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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

Marts, 2018 

  

 

 

 

 

Her netop som vi har haft en spændende og informativ aften med Walter Massenberg fra 

RENSKIB ApS skal vi gøre klar til næste spændende arrangement om bådens klargøring 

– nemlig et oplæg fra Steen Christensen fra John Mast,  

21 marts 2018 fra 19.00 til 22.00: Mast og Rig. 

Det er vigtigt at du tilmelder dig, så vi kan få brygget kaffe nok, så skriv til  

henriander01@gmail.com  

 

I april måned slutter vi vintersæsonen af med et dobbelt 

arrangement omkring sikkerhed: 

Onsdag den 04. april med en orientering om 

Førstehjælp ombord hvor Hans Erik Ottesen vil minde os om de vigtigste 

principper for førstehjælp, naturligvis med fokus på de særlige forhold for lystsejlerne, 

herunder ikke mindst kuldens påvirkninger. Det bliver et meget spændende og informativt 

indlæg, Hans Erik vil fortælle os om alt det, vi alle allerede nu burde vide. Kom og hør 

med. 

Tilmelding til henriander01@gmail.com senest 21. marts.  

 

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER  
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TORSDAG 05. APRIL KL 1900 TIL 2100 ”Mand 

overbord.” 

Vi fortsætter torsdag 05 april med en workshop, debataften med indlagt teori omkring 

”MAND OVERBORD”. Henrik Andersen fra dueligheds teori og en instruktør fra 

Sejlerskolen vil sammen med deltagerne drøfte de mange komplicerede omstændigheder 

når der falder en mand overbord.                                     

      Det bedste er naturligvis at blive ombord, men når uheldet er ude, er 

det godt at være forberedt.      
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 Det er jo desværre ikke altid sol, sommer og havblik.                  

    

Derfor kom og giv dit besyv med og lær mere om, hvordan du og din besætning bliver 

bedre forberedt, hvis uheldet skulle ramme din båd.  

Denne aften er et ”Must” for sejlerskolens elever og nye sejlere i øvrigt. Aftenen vil blive 

fulgt op med en praktik dag på fjorden, når vejret bliver lidt varmere og bådene er kommet 

i vandet. 

Tilmelding som vanligt til henriander01@gmail.com senest 21. marts. 

 

 

Spørgsmålet om forsikringer blev bragt op på generalforsamlingen. Specielt blev der 

spurgt om, hvad klubbens erhvervsforsikring dækker. Nedenstående er uddrag af 

policerne for erhvervsforsikringen og bygningsforsikringen anført 

 

FORSIKRINGER  

mailto:henriander01@gmail.com


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 

 

  



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 

 

 

Det var med stor sorg at vi i går fik meddelelse om, at vort mangeårige medlem Lizzie 

Lichtenberg har forladt os. Man kan ikke sætte ord på den smerte, det må være at miste 

en ægtefælle og et nærtstående familiemedlem, så vores tanker samles specielt om Otto 

og hele Lizzies kærlige familie her ved hendes bortgang. Lizzie og Otto har altid været 

trofaste deltagere i klubbens søndagsfrokost og klubbens mange fester, men mest af alt vil 

vi huske Lizzie fra de mange pragtfulde togter i danske og svenske farvande.  

Lizzie blev for en del år siden ramt af en sygdom, der krævede medicinsk behandling tre 

gange i ugen, men hun var ukuelig, og med enestående støtte fra Otto forstod de at 

tilpasse sig den nye situation,  og vi kunne fortsætte med mange herlige oplevelser til søs i 

egne både og på krydstogt i noget større både. På landjorden nød vi godt af Lizzie og 

Ottos store gæstfrihed og Lizzies excellente kogekunst. 

Lizzie var af sømandsslægt fra Thurø, og det er måske her svaret på hendes utrolige 

livsmod og gåpåmod skal findes. Lever man i pagt med søen, og er man gift med en 

mand, der som Otto havde valgt at gøre søen til sin levevej, som kommandørkaptajn og 

helikopterpilot indenfor søredningstjenesten i Nordsøen, så er man sig sikkert mere end de 

fleste bevidst om, at skæbnen når som helst kan gribe ind i ens tilværelse på godt og ondt 

og give den en drejning, som man så bare må acceptere og se at komme videre under de 

ændrede forudsætninger. At Lizzie havde saltvand i blodet, kunne man også se, når de 

sejlede ud af en havn med Otto, der tog sig af fortøjningerne og Lizzie, der sad ved roret. 

Og arven går videre med både børn og børnebørn som aktive sejlere. 

Men der var andre, der også fik øjnene op for værdien af Lizzie’s rolige og kompetente 

måde at håndtere opgaver og udfordringer på. Egenskaber som er blevet værdsat på den 

politiske scene, hvor Lizzie har gjort en stor indsats både som medlem af byrådet, 

amtsrådet og folketinget og i en årrække som landsformand for Europabevægelsen. 

Vi betragter det som et stort privilegium, at vi har kendt Lizzie som en af vores nære 

venner, og vi tænker med glæde tilbage på de mange dejlige timer, vi har haft sammen 

med Lizzie og Otto. Det vil altid for os være et dyrebart minde. 

Vi har mistet en kær ven, og sejlklubben har mistet et altid smilende og engageret 

medlem. 

Lis og Bent 

 

 

 

 

MINDEORD  


