Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub

September 2, 2017

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER
BESØG
SØVÆRNETS ØVELSESKUTTER SVANEN
og
KNUD RASMUSSENS HUS
søndag 24. september.
Tilmelding senest tirsdag 19 SEP kl. 1200
Der har åbnet sig en mulighed for at et begrænset antal (op til 20) af sejlklubbens medlemmer kan
komme ombord på Søværnets øvelseskutter, Svanen, der vil komme til Hundested i løbet af den
24. september. Ved samme lejlighed kan vi besøge Knud Rasmussens hus.
Der kræves tilmelding til hvert delarrangement.
Der er derfor opsat følgende program:
13.50:

Samling på P-plads ved Knud Rasmussens hus. (Knud Rasmussensvej 9, 3390
Hundested. 200 m gang fra P-plads til huset)

13.30:

Rundvisning i museet (varighed 1 time).

14.30:

Afhængigt af vejret mulighed for en spadseretur på klinten.

1500:

Kaffe og kage på Halsnæs Bryghus. (Bord er bestilt)

15.50:

Vi samles foran HALSNÆS Bryghus. Samlet gang til ”Svanen”

16.00:

Besøg ombord på Svanen. Chefen viser skibet frem og beretter om togtets formål og
indhold. Efter endt besøg er hver mand på egen boldgade.

Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden. Indlæggene forelægges
ikke bestyrelsen til godkendelse, så det der skrives er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens holdning.
PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK
REDAKTØR: BENT BAGGER-SØRENSEN – KLOVENBJERGVEJ 8 – 3200 HELSINGE

Besøg Knud Rasmussens hus og Øvelseskutteren svanen:
Priser:
Knud Rasmussens hus:
Entré:

60 kr/ person

Rundvisning :
900 kr. Ved 15 deltagere bliver det 60 kr. Bliver vi flere går overskuddet i
klubkassen. Bliver vi færre, aflyses rundvisningen.
Samlet pris 120 kr./person
Bindende tilmelding til ”Knud Rasmussens hus” til:
henriander01@gmail.com eller på 50998421
senest 19 September kl. 1200.
Tilkendegiv om du/i vil med på Halsnæs Bryghus (af hensyn til bordbestilling)
Halsnæs Bryghus:
Der er bestilt bord, men hver især køber efter eget behov.
Kaffe og kage: 50 kr. Øl og vand i henhold til prisliste.
Sejlkutteren Svanen:
6 flasker vin til besætningen (10 mand): 349 kr. ved 15 deltagere: 25 kr.
Der er bindende tilmelding til besøg på Svanen:
henriander01@gmail.com eller på 50998421

senest 19 september kl.1200.
tilkendegiv om du/i ønsker at deltage på Halsnæs bryghus (af hensyn til bordbestilling).
Information om Betaling udsendes 19 september, når deltagerantal er kendt.
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