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En af vores hyggelige Vega både, hos naboerne i Polen. 
(der ligger i øvrigt også en Vega lige foran spidsen) 

 

 
 

 

Deadline for materiale til næste nummer er 7. December 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

Formanden har ordet. 
September 2019 

Kære Vegasejlere 
 
Nu er det desværre ved at være slut på sæsonen for i år – rygtet vil vide, at mange af vore svenske sejler-
venner allerede har fået fast grund under kølen. 
Med sejlsæsonen 2018 in mente kunne vores sejlsæson 2019 godt have været bedre. Vores sæson var plan-
lagt med en 2-3 ugers sejlads i slutningen af juni og starten af juli. Det var desværre lige den periode med 
meget skiftende vejr og masser af landfaste familiebegivenheder. Så det er kun blevet til nogle enkelte 
weekender med under 100 SM på loggen. 
 I modsætning hertil, har mange af de mere inkarnerede sejlere fået mange sømil under kølen: vores ihær-
dige redaktør har rundet over 800 sømil i de tyske floder og kanaler. 
 
Sommerens engagementer løb desværre lidt ud i sandet – både spilerkurset i Aarhus og mini-træffet i Raa 
på den svenske Øresundskyst.  Desværre oplever vi ikke den store tilslutning til sådanne arrangementer og 
det sætter lidt skår i glæden hos initiativtagerne til sådanne events. Det giver anledning til at understrege, 
at klubbens skal bæres af aktiv deltagelse fra medlemmerne og ikke kun af bestyrelsens initiativer. 
 
Klubbens mangeårige og ihærdige kasserer, Henning Adrian, er desværre blevet ramt af langvarig sygdom, 
som har gjort, at han har måttet fralægge sig hvervet som kasserer. Vi vil benytte lejligheden til at takke 
Henning for hans langvarige og store indsats. Kassererjobbet overtages midlertidigt  - og frem til næste ge-
neralforsamling - af formanden. 
 
Næste år ligger der 2 store begivenheder, som kan være afgørende for klubbens fortsatte eksistens: Den 
danske klubs 50 års jubilæum og IFR Holland: 

 Vedrørende klubbens 50 års jubilæum har bestyrelsens detektiver, ad snørklede veje, fundet ud af, 
at klubbens stiftende generalforsamling fandt sted i Taarbæk på Taarbæk Kro d. 16. maj 1970. Vi er 
ved at undersøge mulighederne for at afholde en jubilæumsfest på selve 50-års dagen, som heldig-
vis er en lørdag, et sted i området. Vi har allerede været på besøg på Taarbæk Kro, som fortsat eksi-
sterer, men kroens aktuelle stand gør den uegnet til formålet.  

 Vedrørende IFR i Holland så har vi modtaget den foreløbige invitation, som bringes senere i dette 
Vega Nyt. Vi håber på en pæn dansk deltagelse – uanset om det bliver som sejlende eller bilkø-
rende deltagere. 

Herudover er det planlagt, som tidligere nævnt, at afholde vores Jyllandsmøde i Aarhus Internationale Sejl-
sportscenter lørdag d. 8. februar 2020 og generalforsamling i Ishøj lørdag d. 7. marts 2020. Så sæt kryds i 
kalenderen allerede nu, så vi kan få et pænt fremmøde. 
 
Bestyrelsen har allerede afholdt sit første ’vinter’-møde her midt i september, og vi modtager fortsat gerne 
forslag og emner til behandling. 
  
Jeg ønsker alle en rigtig god vintersæson med held og fremdrift i de 
mange vedligeholdelses og forbedringsprojekter, som følger helt naturlig 
af,at være Vega ejer. 
 
Med venlig sejlerhilsen 
V2268 Disse 
Niels Engell      
 

  



 

 

En lille teknisk udfordring 

 

 

 

 

Nogle gange løber man helt uforvarende ind i tekniske udfordringer – som f.eks. sidst, da jeg pillede ved 

motoren. 

Vores motor er en Beta 16 årgang 2009 med ca. 450 timers driftstid: 10 år uden problemer - ud over den 

årlige service og klargøring. 

Sidst vi var ude at sejle lagde vi mærke til, at der lejlighedsvis lugtede af dårlig forbrændt dieselolie. Det 

måtte naturligvis være de andre. Men da vi kom hjem var osen fulgt med, og vi kunne se en svag os fra ud-

stødningen. Første tanke var, at luftfilteret måske kunne trænge til en udskiftning – for første gang.  

