”Bjørneungen” Februar 2019.

Vinter hi? --------------------------------Nej bestemt ikke.

Der har været stor aktivitet på S/S BJØRN vinteren igennem. Aktiviteterne har
været delt mellem arbejdsopgaver ombord på S/S Bjørn, opgaver på vores
værksted i Remisen, opgaver som afvikles i HAL 16, samt opgaver vi får udført
”ude i byen”.
Der arbejdes flere steder. I maskinen, Bjørns hjerte, har kedlen og de to fyr været
under overhaling, og på ”dækket” er Styrehuset blevet gennemrenoveret, og
styremaskinen har været sendt ”i byen” og fået glidere og ventiler slebet samt
udboret cylinderne og monteret nye foringer.

For at kunne arbejde med styrehusets ydersider, har der været bygget
afskærmning for vind og vejr det meste af vinteren. Det har betydet, at der har
kunnet slibes og gøres klar til lakering, samt mulighed for små reparationer, på
trods af vintervejret.
Så snart vejret er blevet lidt lunere, vil Tommy, Søren og Nis begynde at påføre
de mange lag lak, som udendørs vejr til søs kræver.
Alle ser frem til at kunne fremvise et flot og ny lakeret styrhus til kommende
sæson.
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Aktiviteter på land. Remisen.

I remisen har der været stor aktivitet, dels med Bette Bjørn, vores bugserbåd,
dels har også riggermesteren været i gang, dels er redningsudstyret gennemgået.
Der er blevet ryddet op i El-depotet, og reoler er ryddet, således at vi kan få styr
på vores arkivalier vedrørende Bjørn.
Vores kistebænke bliver overhalet i Hal16 (Det gamle værft) en
værkstedsfacilitet, som vi sammen med andre veteranskibsnørder.

Frokost i Remisen.
Det ugentlige møde i Bjørnebanden foregår tirsdag kl. 12.30, forud for mødet
spiser bjørnene deres madpakker.
Adskillige grupper er jo i gang, og det er godt for sammenholdet at blive
orienteret om, hvad der sker uden for ens egen andedam.
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Afringning.
Bjørnebanden har taget afsked med Jens Sørensen, som døde i begyndelsen af
februar måned 2019. Jens har gennem mange år været aktiv på Bjørn, og
arbejdet sammen med Egon Jenstrup, der med sine 92år er holdets ældste.

Bent Holbech fortalte om Jens´ indsats på Bjørn forud for selve afringningen.
Kommende sæson. Sæson 2019.
Bjørn har planlagt sæsonen med
o De månedlige Søndagssejlaser/Turistsejladser fra Helsingør første
og tredje søndag i månederne:
o Pinsesejladser
o Langture først til Hundested og i august til Randers eller Ebeltoft
Se mere om dette på vores hjemmeside: www.ss-bjoern.dk
Charterture.
Der er allerede flere, som har lavet aftaler med S/S Bjørn om private charterture
i løbet af sommeren og efteråret 2019. Det omhandler Firmaskovture,
Familiefester, Langture samt om Askespredninger. Også med Museet for Søfart
er det truffet aftale om samarbejde med skoleklasser, der gennem rollespil ser et
par glimt af livet til søs.

Der er allerede flere, som har lavet aftaler med S/S Bjørn om private charterture
i løbet af sommeren og efteråret 2019. Det omhandler Firmaskovture,
Familiefester (Bryllup, Barnedåb, Mærkedage), samt Langture og
Askespredninger.
Charterture aftales individuelt med den enkelte gruppe/rekvirenten.
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