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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

Maj, 2018 

 

 

Vinteren 2017/2018 faldt i foråret 2018… Marts blev kold, og vandet blev stift. Stor er 

kontrasten derfor her i starten af maj, hvor vi allerede har haft 7 reelle sommerdage (over 

25 grader). Hele 2017 bød på 13 af slagsen. Sæsonen er for alvor i gang. Vandet har 

været koldt, men det bedres hurtigt. Der blev badet i Kattinge Vig 12/5… 

Klubben er nu i gang med sæson nummer 76. Vi fik afholdt vores 75 års jubilæum med 

standerhejsning og jubilæumsmiddag. Tak for sidst til alle der deltog. På hjemmesiden kan 

man læse mere om arrangementerne.  

Også på disse 2 festdage havde vi hæderligt vejr med solskin. Vi tager flaske-gaverne fra 

eksterne gæster til jubilæummet med på Pinseturen, hvor deltagerne på turen kan få en 

gratis drink. 

Borgmesteren døbte til jubilæumsreceptionen vores 3 nye optimistjoller Kylle, Pylle og 

Rylle. Foghs Fond har sponseret 15.000 til indkøbet. 

Som de deltagende i de 2 arrangementer sikkert har konstateret, har vi anskaffet nye stole 

til klubben. Vi har haft 7-8 stykker til ’siddetest’ – både i bestyrelsen og særligt i 

seniorafdelingen. Stole er et emne alle kan have (og har) en mening om. Og dem har vi 

lyttet til efter bedste evne. Det var et krav, at stolene kunne sættes op på bordene af 

hensyn til rengøringen og at de kunne stables. Langt flest stemmer er faldet på den stol vi 

har anskaffet. Det var ikke den billigste, men vi skal forhåbentlig have dem i mange år. De 

gamle stole har vi solgt billigt til Herslev Sejlklub, så man kan tage ned og besøge vores 

gamle erfarne stole, og tænke tilbage på mange gode stunder mens man sad på dem... 

Vi er skiftet til sommerprogram. Det er fredagsgrill om fredagen, masser af sejlads og gode 

oplevelser på vandet – både på fjorden og længere væk. 

 

 

FORMANDEN HAR ORDET  
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Som tidligere oplyst går årets pinsetur til Orø her i førstkommende week-end den 18-19 og 

20 maj. 

Vi har fået lov til at benytte det dejlige klubhus, og som I måske husker fik Orø etableret 

helt nye og super fine bad- og toiletfaciliteter. Det er aftalt med havnemesteren, at vi kan 

pakke havnen, så der kan blive plads til alle. 

Programmet er: 

Individuel afgang fra Frederiksværk mod Orø. ( Distancen er ca. 17 sm.)  

Lørdag kl. 1530: Vi samles ved Orø bådelaugs klubhus, hvor der vil være spil, hygge og 

konkurrencer.  

Lørdag kl. 1730: Præmieuddeling efter dagens konkurrencer. 1. præmie: 1 fl. Vin, 2. 

præmie: 1 fl vin og 3. præmie: 1 fl vin. 

Grillen gøres klar, så vi kan starte ved 18. tiden. 

Husk selv at medbringe mad og drikke. Klubben vil sørge for grill. 

Søndag kl. 1000: Samling ved klubhuset, fælles morgenmad. 

Søndag kl 1130: Oprydning og opklaring i og omkring klubhuset så vi kan få lov at komme 

igen en anden gang. 

 

 

Kom og få skudt dine gamle nødraketter af.  Fredag den 01 juni kl 1800. 

I forbindelse med fredagsgrillen den 1. juni vil Dansk Søredningsselskab fra Lynæs 

komme og demonstrere brugen af nødraketter og nødsudstyr.  

De nærmere detaljer er endnu ikke fuldt planlagt, men det er ganske vist, at DSRS har 

indvilliget i at komme, og de sørger også for, at politiet og øvrige myndigheder er 

informeret. 

I forbindelse med arrangementet afvikles den traditionelle fredagsgrill, så husk at 

medbringe mad og drikke, bestik og  ”siddepude” og få en hyggelig og informativ aften. 

