
KLUBAFTEN
3. OKTOBER 2018 KL 19-21

JUDITH L. JACOBSEN

Turen til DE YDRE HEBRIDER
JUDITH og hendes mand sejler i 
farvande som er lidt ”off the beaten 
track”. 

Denne aften hører vi om deres lange 
sejltur ud mod de Ydre Hebrider langt 
nord for Skotland og ud til sejlernes 
Hellige Gral: St. Kilda. Og hør om 
Barra Head og Mingulay hvor SS 
Politician sank med ”Masser af 
Whisky”…..

Arr: Henning / Peter

Hør om vejr og vind (til tider lidt for 
meget vind), og de venlige og gæstfrie 
skotter. 

Men dem, der var flest af var delfiner, 
søpapegøjer, suler og mallemuk’er.



KLUBAFTEN
7. NOVEMBER 2018 KL 19-21

Det er sommeren 2014 og Danmark sveder. . 
Judith, Håkon og Liv er noget længere 
nordpå i helt andre temperaturer. 
Her fik de set isbræer og måtte sno sig 
igennem iskosser. De besøgte steder som 
Virgohamna, hvorfra modige ballonfærder til 
Nordpolen startede, og håbet om at komme 
rundt om Moffen og dermed 80 grader Nord, 
blev opfyldt.

Arr: Henning / Peter

Et møde med en isbjørn  forhindrede et 
besøg på fangststationen i Mushamna. Den 
indre viking blev også tilgodeset med 
isbadning mellem isbidderne. 

Naturoplevelser ud over det sædvanlige, 
hvor de fik set isbjørne, hvalrosser og hvaler 
samt et utal af fugle. 

Kom og se billederne og hør historierne.

JUDITH L. JACOBSEN

Turen til SVALBARD op til 80o N



KLUBAFTEN
5. DECEMBER 2018 KL 19-21

JULEHYGGE
GLØGG OG ÆBLESKIVER
OG ”ÅRET DER GIK” I 
BILLEDER 

Vor traditionsrige hyggeaften med gløgg 
Og æbleskiver, god stemning og ikke mindst 
et tilbageblik på året der gik i og omkring 
havnen, set igennem vor havns 
pressefotograf Flemming Hansens linse. 

Arr: Henning / Peter



KLUBAFTEN
9. JANUAR 2019 KL 19-21

Filmaften
- med popcorn & Cola

Arr: Henning / Peter

Hvad er bedre end at hygge i godt 
selskab med film, varme og salte 
popcorn og læskedrik efter en 
Nytårsaften. Vi kryber sammen i 
sofaen og hygger os med at se 
filmen ALL IS LOST

– et spændende drama til søs med ROBERT 
REDFORD i hovedrollen. Robert Redford er 
alene ombord på en sejlbåd i Det indiske 
Ocean, da han støder sammen med en 
flydende container og begynder at synke. 

Et drama, hvor alt der kan tænkes at gå galt 
netop går galt, og hårrejsende situationer, som 
må håndteres alene.



KLUBAFTEN
6. FEBRUAR 2019 KL 18.45-ca. 20.00

Ud-af-huset arrangement:
Besøg ØRESUNDSAKVARIET

Tunen springer i Øresund efter 
årtiers fravær. 

Flokke af Marsvin underholder 
sejlerne i stimevis. 

Kom med på Øresundsakvariet, 
hvor der er lejlighed til at spørge 
marinebiologer om fx de ”nye” 
fiskearter i vort farvand. 

Arr: Henning / Peter

Efter besøget er der mulighed for hyggeligt samvær over en øl/vand. 

GRATIS ADGANG TIL ØRESUNDSAKVARIET
FOR SEJLKLUBBENS MEDLEMMER ( NORMAL ENTREPRIS: 70 KR.)



KLUBAFTEN
6. MARTS 2019 KL 19-21

VORT MEDLEM HANNI VISNEK

Vort eget medlem, Hanni Visnek, 
fortæller om turen i 2013 i deres 
egen X43 Roxan. 

Turen gik ned til Amsterdam, 
hvorefter de krydsede den 
Engelske Kanal til øen Guernsey.

Arr: Henning / Peter

TUR UD I DET FREMMEDE 2013

Kom og hør om oplevelserne med tidevand, tåge og turen til London på 
deres 6-ugers togt.


