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Pinsetur til Veddelev 
Stegt flæsk på Kulhuskroen. 

Skt. Hans 23. juni 
Laugtur til Nyk. Sjælland 1. september 

Fisketuren 15. september 
Rengøring i Bådelauget 

Sundhedsaften 
Sømandsaften 28. januar 

Vinaften 22. februar 
DieselHouse 

 
Pinsetur til Veddelev 2012  
 
En lille armada på 5 både sejlede til Veddelev, hvor vi også var sidste Pinse. Godt nok var vi færre 

end sidst, men vejret var lige så flot som sidste år. 

Flemming have lavet et fint program som blev fulgt med 

militærisk præcision (næsten). 

Der var flere andre klubber, der havde fået den gode ide at sejle 

til Veddelev havn, så vi var omkring 100 til grillaften. Desværre 

havde ingen spillemænd fundet vej derned i år. 

Om nogen så Pinsesolen danse melder historien ikke noget om, men klokken 11 var der lagt op til 

Bocciaturnering. De glade vindere af en flaske vin blev Susanne fra Piraya i damerækken, Erik fra 

Sheik hos herrerne og minsandten om ikke Sheik snuppede præmien for bådrækken også. Annie 

og Erik havde nu lige spenderet en 3 liters champagne til at ”varme op” på, så gevinsten var 

fortjent. 

Frokosten blev indtaget lidt spredt, men alle fik vist øl og snaps 

i passende mængder, så gåturen med pitstoppet på 

campingpladsen blev udskudt til en anden god gang.  

Da det var en pragtfuld stille aften valgte nogen at sejle over i 

Kattingevig for at prøve at ligge for anker. De blev belønnet 

med pragtfuld nattergalesang fra skoven omkring dem. 

 

S.A. 
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Stegt flæsk på Kulhuskroen 
 
En flot aften d. 23. maj var vi 27 glade mennesker, der mødtes ved Færgelejet kl. lidt I fem. 
2 af pigerne havde medicin med til ganen, hvorefter vi gik om bord og sejlede over til Kulhuskroen. 
Her vi indtog et dejligt måltid, bestående af stegt flæsk i overflod, nye kartofler, persillesovs, 
sennep og rødbeder. 

Stemningen ved bordene var hyggelig, der blev skålet i rigelige mål. Da kromanden Tino havde 25 
års jubilæum, fik vi gratis is dessert, den kunne vi dårlig spise 
- grundet flæsket. Det var en dejlig aften, blot kunne vi have 
brugt en time mere på kroen, men færgen skulle jo sejle. 

Hurtigt ned til Columbus, om bord og så sejlede vi ud.  

Men midt ude på vandet, fik 
vi en ordentlig karruseltur af 
de helt store, det gav gode 
grin. 

Tilbage på fastlandet kørte nogle af os op til Lauget, drak kaffe 
og købte en lille en til halsen og havde en hyggestund på et par 
timer. 

Christa Wend 
 
 

Skt. Hans. 23. juni 

Som de senere år holdt vi Skt. Hans med Sejlklubben i deres lokaler. 
Jonna havde igen i år lavet et stort lotteri med mange gode gevinster, som gav et dejligt overskud 
til begge klubber. 
En stor tak til vores sponsorere for de dejlige præmier vi har modtaget til dette lotteri. 
Vi spiste og hyggede os nogle timer, hvorefter turen gik til stranden, hvor der var bål som 
købmanden stod for. 
Nogle hyggede sig derefter nogle timer mere, inden der blev lukket og slukket. 
 
Aktivitetsudvalget 
 

 

Laugtur til Nyk. Sjælland d. 1. sep. 

Vores fællestur til Rørvig eller Frederiksværk blev til Nyk. Sjælland, da vi ikke kunne få lokaler 
nogle af de andre steder, det er jo meget rart, at vi kan komme indendørs, da vi ikke helt kan stole 

på vejret. 
 
Vi var 4 både derovre. 
 
Lørdag hyggede vi os med en gåtur op i byen, hvor vi nød en stille 
øl i gågaden. Vi sørgede for at være tilbage i havnen til om 
eftermiddagen, hvor Erik og Marianne ville komme. Vi fik et glas  
champagne, mens grillen varmede 
op  

Efter vi havde spist var der dessert. Det var is, som Marianne og 
Erik havde med fra Nem grillen i Lynæs  

Der var et lille selskab af de lokale, der fik resterne af isen, som 
bragte lykke. Søndag var der 3 piger, der var friske til at gå en tur 
inden frokosten, hvorefter turen gik hjemad. Det var en dejlig 
hyggelig tur. 

