
 

 

 

 

 

 

Vinterprogram for 2009 

 

Læs nærmere om følgende datoer inde i bladet : 

  
7. januar kl. 19.00 i Gråsten Sejlklub.  
Kate og Torben Hansen, fortæller om deres 16 ugers 2300 sømil lange togt over Anholt til Læsø og 
videre til Gøteborg – Stockholm, turen går videre til Ålandsøerne, Helsinki, Estland, Helsinki og 
derefter til Gotland. Herfra videre til Øland og Bornholm og herefter hjem til Sønderborg. En fantastisk 
tur, sejlet af nogle af vore egne sejlere,  med anløb af ikke mindre end 79 havne. Mød frem i god tid. 
Der bliver sikkert trængsel i lokalet! 
 
16. januar kl. 19.00 på Gråsten skole.  
Hyggeaften med gamle videofilm. Klubben giver kaffe og boller med ost/pålæg. Tag selv andre 
drikkevarer med, hvis du har brug for det. Der er ingen tilmelding. 
  
28. januar kl. 19.00 i Gråsten Sejlklub. 
Causeri over særlige begivenheder i klubbens historie i de 40 år, hvor den har holdt til på Ulsnæs. 
Anker Hansen og Ib Funder, har været med i alle årene, og på hver sin måde har de været med til at 
præge udviklingen både på kapsejladsbanerne viden omkring og ved udbygningen af vores 
nuværende faciliteter. De vil fortælle om deres oplevelser gennem årene.  
Kom og bliv klogere på den maritime udvikling her hvor vi bor.  Det bliver helt sikkert ikke kedeligt.  
 
25. februar kl. 19.00 i Gråsten Sejlklub. 
MARINELAGERET i Sønderborg er en nystartet virksomhed, som er grundlagt af to lokale sejlere. 
Temaet for aftenen er digital navigation. Vil du være velinformeret om indkøbsmulighederne i 
lokalområdet må du ikke gå glip af denne aften. Tag endelig mor med. 
 
7. marts kl. 17.00. Generalforsamling i NNS på Gråsten skole. Der serveres kaffe og kage. 
7. marts kl. 19.00. Vinterfest samme sted. Maden koster 130 kr. pr. person. 
Medbring selv drikkevarer. 
Bindende tilmelding til Duddi senest 22.februar på tlf. 74 65 05 36. 
 
11. marts kl. 19.00 i Gråsten Sejlklub.  
5 år med trope sol og konstant passatvind. Berit og Erik Hyldager (Gråsten sejlere) fortæller om 
deres 17.000 sømil sejlads til Caribien tur – retur i det gode skib OCTOPUS. Her har du muligheden 
for at få sat ord og billeder på drømmen et par timer. Mød frem, fald med på stolen og lad eventyret 
blive levendegjort. 
 
19. april kl. 9.00 Standerhejsning i NNS ved standeren i Egernsund. 
Derefter gratis kaffe og rundstykker på Gråsten skole. 
Tilmelding til Kjestine senest 12. april på tlf. 74 44 01 54 
 

Vi håber på godt fremmøde til alle arrangementerne. 
 


