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SKA’ VI 
SPLEJSE?
Ka’ du splejse? Altså tovværk og sådan noget. 

Hvis du svarer ”en lille smule”, kan du sikkert lære mere. Og hvis du  
siger ”nej”, er dette også et tilbud for dig.

Med splejsning på programmet indbyder Rudkøbing Sejlklub dig  
hermed til en hyggelig og lærerig formiddag i klubhuset. 

Du bliver undervist af Søren Ibsen. Søren tager værktøj og tovværk  
med. Hvis du selv har værktøj til splejsning, er du velkommen til at  
medbringe dette.

Rudkøbing Sejlklub vil være vært ved kaffe og rundstykker. Øl eller vand 
kan købes. Vel mødt:

Lørdag den 28. marts 2020 kl. 09:30

Venligst tilmelding til Christian Bønløkke på mail: bonlokke57@gmail.com

Gode hilsener fra Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse
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Suppegilde lørdag 29. februar.  SplejSning-kurSuS lørdag 28. marts.  BådiSætning skærtorsdag 9. april.    
StanderhejS/generalforSamling/feSt lørdag 18. april.  BådiSætning fredag 24. april. 

Xxxxxxxxxx

Under den 
hvide stjerne

Kære medlem af Rudkøbing Sejlklub,

Selvom det er landsæson for vores kære både,  
er livet i Rudkøbing Sejlklub ikke sat i stativ. 

Nu sker igen noget spændende, og vi skal op i en noget 
større skala fartøj, end den vi kender her fra Øhavet.

Sejlklubben inviterer til en aften med John Criddle,  
tidligere Mærsk-skibsfører fra Bagenkop. John vil fortælle 
om livet om bord i Mette Mærsk, en Lindø-nybygning fra 
1989. Længde 294,23 m, bredde 32,22 m, servicefart 
24 knob, max. fart 27 knob. Maskinen kunne levere  
ca. 60.000 bhk. Kapaciteten var 5500 containere,  
dengang verdens største containerskib. Som det ses på 
foto kunne overstyrmand John også tage en tørn med 
højtryksspuleren. John fortæller bl. a. om jomfrusejladsen.

Vel mødt til endnu en hyggelig aften i din sejlklub.  
Klubben byder på en tår kaffe og lidt kage.  
Ingen tilmelding. Kom som du er!

Onsdag den  
25. marts 2020 
kl. 19.00 Syvtakket stjernehilsen fra Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse


