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Med funklende lanterner i øjnene ...
Julekvartetten Berit, Jørgen, Poul Tom og Søren. 

Onsdag den 4. december 2019 

kl. 19.00 i sejlklubhuset.
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Julesange  

incl. Lulus 

strengeleg

Julekalender-

quiz: Kend din 

klub og havn.

Gæt og vind!
Småkager

Sejlergløgg

Æbleskiver

Julegodter

Kaffe og te

Hyggesnak

Ingen tilmelding
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Rudkøbing
Sejlklub 

ønsker alle
medlemmer en
glædelig jul!
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BÅDOPTAGNING Fredag 25.oktober 2019  BÅDOPTAGNING Søndag 27. oktober 2019 (evt.).  
julehyGGe Onsdag 4. december 2019. BIlleDfOreDrAG Onsdag 22. januatr 2019.   

suPPeGIlDe Fredag 29. februar 2020. sTANDershejs/GeNerAlfOrsAmlING/fesT Lørdag 18. april 2020

Med festglad standerstrygningshilsen  
Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse

= Standerstrygning Og Spisning

November-day, november-day ...

Kære medlem af Rudkøbing Sejlklub,

De fleste af vores kære både har snart fået deres årlige løftetur ud af vandet. Nu 
trænger vi selv til noget opløftende. Derfor er din sejkklub klar med en stander-
strygningsfest. Før det kommer dertil, skal vi lige have standeren halet behørigt ned 
fra signalmasten. Det sker:

Lørdag den 2. november 2019 kl. 14.00
Vi synger en sejlersang eller to, formanden fremfører nogle omhyggeligt udvalgte 
ord, vandrepokalen for årets Rudkøbing-sejler skifter hænder, og vi skal have overrakt 
junior-trofæet Det Knækkede Sværd. Efterfølgende stiver vi os af med en forfriskning 
oppe i det lune klubhus.
Som om det ikke var nok. Nej, der er mere:

Lørdag den 2. november 2019 kl. 18.30:
Festlig standerstrygning-spisning i klubhuset. Kokken er en Stæhr på træk fra  
Dageløkke, og han vil fremtrylle sejlergryde med ris og salat og derefter romfromage. 
Vi starter med velkomstdrink og topper middagen af med kaffe/te mm.
Pris incl. velkomstdrink, pyntede borde, middag og kaffe/te er 175 kr. Betales ved 
anløb. Drikkevarer sælges til de populære, sejlklub-venlige priser.
Bindende tilmelding til finn@birgerhansen.dk senest den 28. oktober ved solnedgang.
Vel mødt til en festlig sejleraften, hvor sanglærken nok også vil baske med vingerne. 

Onsdag 22. januar 2020


