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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

December 2019 

 

For de fleste er det er tid til familiehygge, traditioner og hygge med en masse mad og vin. 

Det er også tiden for julefrokoster. I går (7/12) holdt vi årets julefrokost i Frederiksværk 

Sejlklub med sang og hygge – tak for en dejlig dag til alle deltagere. 

 

… men det er slet ikke slut endnu! Nu er seniorerne på banen! 

 

 

I år kan vi igen følge traditionen i seniorafdelingen op med en hyggelig hjemmelavet 

julebuffet. 

 

Julebuffet 

Julesild * Stegt provencesild m. soltørrede tomater *Hønsesalat *  

Røget Angus cuvette med røræg * Kødsylte med rødbeder og sennep * Leverpostej med 

champignon og bacon *Frikadeller med rødkål *  

Flæskesteg med rødkål 

******* 

Kaffe med ris a la mande m. mandelgave 

Ohøj sejlervenner        79 

Julen nærmer sig hastigt 

 

Seniorafdelingen 

Julefrokost den 17. december kl. 12:30 

 

Ju 
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Prisen for denne skønne buffet er 99,00 kr.  

 Og der vil som vanligt være tilbud om øl, vand, vin og snaps til rimelige priser. 

Deltagelse kun mod bindende tilmelding** senest tirsdag d. 10. december 2019  

til Flemming Dalum – tlf. 50 52 10 38. 

Vi håber I har lyst til at deltage, men desværre magter vi max 30 personer,  

- og deltagelse bliver efter princippet først til mølle. 

Vel mødt 

Flemming 

 

**Vi har allerede modtaget nogle tilmeldinger. I kan undgå betaling ved afbud senest d. 10. 

dec.   

 

 

For medlemmer med status som: 

• Voksen medlemskab 

• Tillægsmedlemskab voksen 

• Junior under 18år 

• Søskendemedlemskab 

betaler sejlklubben godt 100.-kr. pr. medlem til Dansk Sejlunion. Opgørelsen er pr. 

1.1.2020. Det er derfor vigtigt, hvis du har ændring, at meddele dette til undertegnede 

inden: 

                                                16.dec.2019 

Meddelelsen skal være skriftlig. 

 

Rigtig glædelig Jul og godt Nytår 

Hans-Erik Ottosen 

Medlemsansvarlig 

E-mail: bigger@tdcadsl.dk 

 

 

Ændring af medlemskab 2020? 

 

http://www.frv-sejl.dk/


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 

 

 

DEN 

FANTASTISKE OG 

HYGGELIGE 

NYTÅRSKUR 

 

Igen i år har Tine tilbudt at kæle for vore smagsløg og stå for de gastronomiske detaljer i 

en fantastisk tidsrejse i gastronomiens verden. Prisen i år vil være 150 kr. pr. kuvert. Vin/øl 

og eller vand kan købes til sædvanlige attraktive klubpriser. 

Kom og vær med, vent ikke for længe med tilmeldingen, der er allerede adskillige tilmeldte 

deltagere. I lighed med tidligere er det ”først til mølle” og vi lukker for tilmelding, når den 

sidste plads er taget. 

Vi har allerede rigtigt mange tilmeldinger, men vi har da stadig et par ledige stole. Kom og 

vær med til årets festlige opstart. 

Bindende tilmelding til henriander01@gmail.com senest den 3. januar. Betaling på 

klubbens mobile pay nr. 44663 ved tilmelding eller ved ankomst klubhus den 11. januar  

 

 
 

 

Nytårskur lørdag den 11. januar kl. 13:00 

 

 
2020 

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


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 

 

 

Niels og Zoe har været på en fantastisk tur til Hardangerfjorden og retur.  

 

 

Ud over oplevelsen er det blevet til en helt fantastisk rejsefilm, som Niels har tilbudt at 

fremvise i klubhuset den 15. januar.  

  

Tilmelding til henriander01@gmail.com senest den 9 januar 2020. 

  

Drømmen om Norge  

onsdag den 15. januar kl 19:00 
 

Klik og se en smagsprøve her! 

 

http://www.frv-sejl.dk/
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Finn Janniche, Politikommissær, Køreprøve- og Vejsagssektionen + Den Maritime 

Indsatsgruppe, kommer og beretter om politiets optrappede aktivitet på vandet. 

 

Mange af os har set politiet sætte deres store gummibåd i vandet ovre på slæbestedet og 

stævne ud på fjorden, men hvad er det egentlig de kigger efter, og hvilke regler gælder der 

for eksempel for støjende adfærd? 

Kom og hør med. Tilmelding til henriander01@gmail.com senest 21. januar kl. 1200. 

 

Glæd jer også til februar måned, hvor Jørgen og Jytte vil berette første del af deres 

eventyrlige sejlads i Middelhavet. Mere herom i næste månedsbrev, men reserver den 12. 

februar til en spændende aften. 

OG  

så er det jo i februar vi holder ordinær generalforsamling. Tentativt er datoen 

sat til torsdag den 20. februar kl. 1900 

 

Navigationsholdet holder juleferie fra den 12. december og starter igen den 9. januar 2020 

kl. 19:00.  

”Lån en politimand”  

onsdag den 29. januar kl. 19:00 

Navigationsholdet 

 

Navigationsholdet 

 

Her en Norsk politibåd. De danske er 

mindre og åbne. Politiet sejler også med 

Marinehjemmeværnet og søværnet, ved 

løsning af særlige opgaver. 
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