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REDAKTRISSEORD
Da vi lever i en tid, hvor man helst ska´ ha´ planlagt sin begravelse inden fødslen,
kommer her lidt til kalenderen – et rigtigt ”Sprøjt” i fuld størrelse kommer i marts/
april.
Vedlagte girokort bedes betalt inden 1. marts. ´Der er blevet spurgt om
”familie” = papir på hinanden: Nej, samme adresse rækker.
Vi vil forsøge at få genoplivet ”mandagsklubben”, hvor de der har lyst og mulighed bruger nogle timer på Freja. Kontakt Gert for mere information.
Gert
KALENDER
3. – 5. marts.

Arbejdsweekend i Nausten. Her skulle vi gerne nå hovedparten
af arbejdet på Freja, således at hun er klar til at blive sprøjtet
med trætjære og bundsmurt.
Søsætningsdagen kendes ikke endnu.
Inden vi går hjem, tager vi stilling til om der skal arbejdes en
weekend mere – der er også et folkeskiv at nusse om! Kontakt
Gert eller Claus for tilmelding.

10. – 12. marts Råsejlsseminar i Ribe – se program på næste side og mød op
om muligt.
25. – 28. maj

Sejles til Flensborg for at deltage i Rom Regattaen. Kedde
(Christian) står for turen og modtager tilmelding. Prøv det!

3- 5. juni

”Sejlerskole” hvor der sejles en masse og alle kan lære noget.
Victor modtager tilmeldinger.

Uge 29

Sommertogt med Freja, Sebbe og Ottar – eller så mange skuder
der nu bliver folk til. Viggo tar´ imod tilmeldingerne.

”Ungdomstur” med oldsagschef. Sejltur for alle med primitivt
Uge 31
(rykkes måske) lejerliv, musik, sang og en uge i godt humør. Minimum alder
18år. Kontakt Thomas Lorenzen, e-mail: thomas@tpbl.dk
23. september Pålidelighedsløb.
24. november

Julefrokost i Nausten.

26. januar 07

Generalforsamling.
Kontaktinformation se bagsiden

Råsejlerseminar 2006
Hvornår:
Fredag den 10 marts fra kl. 1600 til søndag den 12 marts kl. 1400.
(sidste weekend i uge 10).
Temaer:
•
•
•
•
•

Os og lovgivningen
Fælles netportal
Sikkerhed
Søafmærkninger
”Sejl på tværs”

Hvor:
Vikingeskibslauget ”Imme Slejpner” inviterer jer til råsejlerseminar på Valdemarskolen, Seminarievej 15, 6760 Ribe.
Program:
Fredag den 10 marts 2006:
kl. 1600 Ankomst
kl. 1900
Aftensmad
kl. 2000
Løst program.
Lørdag den 11 marts 2006.
kl. 0800
Morgenmad
kl. 0930
Velkomst
kl. 0935
Præsentation af laugene.
Fortid – nutid og fremtid.
(gerne billeder og film).
kl. 1100
Os og lovgivningen.
kl. 1200
Frokost
kl. 1300
Lustrupholm.
kl. 1500
Kaffe.
kl. 1530
Os og lovgivningen fortsat.
kl. 1700
Fælles netportal.
kl. 1800
Sikkerhed.
kl. 1900
Aftensmad.
kl. 2000
Sikkerhed fortsat.
kl. 2100
”Sejl på tværs”.
kl. 2200
Aftenkaffe – øl – hygge.

Søndag den 12 marts 2006.
kl. 0800
Morgenmad.
kl. 0900
Søafmærkninger.
kl. 1000
Kaffe.
kl. 1015
Ordet frit
Sammenfatning.
kl. 1215
Afslutning.
kl. 1300
Frokost – oprydning –
farvel og på gensyn.
Husk:
Der medbringes liggeunderlag og sovepose, samt eget service og bestik.
Tilmelding:
Pris: 200,00 Dkr. Tilmeldingen er først
gældende når der er indbetalt på konto:
9738-0001304305.
Beløbet indbefatter forplejning og lejeudgifter, men ikke drikkevarer.
Vikinger fra udlandet, skal tilmelde sig
på e-mail, med navn – land – tlf.nr. – email, så kan de betale ved indgangen.
Tilmelding hos Victor Pedersen, e-mail:
lvp@ofir.dk, 75424047/61700390.
SENEST 28 FEBRUAR.
Jeg tror på de elektroniske mediers hastighed, så der skulle ikke være nogle
problemer med at kontaktet medlemmerne og tilmelde sig i god tid.
Gi´ venligst denne invitation videre, så
vi får fat i alle.
Venlig hilsen
Victor Pedersen.
NB: Programændringer kan forekomme.

BESTYRELSEN pr. 27/1-2006
Formand
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, F, Fjelstrup, 6100 Haderslev,
Tlf./fax 74 56 62 93 .......................................... e-mail gert@frejabyrding.dk
Næstformand:
Victor Pedersen, Havedal 15, st. 6760 Ribe,
Tlf. 75 42 40 47 ............................................ e-mail: victor@frejabyrding.dk
Kasserer:
Christian Christensen, Kelstrupvej 63, 6100 Haderslev,
Tlf. 74 58 20 19 ........................................e-mail: christian@frejabyrding.dk
Viggo Jonasen, Hørgaardsvej 18, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 49 57 ........................................... e-mail: viggo@frejabyrding.dk
Keld Bunkenborg, Kongensgade 71, 6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 23 70 .............................................. e-mail: keld@frejabyrding.dk
Claus Aasted, Silkeborgvej 128, 1.th., 8000 Århus C
Tlf.: 23 39 23 34 ............................................e-mail: claus@frejabyrding.dk
Ønsker du at kontakte hele bestyrelsen kan dette gøres på
e-mail: bestyrelsen@frejabyrding.dk
Kontingenter for 2006 er:
Enkelt person, 250 kr.
Familie – børn op til 18 år, 400 kr.
Prøvemedlem 20 kr. –
gælder for én tur og ikke ved overnatning. (f.eks. mandagssejladser).
Indlæg sendes til redaktionen på skum@frejabyrding.dk eller med post til:
Tina Fjeldmark, Noersgårdvej 2, Trans, 7620 Lemvig, Tlf.: 97 89 51 78
Indlæg modtages helst i uformatteret word format.

