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Klokken 12 nedhales standeren og sejlsæsonen 2022 erklæres formelt for afsluttet.  Der serveres vanen tro 

en dram og en kop kaffe. Standernedhalingen er et åbent arrangement, der ikke kræver tilmelding. Vi håber 

at se rigtigt mange, det er jo der, vi uddeler årets aktivitetspokal samt vores lille sølvplade til kompasset. 

Pokalen gives til et medlem, der har gjort en særlig indsats til medlemmernes bedste og pladen til en, der 

ved en særlig, anderledes eller morsom indsats har gjort sig fortjent til at blive positivt bemærket. 

 

 

 

Der arrangeres fælles frokost for tilmeldte. Pris 100 kr./kuvert. Vi er glade for, at Tine 

Bagger Sørensen stiller op med det kulinariske.  

Tilmelding senest tirsdag 25 oktober sker ved indbetaling af 100 kr / person 

på mobile pay  

box 5484FJ  ”Standernedhalingsfrokost” 

 

  

Standernedhaling 

Lørdag den 29. oktober kl. 12:00 

 
 

Standernedhaling frokost 

Lørdag den 29. oktober kl. ca. 12:45 

 
 



 

Efter lørdagens standernedhaling kan vi nu gå i gang med vinterens foredrag. Første gang allerede den 3. 
November.  
Vi kan se frem til et spændende foredrag om vikingeskibslaugene og  
deres oplevelser med at bygge, sejle og vedligeholde de flotte vikingeskibe fra Roskilde. Nogle vil måske 
huske, at vi forsøgte via Vikingeskibsmuseet, men at vi opgav rundet prisen. 

Hanne og Arne har sejlet, 
bygget, vedligeholdt og 
deltaget som  
aktivist omkring 
vikingeskibet Imme Sejr 
siden 1980 og Hanne og 
Arne har tilbudt sig som 
foredragsholdere. 
Der er i skrivende stund 
desværre kun to 
tilmeldinger, så hvis ikke 
der sker en kraftig 
forøgelse af tilmeldinger, 
må vi aflyse foredraget.  
 
 

Det er derfor vigtigt at I tilmelder jer snarest og senest lørdag den 29. 
 

TILMELDING senest den 29. OKTOBER TIL HENRIK PÅ  

henriander01@gmail.com 

  

På vikingetogt med Hanne Kolze og Arne 

Mortensen 

Torsdag den 3. november kl. 19:00 
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Her er muligheden for at være sammen på en anden måde. Tine Bagger-Sørensen har tilbudt at 

hjælpe et hold entusiastiske søfolk i gang 

med madlavningens 

kunst under trange 

forhold. Det bliver 

spændende at se, 

om vi kan få sådan 

arrangement til at 

fungere, men hvis vi ikke forsøger, finder vi 

aldrig ud af det. Vi skulle dog under alle 

omstændigheder kunne komme til at hygge os, og mætte skal vi nok også blive.  Jørgen sikrer, at vi 

kan købe noget passende vin til at følge maden på vej 

Når maden er færdig kan vi nyde de kulinariske frembringelser med vore inviterede gæster. 

Prisen for dette fantastiske arrangement er 100kr./ kuvert.  

Vinen købes på stedet fra det udvalg Jørgen finder frem.  

Der er naturligvis grænser for, hvor mange vi kan arbejde i 

køkkenet samtidig, så tilmelding sker efter ”først til mølle”. 

Skulle interessen overstige kapaciteten må vi lave et ekstra 

arrangement.       

Betaling finder sted efter tilmeldingsfristen ved ”opkrævning” fra Henrik 

 

TILMELDING SENEST LØRDAG DEN 12. NOVEMBER TIL HENRIK PÅ  

henriander01@gmail.com 

 

 

Madlavning og søforklaringer – og et godt glas 

vin 

Torsdag den 17. november kl. 17:30 
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