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November, 2018-3

’Julefrokost’ den 2. december 2018

Husk vores SØNDAGSFROKOST den 2. december kl. 13:00.
Vi besluttet at tilføre søndagsfrokosten lidt julehygge, og har derfor bedt jer om at tilmelde
jer uanset, om I ønsker at medtage jeres egen mad, som vi normalt gør på
søndagsfrokosterne, eller om I ønsker at bestille den foreslåede juleplatte til 145 kr.
Vi har modtaget rigtig mange tilmeldinger, men skulle der være et par stykker af jer, der
ikke lige har fået sig tilmeldt, så er der stadig mulighed derfor.
Ring eller skriv til Henrik på 50998421 eller henriander01@gmail.com og fortæl, hvor
mange i kommer og om I evt. ønsker at købe en eller flere platter.

Vi er allerede over 40 tilmeldte. Skal vi fylde
klubhuset? En ekstra chance for tilmelding til
og med torsdag den 29. november

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
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Juleplatten består af:
• Marineret sild m. kapers og løg,
• Paneret rødspættefilet med remoulade
og citron,
• Æg m. rejer og mayonnaise,
• Røget laks m. røræg,
• Hønsesalat m. bacon,
• Flæskesteg m. rødkål samt
• Brie m. druer og kiks.
Dertil brød og smør. Pris: 145 kr.pr. kuvert.

Tilmeldingen er bindende, når der er bestilt platte. I
kan betale via mobile pay 44663 eller ved ankomst i klubhuset.

Ny teak – gør det selv
Et medlem af sejlklubben, Ole Steen Nielsen, har repareret sine kistebænke med ny teak
aptering – og fået et så godt resultat, at han synes at andre skal have lignende oplevelser
– gør det selv, men vælg gode materialer!
Læs hele artiklen her:
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2018/11/Teakarbejde-1-003.pdf

Seniormøder hver tirsdag 11:00 – 14:00
Hver tirsdag holder seniorerne åbent klubhus med hyggeligt samvær. Alle er velkomne.
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Tirsdagssvømning

Måske kikser sejlermakkerens ’Mand overbord’. Så ligger man der i baljen og må klare sig
selv. Lidt grundlæggende svømmekundskaber vil i den situation ikke være af vejen.
Klubbens medlemmer har gratis adgang til svømning i Frederiksværk Svømmehal en gang
ugentlig. Der er adgang til det store bassin hver tirsdag mellem kl. 19 og 19.30, og fra kl.
19.30 er der adgang til det varme bassin og saunaen. Det er ikke ret mange af vores
medlemmer, der benytter sig af dette tilbud, måske fordi ikke alle er opmærksomme på
det. Derfor denne reminder.
Se mere om svømmehallen på https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx
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