
Forårstur med MARTEC Maskinmesterklub Lørdag den 12. April 2008 
 
Programmet var: 
 Afgang med Læsø færgen kl. 08.50. 
 Rundvisning i maskinen og på broen for interesserede 
 Bustur rundt på øen 
 Besøg hos Ivan Pedersen, Læsø Vandværk, hvor vi så boringer i Klitplantagen og selve 
vandværket 
 Besøg ved Læsø Uldstue 

Tur til Østerby Havn 
 Besøg hos Saltsyderiet, hvor vi fik en meget spændende gennemgang af syderiets historie. 
 Afgang med færgen fra Vesterby kl. 15.00. 

  
Deltagere: 

• Henrik Bradsted 
• Per Pang 
• Verner Thomsen med frue 
• Tom Svendsen m/frue 
• Ejnar Josefsen m/frue 
• Kristian Brogaard m/frue 
• Per Mortensen m/børn 
• Arly Nielsen 
• Edel Stegemeyer 
• Henrik Gregersen m/frue og børn 
• Frede Nejsum m/frue 
• Stig Kristensen 
• Jan Gundestrup m/frue (på Læsø) 
 

De fleste mødte i god tid ved færgen, hvorefter vi gik ombord. Her havde vi fået lov til 
at låne et konferencerum, hvor vi fik lidt morgenbuffet. 
Formand Tom ville lige undersøge hvornår vi kunne få den lovede rundvisning i 
maskinen, og her fandt han ud af, ”at rederiet var stort”, så aftalen om rundvisning ikke 
havde nået den vagthavende maskinmester, men da det var en gammel elev fra 
maskinmesterskolen, ordnede han lige en meget fin rundvisning + et besøg på broen.  
Ved ankomsten i Vesterø Havn holdt Ole-bussemand klar med sin bus og Jan og Karen 
Marie ventede på kajen.  
Først kørte vi ud for at besøge Ivan Pedersen fra Læsø Vandværk og her så vi 
boringerne i klitplantagen hvorefter vi kørte ud på Vandværket, hvor vi fik en fin 
rundvisning. 
Herefter kørte vi ud til Læsø Uldstue, hvor kvinderne fik fri til at besøge forretningen, 
mens maskinmestrene fik smagt på en enkelt øl i det fine vejr. 
Herefter kørte bussen til Østerby Havn, hvor vi spiste enten vores medbragte mad / 
købte en nylavet fiskefrikadelle fra den lokale fiskeforretning /besøgte det lokale 
cafeteria.  Og så smagte vi på Arly’s medbragte bjæsk. 
Herefter gik turen til Saltsyderiet, hvor vi fik en meget spændende gennemgang af 
syderiets historie. 
Kl. 15.00 tog vi afsked med Jan og Karen-Marie, der blev på øen, og efter en hyggelig 
hjemtur på færgen, tog vi afsked efter en dejlig dag. 
Bestyrelsen. 
 


