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Den 24. november havde vi et meget vellykket arrangement ” Madlavning og søforklaringer – og et godt 

glas vin”. 

Der var højt humør og stor aktivitet fra starten. De tre køkkenhold á 2 

medlemmer gik under Tines kyndige 

myndige ledelse til opgaven med krum 

hals, og fik i løbet af 1½ time frembragt 3 

meget velsmagende retter.  

De inviterede gæster gik til vaflerne med 

stor appetit, og det var imponerende så 

fint mængden af mad var afstemt efter 

deltagerantal og appetit. Der blev næsten 

spist op      

Jørgen havde udvalgt 4 meget lækre vine som han 

gavmildt udelte gratis smagsprøver fra, vel at mærke af egen lomme, da salget, 

lige som det øvrige arrangement blev holdt ude af klubbens regnskab. 

Samlet en meget vellykket aften, som giver anledning til at overveje en gentagelse 

til foråret, måske med mulighed for lidt flere gæster. 

En stor tak til Tine og Jørgen for deres vellykkede indsats. 

  

Afholdt arrangement: Madlavning og 

søforklaringer – og et godt glas vin 

 
 



 

Så er det snart jul, og endnu et år går på hæld. Årets julefrokost den 10. december kl. 1300 er allerede 

godt besøgt. Skulle der være en eller to, der ikke 

har fået tilmeldt sig, er der endnu tid. Vi lukker for 

tilmeldingen søndag den 4. december. 

Tilmelding sker alene ved at indbetale 130kr. 

/kuvert til       

mobile pay nr: 5484FJ 

det er en box med navnet JULEFROKOST. 

Skulle der være problemer med at indbetale så 

ring til Henrik på 50998421 

Tine Bagger- Sørensen står endnu en gang for maden, hvilket garanterer os en lækker frokost, og de mange 

tilmeldte kan ikke undgå at skabe en forrygende stemning. 

 

Vi ses i klubhuset den 10. 

Julefrokosten er årets sidste arrangement bortset fra Seniorholdet, der som bekendt trodser alle 

kalendervarsler og fortsætter ufortrødent       

  

Julefrokost 

Lørdag den 10. december kl. 13:00 

 
 



Har du ændring til dit medlemskab for 2023? 

 

For medlemmer med status: 

Voksen medlemskab 

Tillægsmedlemskab voksen 

Junior 8-18 år 

Mini’er 5-8 år 

Søskendemedlemskab 

Hvis du har betalt medlemskab i en af  ovenstående kategorier i mindst 3 måneder i 2022, betaler 

sejlklubben godt 100.-kr. pr. medlem til Dansk Sejlunion. Opgørelsen er pr. 31.12.2022. 

Det er derfor vigtigt: Hvis du har ændringer til dit medlemskab for 2023, så meddel dette til 

undertegnede inden   16. dec. 2022 

Meddelelsen skal være skriftlig. 

 

Rigtig glædelig Jul og godt Nytår 

Hans-Erik Ottosen 

Medlemsansvarlig 

E-mail: medlemsansvarlig@frv-sejl.dk 

  

Har du ændringer til dit medlemskab for 2023 

 
 

mailto:medlemsansvarlig@frv-sejl.dk


 

 

Som i 2023 finder sted LØRDAG DEN 7. JANUAR kl. 1300. 

Det er igen Tine, der står for det kulinariske, og prisen vil igen være 130 kr./kuvert. Vi påregner at kunne 

give det kulinariske et ekstra hak, som årets største og første aktivitet. 

Der vil være lækre vine og de sædvanlige øvrige drikkevarer til det meget attraktive klubpriser. 

Tilmelding sker ved at indbetale beløbet på 130kr./kuvert til  

mobile pay nr. 2516DR 

det er en box med navnet ”NYTÅRSKUR” 

Sidste frist for tilmelding er den 3. Januar. 

 

 

 

 

 

 

Med dette månedsbrev takker aktivitetsudvalget af for 2022 med ønsket om at I alle får en dejlig jul og 

kommer godt ind i det nye år.  

  

Nytårskur 

Lørdag den 7. januar kl. 13:00 

 
 



 

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 

https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx

