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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Juli 2020 

 

Mange har sikkert hørt om Jesper og Jane, 

der stod ud på deres jordomsejling den 7. 

juli 2018 kl. 1200.  

Vi var nogle stykker, der mødte op på 

service-kajen for at vinke farvel og ønske 

god vind. 

 

Siden er der lagt mange sømil bagud, og 

turen er forløbet fint, indtil CORONAEN 

satte en stopper for eventyret. Dengang lå 

MACUMBA ud for New Zealand, og enden 

på den historie blev en hjemtransport til 

England på ryggen af et containerskib. 

Vi har jo kunnet følge MACUMBA, Jane og 

Jesper på WWW.MACUMBA.DK, og nu er 

Macumba så ved at være fremme i danske 

farvande efter godt to år på farten. 

Kom og vær med til at fejre deres hjemkomst på Servicekajen i Frederiksværk havn på 

fredag den 24. juli kl. 12.00. Det kunne være en fin optakt til fredagsgrillen fredag aften for 

de af os, der endnu ikke er taget på sommertogt og for de af os, der har meget at berette 

om et afsluttet togt. Vi kan ikke love, at Jesper og Jane bliver på havnen og deltager, men 

mon ikke de kan berette spændende ting på kajen efter ankomst. 

Lad os gøre hjemkomsten til en festlig begivenhed for Jesper og Jane og for alle os andre. 

  

Ohøj sejlervenner        92 

MACUMBA kommer hjem 24/7 12.00 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.macumba.dk/
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Som bekendt er der gået mange midler fra regeringen til diverse formål i forbindelse med 
Corona. Herunder sommeraktiviteter for børn og unge til administration af kommunerne. I 
den forbindelse har Sejlklubben budt ind med i alt 5 arrangementer rettet mod SUP og 
krabbehold gennem Halsnæs Kommune. På den måde er nogle af de SUP-boards som 
Halsnæs Kommune har sponseret til klubben, kommet til gavn for unge i vores kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUP-afdelingen afholder første grundkursus for SUP i august måned. Kurset løber over to 

dage: 

5. september kl.11.00-14.00 

12. september kl. 11.00-14.00 

Læs mere på: https://www.frv-sejl.dk/kurser/ 

  

Aktiviteter for unge i sommer 

Første SUP grundkursus 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/kurser/
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Fra og med mandag den 10. august starter normalt program igen. 

 
 

 

Sæt kryds i kalenderen – program følger… 

Normalt program igen fra uge 33. 

Åbent hus i Frederiksværk Sejlklub 23. 

august fra 11:00 – 16:00 

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