Fat i Walther for at bestille et nyt – og et par dage efter lå det i posten. Den efterfølgende weekend skulle 

filteret monteres: Op med bundpladen i cockpittet, ned på alle fire, af med hægterne på filteret, af med 

indsugningsstykket, af med det gamle luftfilter, på med det nye filter, på med indsugningsstykket til filteret 

og lukke de 2 clips. Færdigt arbejde  og klar til test af motor. Nøglen drejes – intet sker! 

….fortsættes 



 

 

Vi har tidligere haft ’drillerier’ fra multistikket mellem motoren og instrumentbrættet, så jeg checker multi-

stikket, sprøjter med kontakt rens, samler stikket og prøver igen. Ingen ændring – intet sker. Åbne stikket, 

prøve at måle forbindelserne i stikket – ingen ændring.  

Hjem og hente et andet multimeter med længere ledninger og et par krokodillenæb. Tilbage til båden – op 

med cockpitbunden, nye målinger. Stadig intet resultat. Åbne ind til bagsiden af instrumentbrættet og nye 

målinger. Igen intet resultat. Der må være et ’hul’ et eller andet sted i ledningen fra generatorens ’plus’-

klemme til klemme 30 på tændingskontakten. Jeg sidder og hiver mig i håret og kigger opgivende ind på 

motoren inde fra læ.  

Hovsa, hvad er det! En lille rød dims ligger inde under gearet bag ved motoren. Jeg samler den op, og det 

viser sig at være en fladsikring på 40 A. Tilbage til ledningsdiagrammet og jo, der sidder en sikring i lednin-

gen mellem generator ’plus’ og multistikkets ben ’1’.  Men hvor skal den sidde ?  

 

Sikringsholderen er ikke sådan lige til at finde - så af med luftfilteret igen – altså hele luftfilteret – og ja, dér 

sidder sikringsholderen godt skjult helt inde ved topstykket. I med sikringen, startnøglen drejes og sørme, 

motoren tørner og starter. Sikringen var åbenbart faldet ud da jeg møflede med hægterne på luftfilteret. 

Alt samles og monteres igen, der ryddes op, nøglen drejes og motoren starter: Hurra – succes. 

Læring: pas på hvad du piller ved når du arbejder med motoren  

Og til foråret er det varmevekslerens tur til et eftersyn . . .  

V 2268 Disse 

Niels Engell 

 

 

 

 

 



Ferieminder 
Nu er vi efterhånden så småt kommet i gang 

med efteråret, og inden vi får set os om, så 

har vi kun minderne om en dejlig sejlsæson, 

liggende på en chip. Så er det vi skal til at 

finde ja-hatten frem og tænke tilbage på den 

skønneste sejlsommer og finde feriebille-

derne frem. 

Og mens vi så sidder og bladrer de mange tu-

sinde sejlerbilleder igennem, hvorfor så ikke 

lige tænke på Vega Klubbens fotokonkur-

rence? Jeg er helt sikker på, at der blandt alle 

jer medlemmers sejlerminder findes årets bil-

lede, som beskriver det at sejle Vega. Det 

kunne da være sjovt, at være den som med 

Diplom og en flaske Gammel Dansk, kunne 

prale af at have taget Årets Billede i Vega-

regi. 

Hvordan er det nu lige man kan få sit billede 

med i konkurrencen? Jo, det er ganske nemt. 

Man logger sig ind på hjemmesiden (albin-

vega.dk), og følger instruktionen der. Alterna-

tivt benytter man mailadressen danskve-

gaklub@albinvega.dk, og vedhæfter sine bil-

leder. Venligst husk at de bør max have stø-

relsen 640x 478 pixel. Så sørger vi for at 

lægge billederne ind. Husk også at give dine 

fotos en god titel. 

Når I nu alligevel sidder og tænker tilbage på 

sæsonen 2019 og dens sjove, pudsige, skøre 

og eventuelt skræmmende oplevelser i en 

Vega, hvad så med et dele den med os an-

dre? Nedfæld oplevelsen på et elektronisk 

medie (mail, word eller lign.) og send det til 

Vega Klubben på ovenstående mail. Så læg-

ger vi oplevelsen ind i næste blad til medlem-

merne. Og du skal ikke tænke på formaterin-

gen, ordstilling, stavekontrol og de ting. Det 

klarer vores redaktør. 

