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Rantzausminde Bådelaug’s bestyrelse. 
Formand & kontaktperson til DT: 
Jens Erik Andersen, Stenbukken 40, Svendborg  Tlf: 6220 8838 
E-mail: sjerik24@gmail.com    Mob: 6172 0638 
 
Næstformand 
Frede West, Kogtvedparken 78, Svendborg    Mob: 2084 1165 
E-Mail: fwest@live.dk 

 
 Kasserer: 
Henrik Petersen,Aninevej 9, Svendborg    Mob:2537 0675              
E-mail: hfp1006@hotmail.com    

Bankkonto: Reg. 0862 Konto 0000290416 
 
Sekretær : 
Nikolaj Iversen, Toftevej 1 , 5771 Stenstrup   Mob. 2027 0538 
E-mail: nikolajtoftevej1@gmail.com                  
 
Bestyrelsesmedlem: 
Jan Pedersen, Mira Mare 8, Svendborg                 Mob: 7175 6366 
 E-mail: jan.gulnare@icloud.com     
 
Suppleant:  
Lene Engar  Iversen, Toftevej 1 , 5771 Stenstrup  Mob. 5073 5323 
Mail: leneengeriversen@gmail.com 
 
Bladet , Hjemmeside og Slibemaskinen   Mob. 4141 7027 
Ole Madsen, Nordgade 12,  Ollerup                                
E-mail: post@rantzausmindebaadelaug.dk  
 

Flaggaster:  
Hans Jacobsen       Mob. 2423 4840 
 

        
 
Rantzausminde Bådelaug er medl. af   
Danske Tursejlere 
Odensevej 197 A, 5600 Fåborg. Tlf.; 7021 4242. 
Rantzausminde Bådelaug’s medlemmer kan tegne medlemskab i DT for 345,00 kr. 
(p.t.), hvilket samtidig indeholder ansvarsforsikring på medlemmets  båd. 
Deadline for næste blad er 29. december 2018 
Næste blad udkommer i    Januar  måned 2019 
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Side 3 

Nyt fra bestyrelsen. 
 

Sejlersæsonen nærmer sig sin afslutning og det er tid til at gøre status. 
Vejrmæssigt har det  været en helt forrygende sæson. 
Vi har stort set haft fint vejr siden  standerhejsning i begyndelsen af maj må-
ned. 
Der har været rigtig mange både på Sundet og i de forskellige havne rundt om-
kring. 
Jeg synes også vores havn har været  besøgt af flere gæstesejlere end tidligere, 
det må skæppe godt i havnekontorets kasse. Lad os håbe det kommer os bruge-
re tilgode. 
 

I foråret havde Brugerudvalget møde med havnepersonalet og div. politikere. 
Brugerudvalget havde bedt om et lån på 150.000 kr., så  havneprojektet, udar-
bejdet af 
Hasløv & Kjærsgaard,  kunne  færdiggøres, så det blev klar til søgning af 
fondsmidler. 
Politikerne vendte i midlertid tommelfingeren nedad, så det er ikke muligt at få 
projektet færdiggjort. 
Bådelauget har arbejdet på at få etableret en pavillon, som skal placeres på den 
terrasse, der er ved trappen vest for kiosken. Det har kommunen givet tilladelse 
til, så vi forventer, den bliver etableret i efteråret. 
Bådelauget vil også gå i dialog med Havnekontoret for at få slæbestedet flyttet 
til dets oprindelige placering ved østlig bassin, dette for at undgå den megen 
trafik forbi kiosken. 
Bestyrelsen ønsker forsat en god sommer til alle. 
Husk standernedtagning den 13 okt. kl. 1500. 
 

Jens Erik Andersen 

Mindeord. 
 

Den 16. august døde Ole Grau, Herman Nielsensvej, Rantzausminde. 
Han stammede fra Sdr. Omme i midtjylland, men drog som ung snedker til 
Svendborg. Og det blev ved Svendborg Sund han kom til at leve resten af sit 
liv, men Oles sprog og lune røbede hans jyske rødder. 
Ole Grau arbejdede forskellige steder bl.a. på Bådeværftet i Rantzausminde, 
inden han etablerede sig som selvstændig. -Trods opvækst langt fra havet fik 
han interesse for sejlads. Først i en lille selvbygget jolle, senere sejlbåde, og 
altid foregik sejlturene fra Rantzausminde Havn lige fra den første bro blev 
slået. Ole Grau blev da også medlem af Bådelauget lige fra starten i 1973 -i en 
årrække var han med i bestyrelsen. 
Ole forblev et trofast medlem, selv om han ikke længere var aktiv sejler. 
 

Æret være Ole Graus´ minde. 
 

Poul Hansen 



Side 4 

OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du 
10% i rabat på skibsmaling mm.10% i rabat på skibsmaling mm.10% i rabat på skibsmaling mm.10% i rabat på skibsmaling mm.    



Aktivitetskalender  

Side 5 

Standernedtagning den lørdag 13. oktober kl. 15.00 
 
 
 
 
 

Tag ægtefælle/kæreste med og lad os få en hyggelig eftermiddag sam-
men. 
 

Det bliver med æbleskiver, øl og  vand og kaffe og vi har allerede på 
dette tidlige tidspunkt bestilt godt vejr  
 

HUSK at sætte et kryds i kalenderen,  

 

Torsdag den 15. november kommer Jørgen Frederiksen 
og besøger os. 

Jørgen Frederiksen vil fortælle og sin tid til søs hos Mærsk, sin tid som 
formand for ”Caroline S” og ikke mindst som formand for 
”Foreningen til bevaring af Svendborg Havn”. 
Jørgen har lige udgivet en bog. 
Kom og hør hvad Jørgen  har at fortælle om nogle af hans aktiviteter. 
Vi holder foredraget sammen med medlemmer af SSS. 
Tag også din samlever med så hun/han ved hvad der sker ude i den store 
verden 
Tilmelding til Jens Erik andersen tlf. 61720638. senest den 7 nov. 
Fri entre. 

Husk! 
Husk at give kassereren  besked hvis du får ny adresse telefonnr, mail-adresse,  
ny bådplads  mm. 
 
Ole Madsen 
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OBS! Obs! Se flere billeder mm på vores hjemmeside  

Vi havde en fin dag, med flot solskin som Ole havde lovet. 
Vi var ca. 40 deltager. 
Lone havde sørget for varme pølser, 
der blev nydt med øl og vand. 

Fin dag. 

Mvh Jens Erik Andersen  

Standerhejsning den lørdag 5. maj kl. 15.00 
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Vi lukker sidst i september lidt af-
hængig af hvordan vejret bliver.  

 

Tal for i år, vi ses til næster år. 
 

Hilsen Lone 



Side 9 Fortsættes 

Det var igen i år  SSS, Rantzausminde Havbadeforening (RH) og Rantzausminde 
Bådelaug (RBL) der var gået sammen om denne fælles aktivitet.  
 
Også i år var vi heldige med vejret og der var rigtig  aktivitet på havnen der var en jævn 
strøm af folk i alle aldre hele dagen,  lige til ’fyraften’. 
 
Programmet var lidt anderledes end sidste år da det hele forgik i den østlige ende af 
havnen(ved fiske husene)  SSS havde en stand hvor bl.a. Karin Villebro fortalte om SSS 
og børnene havde mulighed for at lave drager og ’sommerfugle’ i den vestlige del af 
havnen havde SSS et sejlerstævne. 
Rantzausminde Havbadeforening havde ikke rigtig noget det kunne indviede i år (det 
plejer de at have ::-) men de inviterede på en morgen dukkert  og det var jo god anled-
ning til at der var udskænkning af en lille en. 
Der er faktisk rigtig mange der i løbet af sommeren har fået sig en dukkert fra broen i 
den østlige del af havnen. 
Så havde de fiskenet, krabbe stænger og små akvarier så børnene kunne fange krabber, 
vandmænd og småfisk, det var noget de små kunne bruge.  
Bådelauget havde deres ” stor bassin”  hvori der var krabber, skrubber, pigvar, ål, åle-
kvabber, Kutlinger og ulke, så kunne folk prøve og røre ved en fisk og mærke forskel på 
de forskellige fladfisk,  
Der var også  vores Krabbevæddeløbsbane så kunne man fange krabber i det store bas-
sin og så dyste ovre på væddeløbsbanen, i bassinet var der også blåmuslinger dem kunne 
man fange og så havde ’Havbade pigerne’ en gryde kogende vand med lidt grønsager i 
så man selv kunne prøve at koge dem, og det var der faktisk mange der gjorde, de var 
rigtig gode.  
Mikkel og Leif holdt som de plejer ’åbent hus’ så kunne folk se hvor hyggeligt de bor. 
 

Alt i alt havde vi en  rigtig god dag vores fiskebassin og krabbe bane var virkelig en 
succes, der var børn hele dagen, og de morede sig. 
 

Det var Mikkel, Leif og Ole der stod for vores del af festen, nu er vi spændt på om  
”Havnens dag/Vild med vand” kommer igen til næste år, det startede  jo som et 3 års 
projekt, det er spædende om ’de’ har brugt alle pengene. 
 

