Skal du med på studietur til
Simac og Ring-Andersen Skibsværft i
Svendborg ?
Lørdag den 1. november har medlemmerne mulighed for at besøge landets
største Maritime Uddannelsesinstitution – Simac –(Svendborg Internationale
Maritime Academy) og et af Danmarks ældste træskibsværfter – J.RingAndersen Skibsværft.
Det er en enestående chance, du får for at se og høre, om mange af de
spændende ting man arbejder med på Simac, blandt andet selv prøve nogle af
de skibssimulatorer (fullmision) og andre teknologiske værktøjer, man i dag
bruger i uddannelsen af skibsofficerer, skibsførere og maskinmestre.
Simac blev etableret som en selvejende statslig uddannelsesinstitution
den 1. januar 2001. Det skete som en fusion af Kogtved Søfartsskole, A.P.
Møllers Maersk Værkstedsskole, Svendborg Maskinmesterskole og Svendborg
Navigationsskole.
Den anden halvdel af studieturen går til det gamle skibsværft på Frederiksø.
Her kan du fornemme historiens vingesus. Her hvor mange stolte træskibe i
sin tid er blevet bygget. I dag har man reparationsarbejde og
renoveringsopgaver på mange gamle træskibe.
J. Ring-Andersen Skibsværft, som I 1867 blev grundlagt af Jørgen RingAndersen, er som tidligere nævnt et af Danmarks ældste træskibsværfter.
Værftet har i årenes løb bygget op mod 200 træskibe, hvoraf mange stadig
sejler videre i fineste stil. Skibsnavne som "Lilla Dan", "Helge", "Activ", "Seute
Deern" og "Carene Star" genkendes af mange og kendetegnes som klassiske
eksempler på godt skibsbyggeri.

I løbet af værftets første år blev der ligeledes bygget jernskibe, men for at
fastholde de gode træskibstraditioner koncentrerede værftet sig efterhånden
kun om træskibsbygning og overlod stålskibsbygning til et nystiftet
jernskibsværft også beliggende på Frederiksø, hvor en del af familien var
medstifter.
Jernskibsværftet med flere efterfølgende kunne ikke klare sig i
verdenskonkurrencen, men J. Ring-Andersen Skibsværft har ved hjælp af
kunsten at bruge de gode gamle dyder i såvel bygge- og reparationsarbejde
som med solid kundepleje, formået at overleve år efter år. Tilpasning til den
tid man lever i, er nøgleordet for stadigvæk at kunne eksistere i en verden i
konstant forandring – det vidner dette værfts fortsatte eksistens om.
Efter rundvisningen på Træskibsværftet får vi kaffe på restaurant ”Børsen” i
Svendborg, hvor SS Marthastuen er deres stolthed.
Program for turen lørdag den 1. november ser således ud:
Afg.
7.30 Rutebilstationen i Juelsminde
Ank.
9.30 A.P. Møllersvej i Svendborg
Simac 10.00 – 11.00 rundvisning og sejlads i skibssimulator
11.15 - 12.15 rundvisning på Graaesvej (Navigation)
12.15 – 13.00 frokost på Graaesvej
13.30 – 14.30 rundvisning på J.Ring-Andersen Skibsværft
15.00 – 16.00 kaffe på Børsen
Ank. Juelsminde ca. 18.00
På turen til Svendborg serveres der kaffe og rundstykker.
Hele turen inkl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe, får du for
kun 250 kr. Alle drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til turen skal ske senest lørdag den 11. oktober til Tage
Rasmussen på mobil 20239401 i tidsrummet 18.00 – 19.00 eller på
mailto:tageogina@mail.dk
Andre end medlemmer kan deltage i turen, men da der er begrænset plads, vil
medlemmer få fortrinsret. Tilmelding sker efter “først til mølle – princippet”.
Turen gennemføres kun, hvis der minimum er 30 deltagere.
Du kan få yderligere info her:
www.simac.dk
www.ring-andersen.dk
www.borsenbar.dk