 

Så hjælp os med nogle tekster, så vi kan gøre 

VegaNyt endnu sjovere og spændende læs-

ning. 
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SejlSikkert Alarm App. 
 
 

Som mange sikkert har erfaret, er der kommet en ny form for sikkerhed nemlig en App til 
mobiltelefonen, men hvor mange bruger den? 
Jeg synes den er god, og da det er et produkt som i flere år har været benyttet i udlandet, 
er ”børnesygdommene” luget væk. 
Når man har ladet App. i sin mobiltelefon, skal man oprette sig med kontaktoplysninger og 
kodeord. Her er der en del at taste ind, men det er relevante spørgsmål til brug for en evt. 
redningssituation. Man kan lave sin egen ”Tjek liste”, som kan benyttes før hver tur. Man 
indtaster også sine kontaktpersoner (husk at informere dem). 
Man kan benytte programmet på 2 måder, nemlig Track eller Sejladsplan. 
 
 

Track 

 
 
 
Her vælger man antallet af personer ombord og starter så tracking funktionen. Herefter 
sender programmet med mellemrum, din position til JRCC (tidligere SOK), så kommer 
man i nød, kan de straks se sidst kendte position. 
 

………….Fortsættes 

 
 
 



 

 

Sejladsplan 
 
 

 

 
 
 
Her skal man lidt mere. Man opretter sin tur med forventet tid, antal personer, hvorfra og 
hvortil?  Når starten er gået sendes der et signal til JRCC hvert kvarter eller 1 km. Der sen-
des automatisk en SMS til kontaktpersonerne når turen startes, og hvis den skønnede an-
komsttid overskrides. 
Alarmering er funktionen som ingen håber at få brug for, men her kan man trykke direkte 
på en stor knap og JRCC får besked med position og evt. et billede af situationen. Der er 2 
knapper, den ene benyttes, hvis der er fare for menneskeliv, og den anden hvis der er 
brug for assistance (eks. grundstødning eller motorstop). 
Der er flere nyttige informationer, f.eks. position vist på Google map, VHF kanaler i områ-
det og nærmeste redningsstation. Derudover et stort sejlads- og sikkerhedsleksikon, som 
desværre for nærværende kun er på engelsk. 
Denne App sammen med informationerne fra den almindelige SejlSikkert App. er perfekte 
til sejlads i Danmark. Prøv at læse lidt mere om muligheder, og få eventuelt en SejlSikkert 
instruktør ud i sejlklubben i løbet af vinteren. 
Det nemmeste og hurtigste, er at downloade på telefonen/tabletten og bare se hvor nemt 
det egentligt er. 
 
 
Vega 1118/116. 
 
 

 



 

 

Kære Vegamedlemmer 

 

En milepæl i klubbens historie nærmer sig. 16. maj 2020 bliver klubben 50 år og hvad så? En anden 

større begivenhed nærmer sig også. 2022 er det danskernes tur til at afholde IFR. Der ligger alle-

rede tanker og nogle enkelte planer omkring afholdelsen af IFR. Desværre ligger medlemstallet i 

klubben på et niveau, hvor det skal til at afgøres, om det overhovedet er besværet værd at gen-

nemføre. Et par stykker i den nuværende bestyrelse, var med da klubben afholdte IFR i 2012, og 

kan godt huske hvor stort arbejde det var. Og skal arrangementet gennemføres med succes, så 

skal der flere medlemskræfter på banen. Ikke kun i form af kontingent, men i høj grad af fysisk 

hjælp. 

50 års jubilæum er trods alt lidt af en præstation i en bådtypeklub. Vi tror ikke der findes mange 

der kan prale af det? Så spørgsmålet er hvordan det skal fejres, eller om det overhovedet skal fej-

res? 

Når man sidder i maskinrummet på en klub som Vegaklubben, og ser medlemstallet stille og roligt 

forsvinde, så bør det give stof til eftertanke. En anden ting som også kan undre, er den enorme 

tavshed fra medlemmerne. Bestyrelsen har adskillige gange opfordret til, at komme med input til 

VegaNyt eller fotokonkurrencen, men meget få der lader høre fra sig. Ideen med bladet er jo, at 

det skal være medlemmernes blad. Formidling af tips, tanker og ideer fra medlem til medlem. Re-

daktøren kan sgu ikke gøre det alene, der skal også bruge journalister i marken (på vandet). Hvis 

ikke interessen øges, så kan bladet lige så godt lukke og slukke. 

