejl. Det skyldes måske, at der har ligget
et lille slamlag fra sidste år, eller en t-shirt
eller anden form for beklædning, der har
indeholdt et eller andet sort tryk. Sol, regn
og bæst har herefter fået den karakteristiske rødbrune farve frem i sejlene, så resultatet alligevel blev nogenlunde vellykket.
Det er ikke ualmindeligt, at der bliver barket
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andet end sejl. Der er også tidligere blevet
barket flere beklædningsstykker i gryden i
form af bukser, trøjer, t-shirts og endda nogle stykker dameunderbeklædning.
Forsøg på at finde overlevende personer i
gryden, der passede til de fundne beklædningsgenstandene, udløste igen i år stor
morskab hos tilskuerne.
Barkningen blev som i de flere foregående
år udført af Bådelauget og deres Maritime
Kulturelle Udvalg, som er en del af Nysted
Bådelaug.
Anne Svendsen, der er ny ankermand for
udvalget, siden Enikö Wiberg ønskede at
stoppe på grund af personlige årsager, takker alle, som har bidraget til og under barkningen. Det er dejligt, at der kan samles
så mange frivillige, der altid er villige til at
bakke op om en af Bådelaugets årlige begivenheder.
I år var der ikke udleveret spise- eller drikkekuponer fra Hajkutterforeningen, som der
har været de foregående år, og det var man
lidt skuffet af, da man jo bidrager til eventet
hvert år med barkning af sejl.
-red.
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De barkede sejl havde en lidt mørkere tone
end de forgangne år, men er nu blevet rødbrune af vind og vejr.
Foto: Hanne Hauberg

En del af barkeholdet holder et tiltrængt hvil.

Foto: Brian Poulsen
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En udgave af Laugsnyt
findes allerede i en elektronisk udgave på vores
hjemmeside og kan hentes
ganske gratis.
På vores hjemmeside ligger også denne webbaserede udgave og indeholder det samme stof, som
er bragt i Laugsnyt eller
bringes i fremtiden.
Foto: Richard Jensen

Bladet skal føres ind i en ny tidsalder, siger redaktøren:

Som alle andre moderne medier, bør
bladet kun være i en webbaseret udgave
Når man nu udgiver et foreningsblad, er det
for at holde sine medlemmer orienteret om
det ene eller andet, der skal ske i foreningen eller om ting, der er foregået.
Samtidig er det jo et organ, hvor man kan
udtrykke sine meninger og visioner i. Det
kan være om foreningslivet eller om hvordan man tænker om det ene eller andet,
om man nu er enig med alt i bestyrelsens
arbejde og lignende.
Nysted Bådelaugs medlemmer må nu være
nogle yderst tilfredse medlemmer, der aldrig ytrer deres mishag eller meninger i et
offentligt medie.
Det er vanskeligt at producere et foreningsblad, uden foreningens og medlemmernes
deltagelse og medvirken. Flere gange i bladet
har jeg efterlyst et større engagement fra bestyrelsen og fra medlemmerne, - det er der
ikke kommet nogen reaktion ud af, og kan
jo tyde på, at medlemmerne ikke har nogen
mening eller ønske om, at bladet fortsætter.
Nu er det jo ikke kun redaktørens meninger
og synspunkter, der skal gøre sig gældende

her i dette blad, som jo kun skal formidle
informationer og nyhederne videre til medlemmerne.
Moderne teknologi og medier
I en tid hvor de elektroniske medier holder
deres indtog eller har gjort det allerede nu
i mange hjem verden over, kan også Laugsnyt tilslutte sig denne moderne form for
elektronisk medie.
Alle hjem har efterhånden en smartphone,
tablet eller ipad, som er nem at medbringe
alle steder hvor man har lyst, det kan være
i stuen, soveværelset, terrassen eller måske
i udlandet hvad enten man er på ferie eller
arbejder der.
Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og lad os
nedlægge denne forældede papirudgave og
lad os lave en udgave der er webbaseret,
der lever op til vores moderne tid, og kan
altid læses på vores hjemmeside.
Der kan jo også spares en del penge på
porto og tryk, og en opkrævning kan jo også
sendes til ens e-boks, ganske gratis. -red.
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- Der bliver aldrig arbejdsro, lyder det fra Smakkelauget:

