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Uddrag fra et begivenhedsrigt år

Holdet foran skibet i Amaliehaven.
De første sejladser var i maj, og først i juni
sejlede Bjørn til Amaliehaven for at vise det
flotte nyrestaurerede skib frem for vore sponsorer. Der blev kippet med flag for Dannebrog,
og dampfløjten blev brugt, da vi sejlede forbi
Skoleskibet Danmark, der lå ved kaj ud for AP
Møllers kontorbygning. Børge og John havde
disket op med lækker mad og vinen blev trukket op. Vejret viste sig fra sin bedste side, og
vi kunne sejle gæsterne, repræsentanter fra AP
Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers
Fond til almene Formål, LauritzenFondet samt
en repræsentant fra Frederiksberg Kommune
og vores nu afgåede regnskabsfører, en tur
rundt om TreKroner.

Trekroner passeres.
Arbejdsjollen, der også var blevet overhalet,
blev afprøvet inden sejladsen af Kaptajnen.

Bjørn nord for Fornæs Fyr på vej mod Randers
for at deltage i Randers festuge 2014.
Sidste år havde vist svagheder ved kondensatoren, og inden vi kunne begynde på sommerens sejladser og sejle til Randers, forestod der
en total renovering.

Kondensatoren adskilt og alle 356 rør fjernet.
Kenn og Flemming konkurrerede om at udvikle værktøjer og med hjælp fra
vore trofaste sponsorer lykkedes det at skifte 356 rør samt forny bøsninger
og pakninger i begge ender af rørene. Sommerens sejladser viste at kondensatoren nu var tæt og ikke slap saltvand ind på kedlen.

Kondensatoren var ikke det eneste der skulle
renoveres. Vores Capstan trængte også til en
omgang.

‘LilleBjørn’ kommer os trofast i møde på vores
sejlads op gennem Randersfjorden.

Sparekassen Kronjylland, turens hovedsponsor, bød os ved dir. Peter Poulsen velkommen på kajen og bestilte allerede sejlads for Sparekassens ansatte til dagen efter. Vejret var meget regnfuldt og vi måtte anskaffe ekstra presenninger til at supplere vores ikke alt for vandtætte solsejl. Senere på ugen gav Sparekassen middag til besætningen på Randers Hotel. Under
middagen omtalte man planer om at etablere et ”Damptræf”, og vi lovede Jakob Norholt, formand for ‘LilleBjørn’ at forelægge
det for bestyrelsen med anbefaling, når vi kom hjem.
Overalt blev vi venligt modtaget. Søren Fischer fra Randers Tandhjulsfabrik og Marineforeningen inviterede på frokost og
Randers Roklub stillede faciliteter som bad og teltplads til rådighed og var aftenen før afrejsen på besøg til et glas, snacks
og rundvisning.

På vej hjem fra Randers.
Lørdag løb vi hjem efter at have bunkret
kul. Vinden var med og Søren fyrede, så
vi løb 9 knob over lange strækninger til
stor glæde for en træt besætning.
Mellem mange arrangementer i september blev vi endnu engang sendt til Amaliehaven. Denne gang med en gruppe
unge, der havde været på kursus og skulle
afhentes i Dragør kl. 10.00 om morgenen.
Så det var tidligt op og fyre allerede kl.
1.00.
Adskillige arrangementer ved kaj blev
det også til. Bla. havde Frivilligcenteret
udstilling om bord på Kulturnatten d. 26.
september.
Endnu engang gik turen til Gilleleje med
passagerer og sponsorer, men denne
gang for at få foretaget det årlige eftersyn
som forlanges af Søfartsstyrelsen.

Efteråret og mørket falder på og vi gør klar til vinterens reparationer med kurs mod en ny god sæson
i 2015.
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