
“Martha” nyhedsbrev oktober 2021 
 

Foreningen Martha af Sønderho 
Pilevej 10, 6720 Fanø 

www.Marthasondeho.dk              info@marthasonderho.dk 

Kære sponsorer, aktionærer, medlemmer og besætning. 

 
Så sluttede ”Martha” sin 2. hele sæson. 
Og vores fantastiske besætning har haft forrygende travlt. Nu har vi ro på i nogle måneder, hvor ”Martha” 
er i vinterhi, på lystbådehavnen i Nordby under en ny solid vinterpresenning, som vi er ved at få lavet.  
Igen i år er skruen desværre blevet skadet, så en ny er bestilt. 
 

Vi har i denne sæson sejlet 183 ture mod 155 sidste 

år. Vi alle har måttet sejle en hel del mere i år, idet vi 

har haft vekslende antal besætningsmedlemmer, pt. 

er vi 21. Til foråret vil vi rekruttere lidt flere. 

Vi har glædet 1.737 passagerer mod 1.321 året før, 

det er en stigning på hele 30%. 

Det er gennemsnitlig antal passagerer pr/tur på 9,5 

mod 8,5 sidste år. 

Det der betyder allermest er dog, at ”Martha” har indsejlet 30% mere end sidste år på trods af Corona . 

TUSIND TAK til alle, og tak for et super samarbejde i bestyrelsen.😊  

 

Lidt om økonomien i år til dato sammenlignet med sidste år. 

Vi har indsejlet kr. 278.000 mod kr. 223.000 sidste år.  

Vi har modtaget sponsorater for kr. 20.000, som er er noget 

mindre end de kr. 54.000, vi modtog sidste år. 

Aktiesalget på kr. 15.000 har heller ikke været så godt som 

sidste år, hvor vi solgte for kr. 42.000. 

Medlemstallet er til gengæld steget, og vi har i år modtaget 

kontingenter for kr. 34.000 mod kr. 30.000 sidste år.  

Udover direkte relaterede indtægter til ”Martha” har vi 

modtaget kr. 350.000, fra sponsorer, til forlængelse af 

Svenskeren. Vi forventer, at få kr. 58.000 mere inden årets 

udgang.PT afventer vi byggetilladelse fra kommunen, så vi 

kan komme i gang med forlængelsen. 

Pengene fra fondene betyder, at vi har haft positive tal på 

vores bankkonto i nogle måneder, og vi er faktisk begyndt at 

betale negative renter – en grim ting. 
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Under det royale besøg på Fanø, blev Foreningen Martha, 

v/formanden, inviteret til frokost med dronningen på Fanø 

Krogaard. Hun kunne godt lide sømandshistorierne            

Dagen før, sejlede ”Martha” 

som følgebåd, da kongeskibet 

”Dannebrog” ankom til Esbjerg.  

Vi havde en lastfuld af flotte 

Fanøkoner ombord, som bød 

dronning Margrete velkommen 

med mange flag. 

Nogle dage forinden havde vi fornøjelsen, at kippe med flaget for skoleskibet ”Danmark”, da det forlod 

Esbjerg.  En stor oplevelse for vores passagerer. 

I august fejrede vores næstformand, Peter Salskov Olsen, 

sin 70 års fødselsdag med en stor havefest. Til lejligheden 

havde vi bygget Danmarks nok største sangskjuler      , en 

”Mini Martha” lavet i pap. Vi fremførte en sketch, hvor 

Peter viste, hvor svært det er med alle de sømandsudtryk, 

han bliver præsenteret for som gast på ”Martha”.       

”Martha” var igen charteret af Strikkefestivalen, og vi 

sejlede med fuld last ”strikkedamer” på alle 6 ture. Det er 

noget af det nemmeste, som besætning, at sejle med 

strikkepindene, for  de fleste interesserer sig hverken for 

fortællinger eller sømandshistorier, det er kun strikketøjet 

der gælder        

 

Som tak for Bådgruppens indsats, sejlede vi i september 

til Ho, hvor Foreningen var vært ved en frokost og en 

enkelt genstand på Ho Kro.  Vi nåede lige at komme 

ombord igen inden vandet overskyllede broen. 

Vi har indkøbt sømandstrøjer med logo til besætningen, 

så vi kan blive pænt klædt på til næste sæson. 

 

 

 

http://www.marthasondeho.dk/
mailto:info@marthasonderho.dk


“Martha” nyhedsbrev oktober 2021 
 

Foreningen Martha af Sønderho 
Pilevej 10, 6720 Fanø 

www.Marthasondeho.dk              info@marthasonderho.dk 

Det var alt for denne gang, I ønskes alle et godt efterår. Og som sædvanlig får I en reminder for 
mulighederne for at støtte foreningen Martha af Sønderho. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Korsgaard,  

Formand og Skipper  

 

Medlem af Foreningen:  

Kr. 200 per år per husstand. 

Medlemskabet giver mulighed for en 

sejlads for 2 personer i sæsonen. 

Dette gælder ved opsatte ture og 

ved ledige pladser. Medlemskab skal 

efterfølgende fornys hvert år. 

 

Skibsaktieejer:  

Kr. 1.000/aktie. Hver Skibsaktie 

er incl. medlemskab og sejlads 

for 6 personer i tegningsåret, på 

opsatte ture og ved ledige 

pladser. Medlemskab skal 

efterfølgende fornys hvert år. 

 

Sponsorer:  

Minimum kr. 5.000. Et sponsorat er incl. 

medlemskab og rådighed over ”Martha” 

med besætning for 12 personer på op til 

3 timers i varighed i tegningsåret. 

Medlemskab skal efterfølgende fornys 

hvert år. 

 

Højt humør på Ho Kro 
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