Tilbage til jubilæet. Skal vi afholde en frokost med kaffe og kage et sted på øresundskysten, hvor 

alle nuværende medlemmer inviteres, kvit og frit? Og hvis der så er flere penge i kassen, forære 

resten til tursejlerne? Eller skal det være en middag med dans, og medlemmerne så kan blive nødt 

til at spytte lidt i kassen? Der er måske andre ideer? Og når jubilæet så er overstået lukker og sluk-

ker Dansk Vega Klub med manér. 

Ikke særligt opløftende, men kan blive realiteten hvis ikke der sker noget drastisk. Vi har en gene-

ralforsamling 7. marts 2020, hvor emnet kan vedtages. 

Og så behøver vi ikke spekulere på IFR 2022, eller hvad?  



 

 

Mit hjemmevand. 

Introduktion 
Siden det nu er så svært for medlemmerne at komme i gang med at skrive om deres ferieoplevelser, 

hvad så med at prøve og skrive lidt om det område, som kan betragtes som hjemmevand? Med 

hjemmevand mener jeg området man ”tøffer” rundt i en weekend, en dag eller bare en eftermiddag- 

/ aftensejlads. Eller fortælle lidt om den havn man har havneplads i. Lidt om hvad der er af mulighe-

der i havnen. Det behøver ikke være nogen større afhandling, men blot med få ord om godt eller 

ikke så godt. Jeg ved godt at internettet er fyldt med oplysninger, men det er altid turistbrochurer i 

en eller anden lovprisning uden særligt mange realiteter. 

Vega 2106 ”KNAS” har sin plads I Kulhuse (55.56.12,44N 11.54.22.62Ø). Havnen ligger lige mel-

lem Roskildefjorden og Isefjorden. Vi huser færgen til Sølager, som ligger lige over for. Færgen 

kan godt være lidt irriterende, idet den sætter en vandstrøm tværs over havneindløbet for, at holde 

sig på plads i færgelejet. Løsningen er at sejle helt tæt på færgen, og styre kontra så snart man mær-

ker strømmen. Man kan også dreje bi, og vente til færgen har forladt havnen. Den sejler stort set 

hele tiden. 

Kulhus har 100 bådpladser, med hovedparten på joller og både i ”Vegaklassen”. 5-7 stykker er lidt 

større. Indsejlingsdybden er 2,5m. Tag højde for mindre hvis det er lavvandet. Svinger 30-40 cm. 

Der er plads til ca. 10 gæstebåde på samme tid. Vinden i havnen er altid enten indad eller udad. 

Havnen er en Frihavn, og i 2019 var prisen 25,- kr. i miljøafgift. Alle andre (ikke frihavn) betaler 

100,- kr. uanset størrelse. El er 20,- kr. pr. påbegyndt døgn. Der er MobilePay eller kuverter til rig-

tige ”menneskepenge”. Standere kan nås med 25m kabel. Østmolen er den mest rolige. Vestmolen 

har trafikken til færgen og en del badegæster. Østmolen har et par fine steder hvor man kan stille sin 

grill op. Der er masser af frokostbænke på havnen. I østenden af havneskurene er bade- og toiletfa-

ciliter. Der er 2 stk. ”unisex”. Adgangskoden får man af havnefogeden. Han kommer på havnen en 

gang om dagen, men kan kontaktes på mibiltelefon. I øvrigt er der i havne-skurene en ”smugkro” i 

ordets bogstaveligste forstand. Den omtales som ”Divanen”. Kender man lidt til små samfund, så 

ved man hvad der kan findes af oplysninger der. Så lad os slappe helt af og bevare det. De gør ingen 

ondt. Der er også et par bierhvervsfiskere tilbage, og med lidt held og en ”passiar”, kunne man være 

heldig at …… . Små 100 meter fra havnen, på venstre side af vejen, ligger et grill- og ishus, og 

oven på det en rigtig restaurant (Kulhuskroen), som laver super lækker mad til fornuftige priser. De 

har i øvrigt en fantastik udsigt. Næsten lige så smuk som fra en Vega. Indkøbsmuligheder 

(Dagli’brugsen) findes 1,5 km fra havnen. Og ca. 500 m fra havnen ligger der en DCU camping-

plads med kiosk og café. På vestsiden af havnen ligger der en rigtig god badestrand, og på østsiden 

af havnen er der en lille meget børnevenlig badestrand. Krabbefiskeriet for børn og barnlige sjæle i 

havnen, er også godt. Det kan så afsluttes med ”krabbevæddeløb”. Østsiden er i øvrigt også et fint 

sted for snorkling. 

