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Generelt har vi aflyst alle aktiviteter indtil videre, både indendørs og udendørs. I skrivende 
stund tales om en mulig forsigtig opstart af samfundet efter påske. Indholdet af denne 
forhåbning er stadig MEGET usikker, og man må forvente at det primært handler om at få 
virksomhederne i gang igen.  
 
Vi følger selvfølgelig udviklingen. Vi er klar med alle aktiviteter fra omkring 1. maj, hvis 
myndighederne tillader det. Der vil komme mere info efter påske og instruktørerne er 
trygge ved det. 
 
Husk at passe på hinanden under klargøring af både og mastepåsætning, nu også mht. 
Corona-smitterisiko. 
 
Opdateret status findes stadig under: 
 
Opdateret status på arrangementer i Frederiksværk Sejlklub 
 
Med ønsket om en nogenlunde normal hverdag uden sygdom til alle! 
 
 
Bestyrelsen 
 

 

Det planlagte fællesarrangement er aflyst pga. Corona, men sæsonen SKAL i gang       

 
Forslag til standerhejsningsprocedure 2020: 
 
Alle medlemmer laver brunch der hjemme og nyder den fra kl. 11:00. Klokken 13:00 hejser 
et par bestyrelsesmedlemmer standeren. Det video-filmes og lægges efterfølgende på 
nettet. Hvis man afslutningsvis er til en ’lille en’, foreskriver traditionen man kan vælge 
mellem Gammel Dansk og Dr. Nielsen. 
 
Videoen for standerhejsningen vil kunne ses i dette indlæg, når den er lagt op: 
 
Video fra standerhejsning 
 

Ohøj sejlervenner        85 

Corona/COVID-19 

 Standerhejsning 4. april 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/2020/03/12/corona-opdateret-12-marts-2020/
https://www.frv-sejl.dk/2020/03/30/standerhejsning-2020-den-4-april-kl-1100/


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 

 

 

 

Studiegruppen blev afsluttet i februar og derefter er det op til eleverne selv at tilmelde sig 

til on-line eksamen. I skrivende stund er det oplyst at tre af holdets seks deltagere har 

bestået SRC prøven med meget fine resultater. Til lykke til dem og held og lykke til de 

sidste tre. 

 

 

 

 

Vi var næsten klar, eksamensopgaven godkendt de sidste undervisningstimer planlagt, 

men… så gik der Corona i den.  

Henset til den meget usikre situation for så vidt angår genåbning af samfundsaktiviteterne 

er det besluttet at afbryde forløbet nu og genoptage kurset til efteråret, når der forhåbentlig 

er bedre mulighed for at forsamles. 

Alle elever ønskes en god sommer – den kan jo passende benyttes til at øve de indlærte 

færdigheder. 

  

 VHF studiegruppe 

 Teori til Duelighedsprøven 

http://www.frv-sejl.dk/
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Vores mangeårige medlem, kommandørkaptajn Otto Lichtenberg er gået fra borde. 

Onsdag den 18. marts gav hans hjerte op.  

Otto var ligesom sin hustru Lizzie, der forlod os for nogle år siden, et pragtfuldt menneske, 

der efterlader et tomrum hos sin familie som var hans et og alt, og hos alle os andre for 

hvem han var en dejlig og altid positiv ven, som sammen med Lizzie var faste deltagere i 

klubbens pinseture, og andre klubarrangementer.  

Lis og jeg husker dem specielt som dejlige rejsekammerater. Utallige er de gode 

oplevelser vi igennem mere end to årtier har haft med Otto og Lizzie. Mange 

sommertogter med vores både Libra og Sweet Lis, hvor Nina og Lars Henrik og hans 

elskede børnebørn ofte slog os følge. Dejlige sommeraftener ude på klipperne i 

Skærgården, hvor Otto og jeg underholdt med mundharmonikaspil. Det kan godt være, at 

det var os selv, der syntes, at det lød allermest fantastisk, men hyggeligt var det i hvert 

tilfælde, og mindet om de stunder varmer en helt ind i sjælen. Senere blev vores både 

udskiftet med de noget større krydstogtsskibe, med hvilke vi sammen udforskede nogle af 

Europas floder og andre farvande.  

Det tomrum Otto efterlader er fyldt med dejlige minder. Utallige var de historier Otto kunne 

fortælle ikke mindst fra den gang, hvor han som helikopterpilot i søredningstjenesten i 

Nordatlanten satte livet på spil for at redde andre mennesker. Det materiel man havde den 

gang, kunne man i dag slet ikke forestille sig til så krævende en opgave. 

Otto var på alle måder et stort menneske. Kompromisløst loyal og opofrende overfor sin 

hustru og familie, som han elskede og blev elsket af så højt, og en helt igennem god og 

hjælpsom kammerat for alle os andre. Han var 100% sømand og et skattet klubmedlem, 

som vil blive savnet, og aldrig glemt. 

Ottos bisættelse blev, på grund af den situation vores land er løbet ind i, kun for den 

nærmeste familie, men der er planer om en mindehøjtidelighed i forbindelse med 

urnenedsættelsen.  

Lis og Bent 

 Nekrolog: Otto Lichtenberg 

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

