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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Januar 2019-2 

 

“En tur til de unge, unikke kalkstensøer Øland, Gotland og Fårö” 

Merete Mortensen og Thomas Kirkegaard var sidste sommer på en prægtig tur Øland og 
Gotland rundt. Om og hør deres spændende og underholdende beretning om bl.a. Alvaret 
og Raukerne. Thomas har guitaren med så vi får også ”Så länge Skutan Kan Gå” og 
flere fra samme ’skuffe’  
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com  

 

 

 

Foredrag og sang onsdag d. 23. jan. 

19:00-21:00 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.google.dk/search?q=sven-bertil+taube+s%C3%A5+l%C3%A4nge+skutan+kan+g%C3%A5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLRT9c3LDTNMi2wKC5QgvMMjapMtLSyk630c0uLM5P1i1KT84tSMvPS45NzSotLUous8ksyUosUylKLijPz84oBs1lh7UoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjl-Pvk-P7fAhVFBSwKHUbuCiAQri4wBXoECAoQFg
https://www.google.dk/search?q=sven-bertil+taube+s%C3%A5+l%C3%A4nge+skutan+kan+g%C3%A5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLRT9c3LDTNMi2wKC5QgvMMjapMtLSyk630c0uLM5P1i1KT84tSMvPS45NzSotLUous8ksyUosUylKLijPz84oBs1lh7UoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjl-Pvk-P7fAhVFBSwKHUbuCiAQri4wBXoECAoQFg
mailto:henriander01@gmail.com
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Der er ved at indsnige sig en god klub tradition: Atter en gang i det nye år stod Tine Bagger-Sørensen for 

den kulinariske oplevelse, denne gang med temaet: Caribien 

Men maden skal jo ikke overstråle det egentlige formål med at holde en Nytårskur, nemlig at samles om 

en redegørelse fra sejlklubbens ledelse (formanden) om året der gik og perspektiver for det nye år. Så 

kommer den selskabelige styrke i anden række – og det kan ikke skjules, at Tine er formidabel som 

kreativ cheff for den fine og spændende fælles spisning. 

Læs mere her: Nytårskur d. 12. jan 2019 

 

 

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

 

 

Generalforsamling 2019 afholdes den 7. februar. Der vil være flere punkter på denne 

generalforsamling, der ligger ud over den fastlagte dagsorden. Derfor, sæt kryds i 

kalenderen allerede nu.  

Indkaldelse følger om et par dage. 

  

Fantastisk Nytårskur 12. januar 

Seniormøder hver tirsdag 11:00 – 14:00 

Generalforsamling 7. februar 2019 19:00 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/01/Nytårskur-d.-12.-jan-2019.pdf
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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 

 

 

 

Tirsdagssvømning 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx

