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Stegt flæsk i Kulhuse den 25. maj 
 
22 forventningsfulde havde sat hinanden stævne i 
Sølager. Vel afsejlet med Columbus færgen, ønskede 
Annette og Susanne os velkommen om bord med 
hjemmelavet bittere. 
Efter en næsten sidelæns tur over kulhusrenden, anduvede 
vi Kulhuse sikkert. 

Den ”lange” travetur til kroen krævede en stor øl, da vi 
havde sat os til bords. 
Velstegt flæsk med nye kartofler og persillesovs var så 
populært, at vi måtte have to serveringer og alt blev spist 
op. 
Efter hyggeligt samvær på Kulhuse kro blev vi enige om at 
indtage kaffen hjemme i 
Bådelauget, Columbus og 

vi andre havde den samme gode tur hjem. Vel ankommet 
til lauget kunne vi nyde kaffen. Lisbeth og Max havde 
tømt båden for cognac m.m. fordi de skulle proviantere til 
deres store sommersejlads – god vind. 
Rene 
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Pinsetur til Veddelev 11-13 juni 
 
Der var rigtig stor interesse for pinse turen der blev 
tilmeldt 12 både. Der var en del som sejlede om fredagen, 
men vi blev alle samlet i løbet af lørdagen, hvor der var 
fælles frokostbord oppe ved klubhuset. Anni og Erik 
serverede dejlig laks som Erik havde fanget på Bornholm 

Uhm hvor det smagte godt. 
Der var en livlig snak om 
at gå en tur i den gamle Veddelev by, der gik rygter om at 
vi havde en guide med som vidste alt om Veddelev. Der 
blev enighed om at dem som ville med på bytur skulle 
mødes kl. 15.30 ved klubhuset. Der skulle jo også være 
plads til en ”morfar”. Den ”gode” guide ved navn 
Flemming viste os rundt i byen, det var rigtig hyggeligt og 

vi endte på campingpladsen hvor vi havde ”pit stop”. Vejret var skønt og en pragtfuld ud-
sigt til Roskilde da vi gik hjemad fra campingpladsen. 

Omkring kl. 18.30 blev 
grillen tændt, og der var lagt 
op til en rigtig hyggeaften. 
Der blev dækket op til 24 
personer, men da vi havde 
siddet et stykke tid, begyndte 
det at blæse temmelig meget. 
Nu er det en flink havnefoged de har i Veddelev og han 

fyldte 60 år så vi fik lov at flytte indenfor, men han vidste ikke at vi havde samlet ind til at 
give ham noget god vin på dagen. Derefter blev der sat en kasse øl ind til fri afbenyttelse. 
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Næste formiddag spillede vi ”Lynæs” petanque hvor 
der blev kæmpet hårdt om medaljerne. Inge, Erik og 
Leif vandt. Der var nogen der sejlede en tur til 
Roskilde, nogen gik ture og andre tog en lang og god 
morfar. 
Til aften var vi igen friske og dækkede igen bord til for-
samlingen og hyggede os igen med grillen tændt, 

rødvin, øl m.m. og en hyggelig snak. 
 
 
 
Mandag sejlede vi alle hjemad mod Lynæs igen efter en 
rigtig dejlig pinse som vi lægger op til at vi gør igen næste 
år. 

Birthe 
 
Skt. Hans aften 

 
Aftenen forløb godt trods nye tiltag – så som at folk selv 
skulle tage deres mad med – var der ca. 85 personer der 
mødte op til en dejlig Skt. Hans aften. 
Det voldte godt nok lidt problemer da grillen skulle tændes 
da det det blæste ret voldsomt, som så bevirkede at folk 
måtte trække indendørs, så vi var glade for at sejlklubben 
havde stillet deres lokaler til rådighed. 
 
Der var igen i år stort lotteri 
som vi kan takke vores lokale 
sponsere for. Der var mange 
flotte præmier. I år havde vi 
fået et flot billede af Fulton, 
samt en vase fra Glaspusteren 

som blev solgt på aktion. 
 
Vores to dejlige spillemænd sørgede for en god og hyggelig stemning. Trods blæsevejret 
blev de 3 blå skåle tændt med en hylende heks, som blev sendt af sted på sin kost 
 
Vores overskud blev på kr. 1910,18 
 

Aktivitetsudvalget 
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”Åben Havn” den 20. aug 2011 
 

Det var en dejlig dag med mange aktiviteter på havnen, vi i 
bådelauget havde lavet sejltur med Lille tut og Sørøveren 
Jan m/ papegøje og Cliff. Åse og Annelise bagte pande-
kager til den store guldmedalje, Peter stegte fiskefrika-
deller og pølser på vores nyanskaffede grill nede i grilluset, 
det var populært. Vibeke, Susanne Skøtt og Jonna 
knoklede med at få solgt loppeting, Flemming og 

undertegnet var bydrenge for de andre. Efter oprydning og status gik vi til jazz over hos 
Købmanden. Vores overskud blev ca. 2100,00 kr.  

 
Marianne 

 
Fisketuren 
 

Lørdag den 3. september, bød på godt vejr til årets fiske-
tur. Kun 5 fiskelystne  
” ungersvende” mødte op, så der var fin plads til alle i 
Lille Tut. De havde en rigtig herlig dag på vandet og der 
blev da også fanget fisk. 
Cliff blev vinder af pokalen for største fisk, nemlig en 
skrubbe på 770 gr. Erik fangede flest fisk og Henrik 
fangede den mindste fisk. 
I lauget stod 2 gange Susanne og stegte fiskefrikadeller 

af Jans supergode fars og lavede flødekartofler af Lizzies skivede kartofler. 
Da det formidable måltid skulle sættes til livs var styrken vokset til 12 sultne medlemmer, 

som foruden de fyldte 
maver også fik en 
ualmindelig hyggelig 
eftermiddag. 
 

Susanne 
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17. sep. 2011 Nykøbingtur i lauget.         
 

 
Hvad gør man når vejret ikke arter sig til sejlads over til Nykøbing?  Man hygger sig da 
bare i laugets gode lokale i stedet. God mad, vor egen medbragte, god stemning, vi lavede 
den selv, og gode konkurrencer, ved Marianne og Peter. 
Pustekonkurrencen hvor vi pustede små pile ud på en målskive, blev flot vundet af Hen-
ning. I næste konkurrence gjaldt det om ved hjælp af lufttryk at vælte dåser. Endte uaf-
gjort og så var der kaffe med lækre hjemmegjorte kager fra Lisbeth, Annette og Marianne. 
 
S.A 
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TIL KABYSDØREN 
 

 
 

 
Aktiviteter Vinteren 2011 –2012 
 
Søndagsfrokost afholdes den første søndag i hver måned efter standernedhalin-
gen til standerhejsningen. Du tager selv din frokost med.  
Øl og vand købes i Lauget. Der er ingen tilmelding du kommer bare med din 
medbragte og hygger dig sammen med laugvenner. 
 
Den første frokost er d. 6-11-2011 kl. 13 
 
” Julebuffeten ” d. 4 –12–2011 kl. 13 
Til Julebuffeten bliver det lidt anderledes, der kommer vi hver med en enkelt ret, 
og stiller den på Buffeten. Men for at vi ikke alle sammen kommer med den sam-
me ret, var det dejligt hvis du lige gav et pip om, hvilken ret du ønsker at komme 
med. Besked til Marianne på tlf., 48712004  / 21796208 eller mail: 
lb.laug@gmail.com 
 
Nytårskur d.1-1-2012  kl. 15 . Vi ønsker hinanden et Godt Nytår. 
Du/I medbringer selv en flaske Champagne. 
 
Der er så alm. søndagsfrokoster igen. 
d. 5 feb. 2012 / d. 4 marts 2012 / d. 1 april 2012 kl.13,00 
 

Vin smagning 
” Finni vine” kommer i Lauget d.  25-11-2011  kl. 17 og giver os en fortryllende 
Vinsmagning af Amerikanske vine. Prisen for vinsmagningen vil være 100,00 kr. 
pr person 
Der vil efter vinsmagningen blive serveret en middag og prisen på middagen være 
70 kr. pr person 
 
Om man deltager i et - eller begge arrangementer ønsker vi en  
tilmelding på, senest d. 20 november 2011  til Marianne på tlf. 21796208 
/48712004 Mail. peter.handyman@gmail.com 
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”Max på Götakanalen” 
d.27 – 1 – 2012 vil Lisbeth og Max holde en billedaften og fortælle om deres tur 
på Götakanalen i Sverige fra sommeren 2011. Vi laver noget mad, der måske kun-
de tænkes at blive en svensk pølseret, eller Jansons fristelser -  Pris 60,00 pr. per-
son 
Tilmelding til Marianne 21796208 /48712004 mail : peter.handyman@gmail.com 
 
Besøg i Naverhulen i Helsingør. 
D. 2. marts 2012 har vi reserveret plads i Naverhulen i Helsingør 
Vi vil få en ca. 1 ½ times historie om naverne siden 1600 tallet 
Derefter vil der være spisning, hvor der bliver serveret Skipper labskovs med 
hjemmelavede rødbeder. 
Der vil være bus fra Lynæs havn kl. 9,30 foredraget starter kl.11 - Vi forventer at 
dette vil koste ca. 200,00 kr. vi skulle gerne blive ca.20 personer for at holde den-
ne pris. 
 

Sæt nu et stort  i kalenderen for det vil du da ikke gå glip af vel!!!! 
Tildmelding senest d.17-2-2012 gerne før 
Tilmeld jer til Marianne 48712004/21786808 mail: lb.laug@gmail.com 

 

Standerhejsning   14-4-2012  kl. 13,30   
Standeren hejses og derefter er der generalforsamling kl. 14, efter denne serveres 
der et let måltid. 
 
 
Velkommen til sæsonens aktiviteter - siger vi fra aktivitetsudvalget, til alle glade 
laugmedlemmer! 
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KONTAKTER 

Navn Kontakt informationer Ansvarsområder 
Jan Kjeldsen 
Formand 

janlissikjeldsen@hotmail.com  
40328915 

Presse, Nøgler og ind-
meldelser 

Peter Lassen 
næstformand 

peter.handyman@gmail.com  
20292004 

 

Annette Heldager held08@gmail.com  26747169 Kasserer 

Vibeke Mortensen vibmor@gmail.com  
26787646 

Sekretær 

Flemming Skøtt fspiraya@mail.dk 
20431117 / 38 604 038 

Husforvalter 

Cliff Willeberg cbw@webspeed.dk                  
40839906 

Suppleant 

Birthe Thyrri btthyrri56@gmail.com Redaktør, laugposten 
lb.laug@gmail.com  

Marianne Lassen 
Jonna Leth 
Rene Christiansen   
Annelise Hallund               

48712004/21796208 
20646024 
20211285 
51880843 

Aktivitetsudvalg 

Havnefoged 47 93 91 19 
Lynaes.havn@mail.dk www.lynaes.dk/havn.htm 

 