 

  

Demonstration af nødraketter 

Pinsetur 
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De 2 bøjer fra Danske Tursejlere er forsøgt udlagt. Det gik fint med bøjen ved Ellinge, som 

vi også har flyttet 50-100 meter. Flytningen skyldes at kapsejlerne bruger den som 

kapsejladsbøje ved særlige vindretninger. Bøjen ved Sælvig er forsvundet i vinterens løb, 

så den kan først retableres til næste år. Bøjen markeret med gult anker på kortet er udlagt, 

mens bøjen med rødt kryds mangler. Brug bøjen til badning, overnatning osv. Den er gul 

og markeret med ’DT’. Den må ikke anvendes til langtidsparkering af både. 

 

 

Jubilæumsfesten om aftenen – festlig og 

fornøjelig 

Lørdag d. 21. april 2018 

Af Jan Hovald Petersen 

 

 

 

 

Turbøje(r) 

Jubilæumsmiddag 
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Festlig – og ganske fornøjelig – og med fremragende mad. 

Foråret  ”bankede på” et par dage før og festmiddagen blev holdt i det skønneste 

forårsvejr. 

Der var mødt lidt under 70 personer til festmiddagen og der var lavet meget fin 

borddækning til de mange fremmødte. Der blev budt på champagne i høje glas - og 

formanden holdt tale om klubbens seneste bedrifter og om det store arbejde med 75 års 

jubilæumsbogen, der er blevet et smukt tilbageblik og i en fin opsætning.  

Man fandt plads omkring bordene, toastmasteren Henrik Andersen nævnte nogle praktiske 

forhold og kokken Tine Bagger-Sørensen fortalte om menuen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Serveringen af den fine festdinner gik i gang – først forretten arrangeret på hver sin 

tallerken (se foto) – dertil vin eller andet drikke, som man selv foretrak, kunne købes i 

baren - dertil vand ad libitum.  Og så den fine hovedret , - af de nærmeste madkendere 

siddende ikke langt fra mig, efter den første bid eller to, blev betegnet som fremragende. 

Og så til sidst den fine trifli i et bæger pr deltager. Man kunne som erfaren gæst eller 

medlem til spisning i det gode klubhus fornemme, at denne festmiddag var noget særligt 

og passede fint til lejligheden. 

Formanden nævnte, at medlemmerne kunne købe eksemplarer af jubilæumsbogen for 20 

kr pr stk – indtil klokken 24. Derefter ville bogen koste 50 kr – en pris der bedre afspejler 

produktionsomkostningerne. 

Under desserten blev der både talt og sunget, bl.a. en vise forfattet af de 2 huspoeter 

Svend og Jan, der gerne gør sig i en sang til lejligheden. Derudover blev der sunget flere 

sange fra den gamle Dansk Sejlunions sangbog (de gode gamle sejlersange). 

Samtaler og snak overalt – der var god stemning og der blev råbt SKÅL mange gange! 

Et menigt medlem bad om ordet og rejste sig op for at takke for den gode dinner – den 

gode mad. På alles vegne. Og det var der fuld enighed om at det var veltalte 

bemærkninger til kokken i køkkenet og de vigtige hjælpere. 

Menuen: 

Forret: Blomkåls creme med røget laks og asparges og 

stenbiderrogn 

Hovedret: Kalvemørbrad med fyldte portobellosvampe, kartofler, 

salat m pærer og fetaost - sovs med brombær. 

Dessert: Jordbær trifli med portvin 

<<<>>> 
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Slutteligt var der kaffe og the for de, der som os fik det bedst ved at slutte af med en - eller 

2 kop(per) god kaffe før dagen sluttede og mørket sænkede sig over en vellykket festaften. 

 

JHP 

  

 

 

Den første fredag i hver måned er der fredagsgrill kl. 18:00. Juli dog undtaget. I år startede 

vi fredag den 4. maj. Den første, der ankommer tænder op i grillen. Hyggen spreder sig 

under fælles tilberedning af den medbragte mad og efterfølgende fællesspisning på 

terrassen. Kom og vær med. 

 

 

  

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER  

Fredagsgrill – nu hver uge! 

 

 

 

 

Sikken fest! mmmmm 

 

 

 


