
 

 
Læs nærmere om følgende datoer inde i bladet   

  
28. november kl. 19:00 Ølsmagning og pølsebord v/øl-eksperten Lars Jensen  fra ”Danske 

ølentusiaster”, Sønderborg afdeling. 
Aftal kørsel hjemmefra! 
Pris DKK 150,00 
Bindende tilmelding til Bjørn Bach-Hansen på tlf. 74651387 / 40562800 
senest den 19.11.2007. Afholdes i Gråsten Sejlklub. 

 
09. januar kl. 19:00 Göte-kanalen og den Svenske Skærgård v/Margrethe Ohlsen 
    Tilmelding ikke nødvendig 
 Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. Afholdes i Gråsten Sejlklub. 
 
25. januar kl. 19.00 Hyggeaften med gamle videofilm på Gråsten Skole 
 Der vises gamle videofilm, der serveres boller og kaffe. 
     
06. februar kl. 19:00 Sejltur rundt om Kap Horn v/Anker Hansen 
    Tilmelding ikke nødvendig 
 Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. Afholdes i Gråsten Sejlklub. 
 
27. februar kl. 19:00 M/Gl. Cecilie og hendes søstre fra Egernsund – skibe fra skibsværftet i Kiel 

v/Claus Ellehauge og Herluf Sørensen. 
    Tilmelding ikke nødvendig 
 Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. Afholdes i Gråsten Sejlklub. 
 
08. marts kl. 9:00-12:00 Tur til Falck Nutec, Esbjerg - Søredning 
(Book datoen nu!) Prøv at springe i vandet med redningsvest, at kravle op i en redningsflåde, at blive 

reddet op af vandet i 20 m/s og 1 m bølger i mørke og i tordenvejr!  
Tør du? - Tør du lade være? 
Vi har søgt om tilskud fra Tryg Fonden for at få prisen ned på et 
overkommeligt niveau - arrangementet afhænger heraf! 

 
08.marts 2008 kl. 17.00        Generalforsamling  på Gråsten Skole. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  i Nybøl Nor Søsportsklub på 
Gråsten Skole lørdag d.8.marts kl.17.00  
 

08.marts kl.19.00   Vinterfest på Gråsten Skole  
    Bindende tilmelding til Duddi på tlf. 74 65 05 36 senest d.24.februar. 
 
13.april  kl.9.00  Standerhejsning ved standeren i Egernsund 
    Derefter gratis kaffe og rundstykker på Gråsten Skole. 
    Tilmelding til Duddi tlf. 74 65 05 36 senest d. 6.april 
     
    Vi håber på god tilslutning til alle arrangementer 
 
 


