Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub

December, jul 2018

Du og dine kære ønskes en glædelig jul
og et godt nytår
Denne søde juletid, hvor alle forsøger at finde balancen mellem stres og hygge. Familierne
er samlet, og man får lejlighed til involvere sig lidt mere i hinandens liv end man kan nå i
hverdagen. De mindste er overspændte og de voksne bærer over med en opførsel, som
man ikke ville acceptere på andre tidspunkter af året.
Det skal være en tid med afslapning, harmoni og glæde. Men afslapningen kan det godt
ligge lidt tungt med – i hvert tilfælde, hvis man sammenligner det med en sommerdag i let
vind og 50 SM forude. Når stressen melder sig har vi sejlere en bank af fredfyldte stunder,
hvor tankerne flød roligt og frit, kaffen eller vinen blev nydt i cockpittet badet i sol og den
svalende pool lå lige der nedenfor hækken. Det er den bank og den fred, der gør det så
rart at være sammen med os sejlere – også når hverdagen bliver lidt presset.
Vi i bestyrelsen glæder os til at se jer igen i 2019, hvor vi kan dele vores passion for
sejlads og vand. Til arrangementer i klubhuset, på havnen til bådklargøring, på fjorden
eller i fjerne havne. Eller hvor vi ellers planlagt eller tilfældigt mødes.
Første lejlighed er allerede til nytårskuren 12. januar 2019.

På bestyrelsens vegne
Jan

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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Under en ØRC-sejlads har nogle sejlere skabt den perfekte kulisse for afholdelse af jul 😊
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