Aktivitetsudvalget 
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Fisketuren 15. september 

Fisketuren var sat til 8. sep., men blev flyttet. til 15. september 

 

Trods med kort udmelding om ændring af datoen, samt meget dårligt vejr, 
mødte der ca. 5 mand op til fisketuren, som desværre blev aflyst. 

Jan havde købt fiskefars til en hel hær, så Annelise og undertegnede 
stegte frikadeller i 2 stive timer til de 14 personer, der havde tilmeldt sig til 
spisningen. 

Trods alt havde vi da en hyggelig aften. 

Marianne L. 

 
Rengøring i Bådelauget 

 

Lørdag den 21. april havde 19 raske laugmedlemmer meldt sig som frivillig hjælp til en 
hovedrengøring i bådelauget. Der var desværre nogle personer, som havde ”glemt” at melde 
afbud, så vi måtte omfordele arbejdet, idet aktivitetsudvalget havde lavet en arbejdsplan med hvem 
der skulle lave hvad, så der måtte lige bruges lidt tid på at få lavet nogle nye hold. 
 
Der blev vasket og malet vægge, støvsuget og vasket gulve, vasket køleskab, og hele køkkenets 
skabe blev tømt og alt porcelæn og bestik m.m. blev vasket af, alt i bagerste rum blev taget ud og 
det som aldrig blev brugt blev enten smidt ud eller lagt ned til loppemarked. 

Lamper og alt der hang på væggene blev pillet ned, og en del kom aldrig 
op igen. 
På agterdækket skulle alt glasset fjernes, så stativet rundt om dækket 
kunne slibes og males. Desværre begyndte det at regne, så de måtte 
stoppe arbejdet på agterdækket, det blev så lavet færdig i løbet af ugen. 
Der var godt humør hele dagen og alle gik til opgaven med stor flid, og 
der duftede dejligt, da vi var færdige. 

 Der manglede at blive malet i det bagerste rum, men der kom nogle 
om søndagen og gjorde resten færdig. 
 
Vi fik en dejlig velfortjent frokost, som smagte rigtig godt. Det var et 
godt initiativ, og vi fik rigtig snakket sammen 
 
Birthe 

Endnu en dejlig aften i Laugregí, hvor emne var sundhed. 

21 medlemmer var mødt op. Kostvejleder og coach Anja Thybo formidlede interessant og 
medlevende om vigtigheden af, hvad vores kost betyder (mens vi gnaskede gulerødder i 
forskellige farver). ’Du bliver, hvad du spiser’, er ikke en tom floskel, men en vigtig viden, hvis man 
ønsker det mest optimale for sig selv og sin familie. 
 
Anja fortalte om især grøntsagers og frugts betydning for vores 
velbefindende, og hvorfor netop disse næringsmidler er vigtige for bl.a. at 
forebygge livsstilssygdomme. 
 

Anja sluttede med at fortælle om et produkt, som hedder ’JuicePlus+’. Det 
er et kosttilskud, som hjælper os med at få de essentielle næringsstoffer, 
hvis man ikke orker ’seks om dagen’. Læs evt. mere på www.ahallund-
juiceplus.com 
Undervejs var der mulighed for spørgsmål og dialog. Stemningen var 
som sædvanlig god, og vi fik indsigt i - og viden om kostens store 
betydning. 

http://www.ahallund-juiceplus.com/
http://www.ahallund-juiceplus.com/
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Aktivitetsudvalget havde fuldt ud forstået budskabet. Vi fik efterfølgende en sublim middag med 
laks, en ovenud lækker salat, hjemmebagt brød og diverse spændende dressinger. Helt frelste var 
vi dog ikke, da vi sluttede med kaffe og kager – og undervejs skyllede vi det hele ned med vin, øl 
og vand. 
 
AH 
 

 

Foreløbige arrangementer for 2013: 
 
Sømandsaften d. 25. januar 2013. kl. 18:00 

En god sømandshistorie, sømandsviser og bare sømandshygge!  
Susanne Alling laver gule ærter m/flæsk og pølse til den nette sum af 70 kr. pr. næse.  Øl og snaps 
er til Lauges lave priser. 
 