Det var så lidt om mit ”hjemmevand”, og jeg håber virkeligt, det vil give andre lyst til at skrive om 

deres hjemmevand. John. 

 



 

 

Uddrag af kaptajnens log….. 

 

”Stjernedato 11.234.54” 

Brystlommen vibrerer. Det standses med et ”bette” dask. En lys stemme lyder: ”Hej 

bestemorf. Vi har brug for frisk luft. Gi’r du en tur i dit skib?” 

Dasker let på højre øre, og får oplyst at tiden er 07:30 UTC jordtid. Opholder mig i en 

helt anden verden. Afstand til jorden er estimeret til 46,2 lysminutter. 

”Bedstemorf, er du der…..?” lyder den lyse stemme. 

Svarer: ”Jo jo, det er jeg da. Men jeg er lige i gang med noget…” 

”Årrrrr bedstemorf, kom nu…..” 

Hvem kan nu stå for de ord? 

”Ok, men så skal I også have morgenmaden og frokosten med. Så kan vi mødes på 

havnen om en times tid…..” 

”Jaaa… det er en aftale”. Den lyse stemme forsvinder med et lille bip. 

Nå, men så må jeg nok hellere få sat warphastighed på stjerneskibet, hvis jeg skal nå 

jorden i tide. 

Det er i begyndelsen af juli, og havnen ligger badet i det skønneste sollys. Og Vegaen 

er nu smukkest i solskin, og GPS’en viser 55.51.23,71- N 12.00.31,95Ø. Det tegner 

til at blive en fantastisk dag. 

Vegaen klargøres og endelig dukker anden og tredje generation op, glade og forvent-

ningsfulde, med favnen fuld af proviant. Men det bedste er nu alligevel den ”bjørne-

krammer”, der bliver afleveret fra den lyse stemme. 

”Rejsegodset” stuves, og redningsvestene findes frem og ”monteres”. Hos os er der 

nemlig en regel om, at uanset vejr så sidder vestene monteret på alle ombordværende, 

når skibet er ”let”. Opholder man sig i salonen, er det dog tilladt at afmontere sig ve-

sten, men den skal være inden for rækkevidde. Og det gælder for store som små. 

”Overkill” når vandet er som ”et stuegulv” vil nogle sikkert mene. Men med den re-

gel behøver ingen at være i tvivl. 

Således ekviperet, lister vi lige så stille ud af havnen. Ud på den helt flade fjord. Det 

føles næsten som en forbrydelse, at bryde den blanke overflade, så det går lige så 

stille. Kaffevandet placeres på Origo3000, cockpitbordet monteres, juicen og alle de 

andre herligheder findes frem og rækkes op i cockpittet. Den lyse stemme tager sig af 

rorpinden, og det går fint selvom det kun er anden gang hun er ”påmønstret”. Mor-

genmaden indtages i skøn formiddagssol, mens ”Beta’en” brummer stille under fød-

derne. 



 

Efter indtagelse af herlighederne fra cockpitbordet og den obligatoriske ”bakstørn”, 

er der heldigvis begyndt at vise sig lidt luft. De såkaldte ”kattepoter” viser sig på van-

det, og det ser ud som om vi kan få lidt glæde af Vegaen som sejlbåd. Genuaen rulles 

ud og fyldes. Beta’en sættes på pause og stilheden nydes sammen med vandets kluk-

ken ved stævnen. Og sådan går der en times tid, indtil vinden dør helt. Så må ”jernge-

nuaen” på arbejde igen. Og således fortsætter det til vores slutdestination 

55.56.13,66N – 11.54.17,47Ø, hvor ”krogen” kastes i vandet, og der herefter er dømt 

”store badedag”. 

