
STØBEFEST
”MIT SKIB ER LADET MED LIV”

Kære alle som vil være med på støbefesten den sidste weekend i juni 2014
- Tænk at vi er kommet til støbning af det næste skulpturskib!!!!

Der er fuld gang i Mygdal skibsværft for at færdiggøre ”Mit skib er ladet med Liv”.

Støbningen kommer til at foregå fra den 27-30 juni
Støbningen foregår med skiftehold. Vi blir mange – og det skal organiseres – der er behov 
for hjælp alle dage.

FREDAG DEN 27. JUNI inviterer vi til ankomst og indkvartering af de som skal sove på og 
omkring værftet. Kl. 19.00 er der middag og information om arbejdsgangen – opdeling i 
grupper etc.

LØRDAG DEN 28 JUNI morgenmad kl. 06.00, derefter begynder støbningen. Vi fortsætter 
som sidst uden stop - helt til vi har støbt til over vandlinjen, hvorefter skulpturen pakkes ind for 
natten. Middag og hyggeligt samvær. 

SØNDAG DEN 29. JUNI fortsætter arbejdet med støbningen, hvor vi regner med at få støbt 
figuren færdig, ligesom sidst. Skulpturen pakkes ind for natten. Middag og hyggeligt samvær.

MANDAG DEN 30. JUNI vi håber flere af jer har mulighed for at  være med til afslutningen, 
hvor skulpturen skal vandes, pakkes ind i våde tæpper og plast – og det hele skal rundes af. 
Forrige gang forstod vi ikke hvor stort dette arbejde var, og der var kun nogle få som var 
med den dag – og vi var alle meget trætte!!

For de nye: Selve støbningen foregår ved at der 
står en flok inde i skulpturbåden, og lige så mange 
udenfor. De som er inde,  presser betonen igennem 
til dem udenfor, som så presser tilbage i et samspil. 
Betonen bliver blandet til en konsistens som bæres 
af de 7 lag kyllingenet, som hun nu SÅ SMUKT 
er indhyldet i. Vi organiserer prosessen i forskel-
lige hold/grupper. Nogen blander beton, nogen 
bærer spande med betonen ind i skulpturskibet, 
nogen presser og nogen pusser. Nogen rydder og 
vasker spande og udstyr, nogen fotograferer og 
nogen synger.



Det bliver en hård og aktiv arbejdsweekend, men med god stemning, og masser af nye be-
kendskaber. Der er fuld og god forplejning for alle deltagere. 
Thisen har igen fisket 100 kg torsk! som han ligesom sidst vil tilberede og servere for os.

Overnatning organiserer vi i forhold til hvor mange vi får at vide der gerne vil overnatte 
her. Nogen i værelser, nogen i  campingvogne – måske sovesal på Claus værksted, og nogen 
tager telt med. I tillæg er der flere i nærheden, som har sagt at de også har mulighed for at 
have nogle boende.

Vi glæder os virkelig til dette! - Og er så glade for at mange
allerede har sagt de vil være med.

Vi blir mange – og det skal som sagt organiseres, derfor er det vigtigt at i tilmelder med 
vedlagte skema, eller går ind på www.Life-boats.com, hvor der på forsiden er link til online 
tilmelding, BRUG KODEN: ladetmedliv
For at gøre det så nemt som muligt for os, må i meget gerne lave en tilmelding pr. deltager 
også selvom I er et par.
For at vi kan få det hele til at gå op, er det vigtigt at I krydser af hvilke dage I har mulighed 
for at deltage, og til hvilke aktiviteter I gerne vil hjælpe, der er mulighed for at vælge flere.
Hvis der skulle være nogle som ønsker at bidrage med underholdning, noget lækkert eller har 
forbindelser til nogen/noget vi alle kan få fornøjelse af, er der også mulighed for at skrive 
dette ved tilmeldingen.

VI VIL GERNE AT I HAR TILMELDER JER SENEST DEN 6. JUNI VIA WWW.LIFE-BOATS.COM 
ELLER TIL malene.stenshede@stofanet.dk

På hjemmesiden kan i se foto og film fra den forrige støbeproces og af processen ellers.
www.life-boats.com 

Varme hilsner fra Støtteforeningen for Life-boats,
DSILB (Den Selvejende Institution Life-boats) og fra en vildt taknemlig Benthe

Billeder fra støbningen af ”Mit skib er ladet med Længsel”

http://www.life-boats.com
mailto://malene.stenshede@stofanet.dk


STØBEPARTY "Mit skib er ladet med Liv"
Je g de ltage r v e d L ife -b o ats stø b n in ge n i p e r io de n fr a de n 2 7 -3 0 . ju n i 2 0 14

Dit navn *

Adresse

Email *

Telefon, tilføj gerne mobil *

Jeg ønsker at deltage *
Sæt kryds i de dage du har mulighed for at hjælpe

Fredag 27/6
Lørdag 28/6
Søndag 29/6
Mandag 30/6

Bemærkninger

Jeg ønsker at hjælpe med

*
Man må gerne vælge flere ting.

Støbning
Hjælp i værkstedet
Madlavning
Hjælp i køkkenet

Bemærkninger

Overnatning
Hvis i ønsker værelse, men der ikke er plads og i ikke har noget imod sovesal så sæt venligs t kryds begge s teder

Medbringer selv telt
Medbringer selv campingvogn
Campingvogn/eller værelse
Evt. sovesal
Ønsker indlogering i nærheden

Bemærkninger

Eventuelt