Af hensyn til hvor meget mad Susanne skal lave, bedes I tilmelde jer til: 
 
Marianne Kjerulf på telefon: 26 44 21 25 eller på mail: marianne@kjerulf-jensen.dk  

 
 

Vinaften fredag d. 22. februar 2013 kl. 18:00 
Vi har lavet aftale med Jesper Nørgaard fra Falk Wine i Helsinge / Frederiksværk og Hillerød om at 
komme og tale om de vine, han forhandler, som hovedsalig er Italienske vine. Vi får selvfølgelig 
chance for at smage på de ædle dråber, dertil servere vi en lille let anretning. 
 
Prisen vil være kr. 150,00 pr. næse. 
 
Tilmeld jer til Marianne på tlf. 48 71 20 04 / 21 79 62 08  
Mail: peter.handyman@gmail.com senest 15. februar 2013. 
 

 
DieselHouse  
 
Er der stemning for at vi laver en tur til DieselHouse i København? 
Vi kan få særrundvisning for min. 10 personer. 
 
Den store diselmotor fra 1932 er stadig køreklar og startes 1. og 3. søndag i hver måned. 
 
Hvis der er tilslutning nok kan vi leje en bus derind. 
Rundvisningen er gratis, efter hvad jeg kan se. 
 
Det har nok ikke interesse for alle kvinder, så kan det være vi finder på noget andet til dem, og 
derefter finder et sted at spise sammen. 
 
Jeg vil forslå en gang i marts måned. Giv lyd fra dig hvis du er interesseret. 
 
Fra ?????? 

  

mailto:marianne@kjerulf-jensen.dk
mailto:peter.handyman@gmail.com
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Aktiviteter i 2012 
 

           2. december 2012 kl. 13:00 
Julebuffet i Lauget 

            
          31. december 2012 kl. 18:00 

Nytårsfest i Lauget 
 
 
 
 

 
Aktiviteter i 2013 

Bemærk! Nøjagtige klokkeslæt/mødetid m.m. til alle aktiviteter vil blive opslået i Lauget 
 
 

1. januar 2013 kl. 15:00 

Nytårskur - Vi ønsker hinanden Godt Nytår 
 

6. januar 2013 kl. 13:00 – Se nærmere Side 4 

Søndagsfrokost i Lauget 
 

25. januar 2013 kl. 18:00 
Sømandsaften 

 

3. februar 2013 kl. 13:00 

Søndagsfrokost i Lauget 
 

22. februar 2013 kl. 18:00 – Se nærmere Side 4 
Vinaften 

 

3. marts 2013 kl. 13:00 

Søndagsfrokost i Lauget 
 

1. april 2013 kl. 13:00 
Søndagsfrokost i Lauget 

 

6. april 2013 kl. 13:00 

Standerhejsning 
 

6. april 2013 kl. 13:30 

Generalforsamling 
 

18. maj 2013 

Pinsetur til ? 
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Kontaktliste 

 

Jan Kjeldsen 
Formand 

janlissikjeldsen@hotmail.com  
40 32 89 15 Presse, Nøgler og indmeldelser 

Peter Lassen 
Næstformand 

peter.handyman@gmail.com  
20 29 20 04  

Annette Heldager 
held08@gmail.com  

26 74 71 69 Kasserer 

Vibeke Mortensen 
vibmor@gmail.com  

26 78 76 46 Sekretær 

Flemming Skøtt 
fspiraya@mail.dk 

20 43 11 17 / 38 60 40 38 Husforvalter 

Cliff Willeberg 
cbw@webspeed.dk  

40 83 99 06 Suppleant 

Birthe Thyrri 
btthyrri56@gmail.com  

24 62 44 33 
Redaktør, Laugposten 

lb.laug@gmail.com 

Marianne Lassen 
Jonna Leth 

Rene Christiansen 
Annelise Hallund 

48 71 20 04 / 21 79 62 08 
20 64 60 24 
20 21 12 85 
51 88 08 43 

Aktivitetsudvalg 

Erik Sørensen 
Webmaster 

esas@youmail.dk 
40 79 08 16 Hjemmeside 

Lynæs Havn 
Havnefoged 

Morten Frederiksen 
Lynaes.havn@mail.dk  www.lynaes.dk/havn.htm  

 

 

mailto:janlissikjeldsen@hotmail.com
mailto:peter.handyman@gmail.com
mailto:held08@gmail.com
mailto:vibmor@gmail.com
mailto:cbw@webspeed.dk
mailto:btthyrri56@gmail.com
mailto:esas@youmail.dk
mailto:Lynaes.havn@mail.dk
http://www.lynaes.dk/havn.htm