Sådan en dag er der ”sgu” alligevel noget ved at være til. Verdens fortrædeligheder 

træder i baggrunden og bliver inderligt ligegyldige. Anden generation falder til ro, og 

man kan se stressen forsvinde. Tredje generation har en fest, og den lyse stemme går 

næsten over gevind. Livet er vidunderligt. Og tænk, alt det her sker ombord på en 45 

år gammel ”svensk pølsevogn”, som ofte kan erhverves for blot to almindelige må-

nedslønninger. 

Festen afsluttes i god ro og orden hjemme hos ”bedstemorm”, med pizza og tilbehør. 

 

     
 

 
V2106 ”KNAS” 

 

 

 

 



 

 

 

Vegaklubbens sangbog 
Et af klubbens medlemmer havde fundet sin indre lyriker frem under en sejltur i 2018. Det var start-

skuddet til, at det måske var muligt at lave en sangbog. Det blev ligesom afprøvet ved generalfor-

samlingen 2019, og mange af de fremmødte syntes det var en god idé. Nu syntes jeg jo, at en sang-

bog med kun én sang i måske er lige i underkanten, så opfordringen på GF var at komme med ideer 

til yderligere indhold i sangbogen. Det kom der ikke så meget ud af. Så hermed opfordres I alle til, 

at komme med bud på sange som burde være i Vegaklubbens sangbog. Ideer modtages med glæde 

på mail: danskvegaklub@albinvega.dk. Skriv kun frejdigt. 

JOBANNONCER FRA FORSKELLIGE: 

Formanden søger en afløser. Den afgående Formand har været glad for hvervet, og fortsætter i Be-

styrelsen, men mener der skal yngre kræfter til. Søg trygt og diskret direkte til Vega klubben, og 

modtag en personlig henvendelse direkte fra Formanden.                                                            

Næstformanden udtræder helt af klubben, da han har opgivet at sejle sejlbåd og har nedgraderet til 

en jolle. Klubben takker for hans indsats og evt. spørgsmål om jobbet, kan indhentes direkte hos 

Næstformanden eller Vega klubben. Dette er meddelt i fin tid før sidste Generalforsamling, og den 

kære Næstformand solgte såmænd sin båd inklusiv et helt års medlemskab af klubben… Fuld dis-

kretion garanteres, ansøgning helst inden 31/12-2019.                                                                    

Redaktøren fylder rundt, og mener det er tiden til at give stafetten videre til en yngre mand. Jobbet 

er utroligt selvstændigt og man skal kunne finde historierne, fotografere og skrive/redigere. Den 

ældgamle Redacteur fortsætter i Bestyrelsen og vil gerne fortsat skrive og fotografere til VegaNyt, 

og hjælper selvfølgelig den nye, friske person i gang.                                                                       

Bestyrelsesmedlemmer søges også altid. Yngre velfungerende personer er i højsædet, men absolut 

ingen krav, da vi ellers ville komme i konflikt med loven. Fælles for alle de fremragende jobs er: 

De er totalt ulønnede, og man skal møde sine kolleger min. 4-5 gange om året til hyggeligt samvær 

med lettere forplejning. 

_______________________________________________________________________________ 

Vi kan heldigvis byde velkommen til følgende (som ikke må frygte udviklingen): 

Vi byder følgende nye medlemmer velkomne i Vegaklubben: 

Viktor Rene Giessing V0507 – Iben 2770 Kastrup 

Jacob & Jonas Thomson V0512 – Saga 4600 Køge 

Mette & Andres Groth V0767 -  Thyholm 

Karsten Bjørnskov V2493 – Anna 7700 Thisted 

Mathias Rasmussen V2610 – Olivia 4760 Vordingborg 

Michael Smidt V3375 -  9340 Asaa 

Pr. 4. september 2019 er antallet af medlemmer 115. 

Sidste år (2018) ved nogenlunde samme tid, var medlemsantallet 138, så det er jo noget af en nedgang. 

Mærkeligt, for vi syntes selv vi gør en masse for at tiltrække medlemmer. 

mailto:danskvegaklub@albinvega.dk


 

 

  

 
2. generation Vega ejere har netop knoklet i 24 timer, og er glade 

Det er da et dejligt, positivt billede, men I kan også glæde Jer til næste Vega-
Nyt, som bl.a. bringer artikler om, hvordan man fixer stivhed i roret, udskifter 
brændstoftanken, nyt om IFRA i Holland, samt en historie om flod og kanal-
sejlads i Polen og Tyskland.  
 


