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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

Juli, 2017 

 

Forhåbentlig nyder alle sommeren og det gode sejlervejr. Sommeren er som bekendt 

”agurketid”, der sker ikke så meget, og det gør der heller ikke i klubregi. Alligevel er der to 

ting som det er værd at nævne, dels at vi har måtte fortage en ekstra rengøring lige efter 

Sct. Hans aften i Juniorafdelingen som var blevet usædvanlig beskidt, dels at tiden for 

Åben Havn den 26 august nærmer sig, se nedenfor! 

 

 

 

Lørdag den 26. august byder Frederiksværk Lystbådehavn byens borgere, sommergæster 

og i det hele taget alle, der synes om vand og sejlads, velkommen til havnen med 

oplevelser og aktiviteter for både børn og voksne. 

Vi (Sejlklubben) har lovet at stille med 6-8 frivillige i løbet af dagen. De første 2 har vi 

fundet, nemlig undertegnede. Har du også lyst til at give en hånd med ved 

afholdelsen af Åben Havn, så send snarest en mail til Søren Christensen 

sochri@mail.dk eller Michael Christiansen michaelschristiansen@hotmail.com. Der 

er brug for frivillige som hjælpere i baren og til udlevering af mad, afrydning samt til 

vagter ved hoppeborgen og til at arrangere krabbefangst og krabbevæddeløb. 

Åben Havn 

den 26. august 2017. kl. 10-24 

Nyt fra formanden 
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Programmet er endnu ikke helt på plads, men med forbehold for at der fortsat kan ske 

ændringer, tegner det til at komme til at se således ud: 

Kl. 10: Loppemarked og maritimt stumpemarked. 

Kl. 10: Hoppeborg til børnene – åben hele dagen! 

Kl. 12 – 14: Sildebord i teltet.  

Kl. 12 – 17: ”Åben båd” ved gæstebroen. 

Kl. 12 – 15: Dansk Søredningsselskab fortæller og viser udstyr frem ved bro 5.  Kl. 14. 15 

demonstreres redningsraketter. 

Kl. 14 – 17: Krabbefangst for børnene og efterfølgende afholdes krabbevæddeløb. 

Kl. 14.45- 15.45: Juniorerne fra Sejlklubben og Roklubben viser, hvad de kan i 

havnebassinet. 

Kl. 16.15: Frivillige dyster på balancebommen efterfulgt af juniorerne fra Ro- og Sejlklub. 

Kl. 18 – 20 :Der udleveres bakker med grillmad, som man selv skal tilberede. 

Kl. 21- 24: Dans og levende musik i teltet. 

Billetter til frokost og aftensmad købes på havnekontoret og i Marks Cafe. (Nærmere 

oplysninger om dette kommer senere). 

På dagen regner vi med, at der kommer amerikanerbiler på besøg på havnen. 

Sommerhilsen fra Michael og Søren. 

 


