
Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.  

PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk 

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 

    

Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

November, 2018-1 

 

Der var intensiv aktivitet i klubhuset den 27. og 28. oktober. Standeren blev halet ned 27. 

oktober med dejligt mange deltagende medlemmer. Det blev tørvejr til selve nedhalingen 

og hygge i klubhuset bagefter. Claus Bagger-Sørensen modtog flidspokalen i år for 

arbejdet med jubilæumsbogen, og de ’færdige’ elever fra skolen fik sejlercertifikat. 

http://www.frv-sejl.dk/2018/10/27/standernedhaling-27-oktober-2018/ 

Om søndagen 28. oktober fra 10-16 mødte ca. 30 medlemmer op, og gav klubhuset en 

ordentlig omgang med 

rengøring, vedligehold, 

pleje af udendørs arealer 

osv. En travl dag, hvor der 

samtidig var tid til 

fællesskab og hygge 😊 

Mange tak til alle, der 

mødte op de 2 dage. 

 

Med venlig hilsen, Jan 

 

http://www.frv-sejl.dk/2018/10/29/arbejdsdag-28-oktober-2018/ 

 

Standernedhaling og arbejdsdag 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/2018/10/27/standernedhaling-27-oktober-2018/
http://www.frv-sejl.dk/2018/10/29/arbejdsdag-28-oktober-2018/


Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.  

PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk 

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 

 

Hver tirsdag holder seniorerne åbent klubhus med hyggeligt samvær. Alle er velkomne.  

 

 

Mads Christensen fra One Sails, Helsingør kommer og indfører os i sejlmageriets mystik 

og giver gode råd om valg af sejl, trimning af rig og sejl samt vedligeholdelse. Er der en, 

der overvejer at købe nye sejl denne vinter, vil der måske være mulighed for en god 

handel, og vi andre kan blive meget klogere på, hvordan vi skal håndtere vores sejl på 

bedst mulig måde. Ligeledes vil der være gode råd om trimning af riggen, vantspænding, 

mastebøjning osv. 

Man kan også tage sine sejl med og få One Sails til at gennemgå dem i løbet af vinteren. 

Hvis de foreslår reparationer, får man en opringning med et tilbud. Hvis man accepterer, er 

reparationen udført inden foråret. Mads kommer i en bil med plads til sejlene. 

Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com   

 

 

Det er ikke en and… Der er faktisk flere ænder er involveret! Mortens aften falder lige et 
par dage senere i seniorafdelingen her i 2018, men så kommer den til gengæld med en 3-
retters menu. Seniorafdelingen ses hver tirsdag. Men ind imellem er der gjort ekstra ud af 
samværet. Denne gang er det med 3-retters menu. Alle, der har været til seniormøde før 
kender konceptet. Har du aldrig været til seniormøde før, er her en rigtig god lejlighed til at 
møde en masse herlige sejlere med mange sejlerhistorier i ærmet. Til de ‘almindelige’ 
tirsdagsmøder er det mest mændene der møder op, men når der er noget til ganen dukker 
konerne også op! 
Pris 70 kr. pr. person, og tilmeldingen er bindende. Tilmelding til Flemming Dalum på 
telefon: 50521038, mail: flemming@dalum.org hurtigst muligt og senest d. 9. nov. 2018. 

Alle er velkomne, og vi glæder os til at se dig  

Læs mere om arrangementet og menuen her… 

  

Seniormøder hver tirsdag 11:00 – 14:00 

One Sails 7. november kl. 19:00-22:00 

Mortens aften den 13. kl 13:00 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
tel:50521038
mailto:flemming@dalum.org
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2018/11/Senior-2018-11-13.pdf
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Nej, vi skal ikke på diskotek, men vi skal godt nok ud med snøren! 😉 Antonio Fernandes 

fra Hillerød Lystfiskerforening kommer og beretter om fangstmetoder, fiskegrej og gode 

fiskepladser, så vi kan forøge vores muligheder for at få en friskfanget fisk til middag. 

Antonio vil berette om forskellige typer grej, hvor fiskene burde være og hvad der skulle 

lokke dem til at bide. 

Tilmelding til henriander01@gmail.com senest onsdag 14. november. 

 

 

Sæt kryds i kalenderen! Vores søndagsfrokost-koncept bliver denne dag udvidet med 

muligheden for at bestille en juleplatte, så man ikke selv behøver at komme med 

frokosten. Nærmere info følger. 

Hvordan fanger jeg en lækker sild? 

21. november 19:00-21:00 

’Julefrokost’ den 2. december 2018 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com