Strandvejens beboere klagede over
en henstillet træbåd på havnearealet
På havne og tilhørende arealer vil der altid
på den ene eller anden måde findes ældre
træjoller, henstillet for reparationer når tiden er til det, og det er helt lovligt efter havneregulativet for Guldborgsund Kommunes
havne. Dette gælder også for Smakkelaugets
båd, som skulle have været på værksted for
en længerevarende reparation, men er desværre blevet udsat efter afslaget på placeringen af det maritime værksted.
Beboere langs Strandvejen har misforstået
noget i denne sag. Ifølge lokalplanen fungerer arealet som parkeringsplads i sommerhalvåret og som vinteropbevaringsplads af
både i vinterhalvåret, og ikke som Strandvejens beboeres forhave, hvor de boltrer sig
med en stadig strøm af klager til Guldborgsund Kommune om det ene eller andet.
Man kan jo ikke bare ændre en parkeringsplads til et rekreativt grønt område ved at
plante blomster og placere borde/bænkesæt på området, der alligevel skal fjernes
når bådene tages på land, og som helt sikkert også besværliggør græsslåningen for
kommunens folk, der sagtens kunne bruge
den ekstra anvendte tid et andet sted.

Nu er det ikke for at lyde sure eller tvære,
siges der fra Smakkelauget, men når man
bosætter sig ved et havneområde, skulle
man egentlig mene, at der måske var en eller anden form for en maritim forståelse for
områdets historie. Havnen har en lang tradition med skibsbygning med flere berømte
og kendte fartøjer, som netop er blevet bygget og søsat fra dette område.
Parkerede varevogne eller en blå container
skæmmer udsigten mere end en henstillet
træjolle, som trods alt er af maritim karakter. 
-red.

En henstillet blå container pyntede heller
ikke i landskabet.
Foto: Richard Jensen

Fra Bådelauget sti er udsigten blokeret af en gul reklameflade, som ikke pynter på udsigFoto: Richard Jensen
ten ud over Strandvejen. Den omtalte træjolle ses i baggrunden.
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En lækker sommerspise er den danske fjordreje, men kræver en hel del fingerfærdighed,
som blev udøvet af Smakkelaugets medlemmer.
Foto: Richard Jensen

Terapi for de fingernemme:

At pille disse små fyre kan sætte ens tålmodighed og fingerfærdighed på prøve, men
en dejlig og lækker spise er det.
Nysted Smakkelaug havde i september måned indkaldt sine medlemmer til klubaften
og rejepilleri, hvor der denne gang var 24
tilmeldte deltagere.
Der var blevet kogt 12 kilo rejer til dagens
arrangement og til en pris à kroner 40,- pr.
deltager inkl. brød, smør og andet tilbehør,
blev det en billig aften for alle.
Øl, vin og vand kunne købes i Bådelauget til
favorable priser.
Arrangementet skulle have været afviklet

ugen før, men måtte aflyses, da leverandørens rejer ikke overlevede det lave vand,
som opstod under det stormvejr, der trak
hen over landet i daværende uge.
Det er tredie gang Smakkelauget holder rejepilleaften og oldermanden mener, at alle
en dag bliver lige dygtige og hurtige til at
pille de små røde krabater.
Hygge og gode historier fra nær og fjern,
blev der også delt rundhåndet ud af denne
aften, hvor man nød hinandens selskab.
Som noget nyt i år, kunne medlemmerne
invitere sin bedre halvdel med, som flere
benyttede sig af.
-red.

Stof til næste Laugsnyt
Husk at indsendelse for stof til det næste Laugsnyt

ER DEN 1. JUNI 2018

Sendes til vores redaktør: r.v.jensen@icloud.com
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Fingerfærdighed og tålmodighed blev sat
på prøve til Smakkelaugets rejepilleaften

