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Det kan godt være, at man nu egentlig ikke siger GODT NYTÅR” mere, men 

det er nu alligevel vores håb at I og vores klub får et godt, aktivt og 

glædebringende nytår. 

 

Coronaen har desværre som forventet fået for godt fat i vores samfund til, 

at vi tør binde an med de planlagte foredrag her i januar og starten af 

februar. Det gælder i første omgang foredraget ”Hjem igen”, der 

foreløbig er blevet flyttet til ONSDAG 16 februar, og ”Galvanisk tæring”, 

der er flyttet til torsdag 24. marts. 

Vi synes, at vi skylder de foredragsholdere, som har lagt tid og kræfter i 

at forberede deres indlæg, at de også gives mulighed for at gennemføre. Derfor har 

Aktivitetsudvalget udarbejdet et revideret program, der i komprimeret form giver plads til 

de planlagte foredrag. Det nye program kan ses på hjemmesiden under ”Sker snart”. 

Vi vil som vanligt skrive ud med frister for tilmelding mv. når vi nærmer os den enkelte 

aktivitet. De tilmeldinger, som aktivitetsudvalget allerede har modtaget, vil blive slettet, da 

der jo nu er ændret i datoerne. 

Klubbens generalforsamling bliver dermed årets første aktivitet. Vi har søgt Gymnasiet om 

tilladelse til at gennemføre den i skolens Aula, hvor vi bedre kan sikre god plads og luft 

omkring deltagerne. Det er vores håb, at vi dermed kan få rigtigt mange medlemmer til at 

deltage, så vi kan ses og tale om vores klub og de aktiviteter, som vi gennemfører. 

Indkaldelse til generalforsamlingen vil komme i særskilt mail. 

Med disse ord siger vi velkommen til endnu et år i Frederiksværk Sejlklub og vi ser frem til 

mange hyggelige stunder i klubbens rammer. 

 

 

Godt nytår 2022 

http://www.frv-sejl.dk/
https://canadiem.org/use-of-anticoagulation-in-patients-with-covid-19-infection/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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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 11/1 
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