Kommer det igen til næste år er vi klar, vi glæder os allerede, så hvis vi kommer så glæ-
der vi os til at se jer, kom og se hvad vi laver og husk at tage børn, børnebørn og olde-
børn med, det er altså en stor oplevelse for dem. 

’Havnens dag’  lørdag den 9. juni kl. 10 - 14 
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Billeder fra ”Havnens dag/Vild med vand” 

Fortsættes 



 
 

0700 0700 0700 0700 ----    2000200020002000    

Side 12 

2 nye skilte på havnen 

SEJL SIKKER 
Så vi ses igen 

Skiltet sidder ved udsejling fra 
havnen 

Der er kommet en båre på 
havnen den står i rummet 
med betalings automaten 
(toiletbygningen) 
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Billeder fra ”Havnens dag/Vild med vand” 

Vores kasserer Henrik turde godt 
kysse en Ålekvabbe 

Grethe koger muslinger 

Dansk Søredningsselskab kom fra Rudkøbing med deres rednings-
båd. Der var mulighed for at høre om deres redningsopgaver, se båd 
og udstyr og  få en sejltur med redningsbåden. 
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Fortsættes 

Også i år havde vi besøg af 2 børnehaveklasser fra Rantzausminde Skole vi 
plejer også at have esøg fra Ollerup Friskole, men på grund af sygdom var vo-
res faste kontakt person ikke disponibel, vi håber hun er klar næste år. 
 
Det blevet en fast tradition at vi har fornøjelsen af at invitere alle de dejlige 
unger 
Det er en rigtig stor og sjov oplevelse for børnene (og vi andre) , og nu skulle vi 
jo gøre vores fine  fiskebassin klar til ”Havnens dag”  der var den  9. juni, altså 
dagen efter børnene, så det passede jo fint at vi lige kunne få afprøvet tingene 
inden den ”Store dag”. 
 
Der er altså rigtig mange børn der aldrig har rørt en krabbe eller en levende 
fisk, selvom vi bor så tæt ved vandet, hos os har børnene mulighed for at fange 
en fisk med hænderne, fange krabber, søstjerner  og hvad vi ellers kunne finde 
og stoppe i vandet. 
De har allerede spurgt om de må komme igen til næste år :-) og vi er klar. 
Det er Grethe (fra Havbaderne) Mikkel og Ole der har den store fornøjelse.  

En god traditionen gentages med børnehaveklasser på havnen. 
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Så er der dem der har deres kæledyr med ud og sejle 



Side 18 

Billeder fra børnehaveklasser på havnen. 
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Ole Rømersvej 61, 5700 Svendborg, Tlf.6222 4490,  svendborg@farvexperten.dk 



Side 20 Side 20 
Side 20 

Fornyelse ved fiske husene, 1 Pavillon i hjørnet mellem Mik-
kel og Leif’s huse. 

I forbindelse med vores arrangement 
”Vild med vand” kunne vi ansøge om 
et tilskud, til deling mellem de 3 for-
eninger,  til diverse materialer, vi har 
haft nogle gode sponsorer så vi havde 
vores materialer betalt, så vi brugte 
vores andel til køb af en pavillon. 
Mikkel, Leif og Jens har samlet og 
opsat pavillonen i hjørnet mellem 
Mikkel og Leif’s hus det er en rigtig 
dejlig krog. 
Selvfølgelig skulle dette fejres så vi holdt ”Rejsegilde” den 11. juli med 
en god sildemad og en dram. 

Selskab på turen 

Gamle ’venner’ der kommer igen år efter år 



Thomas Tolstrup,  Efterskolevej 2,  5700 SvendborgThomas Tolstrup,  Efterskolevej 2,  5700 SvendborgThomas Tolstrup,  Efterskolevej 2,  5700 SvendborgThomas Tolstrup,  Efterskolevej 2,  5700 Svendborg    
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Det sker også på havnen! 

Er man en tur på havnen kan man være heldig og få en lille ekstra oplevelse. 
Forleden jeg var på havnen søsatte Svendborg Yacht Værft en ny båd der skulle 
til Grønland. 
Oplevelsen var at der netop denne dag skulle være krængnings prøve, for at 
prøven var korrekt skulle den være fuld bemandet med besætning og fuld antal 
passagerer, så vi var  10 ’passagerer’ der kravlede ombord, og så gik målinger-
ne og krængningstesten i gang, det var helt spændende at sidde i båden under 

krængningen, man skulle virkelig holde fast 

Her er krængningen på det ’højeste’ hold fast 

Fotograf: Mikkel 



Nu også dagens ret mellem kl. 11,00 og 17,00  til  55,00 kr. 
Møllemarksvej 100 – 5700 Svendborg         62 21 28 95 
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