
 

Læs nærmere om følgende datoer inde i bladet, alt foregår i 2014 
 

15.januar kl.17.45  Sejl med marinehjemmeværnets skib ”Ringen”  

    Ombordstigning kl. 17.45 i Gammelhavn Åbenrå. 

    Husk tilmelding til Poul Erik Petersen på mail : 

    programudvalg@graasten-sejlklub.dk 

  

29.januar kl. 19.00 Berit og Erik Hyldager i Gråsten Sejlklub  

    De fortæller om de 3 år, hvor de sejlede i Caribien. 

 

 5.februar kl.19.00 Servicering af oppustelige redningsveste ved Jørgen 

Farre i Gråsten Sejlklub. 

  

20.februar kl.17.45 Samme arrangement som 15.januar, se dette. 

 Husk tilmelding 

 

5.marts kl. 19.00 I Gråsten Sejlklub: Georg Gearløs om bord. Spændende 

aften med gode ideer.  

 

8.marts 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. 

 

8.marts kl.18.30  Vinterfest på Gråsten skole 

Maden koster ca.135 kr. Medbring selv drikkevarer. 

    Bindende tilmelding til Pia tlf. 24 84 61 34 senest 28.2. 

 

13.april kl.9.00  Standerhejsning ved standeren i Egernsund 

    Derefter gratis kaffe og rundstykker på Gråsten skole. 

    Tilmelding til Kjestine tlf.74 44 01 54 senest 6.april 

 

    Vi håber på god tilslutning til alle arrangementer 



 

 

 

 

 

                           Onsdag 05.03.2014 kl. 19:00 GS klubhus 

 

Georg Gearløs med ombord 

Kom og del dine bedste ideer og samtidig få nye ideer som gør 

livet om bordlettere. 

I vore sejlklubber er vi mange som har sejlet i mange år, og har 

med tiden set eller måske endda selv har lavet små og store 

forbedringer som lige nøjagtig gør livet ombord lettere.  

 

Alle ideer er velkomne, og det kan være alt fra sejlads, 

havnemanøvrer, komfort, elektrisk udstyr, sikkerhed, 

vedligeholdelse eller noget helt andet – Sjove og useriøse ideer 

er også velkomne. 

Vi forstiller os en aften hvor hver idé bliver præsenteret på ca. 5 

minutter og herefter lidt tid til eventuelle uddybende spørgsmål. 

  

Ideerne (som indsendes på forhånd!) vil blive præsenteret/vist 

på filmlærredet i klubhuset af den som er fremkommet med 

ideen eller af en fra programudvalget efter aftale. 

 

Send dine ideer på mail til Bjørn Vestergaard  

bjorn.vestergaard@hotmail.com  senest den 22.01.2014. 

Gerne billeder/skitser og en forklarende tekst og vi vil sætte det 

sammen til en præsentation – Og husk så at bringe ”Dimsen” 

eller ”Dippedutten” den 05.03.2014 så alle kan se den……..! 

 

  Hold jer ikke tilbage – Det bliver rigtigt sjovt! 
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