Bådklubbens vintermøder
Til skippere, gaster, æresmedlemmer og bestyrelse.
I inviteres herved med ledsager til at deltage i Marthas vintermøder. Møderne holdes i sejlklubben, bortset
fra firmabesøget hos Viking. Vi starter med en bid mad, hvorefter der er foredrag og socialt samvær.
Møderne varer ca 2 timer. Møderne er gratis

Onsdag 4. november kl 18.
Foredragsholder: Forfatteren Niels Frederiksen, forfatter til bøgerne En Skipperby ved Havet, Esbjerg
sejlskibe og Et liv til søs.
Allerede inden sejlskibsfarten på Fanø fik en kort genopblomstring i årene 1890-1900 havde anlæggelsen af
Esbjerg Havn været i fuld gang. Den skulle erstatte Altona og være Danmarks port mod vest med
passagerdampere og skibe, der skulle besørge landbrugets produkter til Nordsøens havne. Den trafik gik
stort set uden om Fanøskibene, som sejlede world wide fra de store europæiske havne Hamborg,
Antwerpen, Rotterdam og Liverpool. Fanø forpassede således muligheden ved den opkommende Esbjerg
Havn, fordi man undsagde dampskibene og holdt sig til sejlskibene, der for en kort stund kunne konkurrere
på de lange distancer.

Onsdag 2. december kl 18: Julefrokost

Onsdag 6. januar kl 18
Foredragsholder Jens Hansen, Nationalpark Vadehavet. Jens vil fortælle om NPVs opgaver og projekter.
Martha er NPV partner og 5 af bådgruppens medlemmer er i gang med en flerårig uddannelse som
verdensarvspartnere (Anders Bjerrum, Hans Christian Hansen, Niels Hofdahl, Per Smidth og Dan Grønbech
Steffensen). Det skal vi høre nærmere om.

Onsdag 10. februar kl 17
Virksomhedsbesøg hos Viking, Sædding Ringvej 13, Esbjerg.
Global Servicechef Søren Langelund, VIKING Life-Saving Equipment A/S. Viking er en lokal ejet global
virksomhed med mere end 60 års erfaring indenfor sikkerhed til søs. Arrangementet starter i receptionen,
hvor Søren vil fortælle om firmaets udvikling fra gummibådsfabrik til nu værende verdensfirma med mere
end 60 datterselskaber i hele verden. Derefter en rundvisning på fabrikken, hvor vi skal se de mange
forskellige redningsflåder og øvrige produkter.

Onsdag 3. marts kl 18
Foredragsholder: Kim Fischer. Kim fortæller om det enestående fugleliv i Vadehavet. Kim var også
foredragsholder ved vintermøderne 2019/20, men han har nye videoer med til dette møde.

Onsdag 7. april kl 18
Foredragsholder Lauritz Holm-Nielsen. Med en opvækst på Fanø hører udlængsel, eventyrlyst og
naturglæde til Lauritz Holm-Nielsens dna. Den tidligere rektor for Århus Universitet er ud af en søfartsslægt
med mændene på verdenshave og kvinderne derhjemme. Han kalder sig en af de sidste, der er vokset op i
den kultur.

