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SømandSfoRening

        Søsat 1853

Tidligere Rudkjøbing Sømandsforenings Hjælpekasse

Så lukker vi op for dampen!
Maritim udflugt til Flensborg: Sejlads med  
færge, guidet besøg på fornyet søfartsmuseum 
og historisk værft, picnic-frokost med øl og Riga 
og guidet sejlads med et dampskib fra 1908.

SØNDAG DEN 30. SEPTEMBER 2018

• Afgang Rudkøbing morgen. Hjemme til aften-spisetid.
• Pris incl. transport, færge, billetter og frokost: 320 kr.
• Tilmelding senest mandag den 24. september kl.12.00

Halløj medlem af Rudkøbing Sømandsforening og af Langelands Marineforening!

Så er vi klar med det fulde program for den tidligere varslede udflugt søndag den 30. september. Dagen står selvfølgelig i det 
maritime tegn, og vi sætter kursen mod den historiske søfartsby Flensborg. Her er programmet:

07.30  Afgang fra Rudkøbing havn ved marinehuset. Fællestransport i privatbiler. (55 km). 
08.45  Ankomst (senest) til Bøjden færgehavn.
09.00  Afgang Bøjden med m/f Fynshav. Om bord: Vind bogen ”Øhavsfærger”- værdi 350 kr.
09.50  Ankomst til Fynshav på Als. Afgang mod Flensborg (58 km)
10.30  Ankomst til Flensborg Havn (Info om gratis P tæt på museum gives på færgen).
10.45  Vi mødes foran Flensborgs søfartsmuseum - Schiffbrücke 39 på havnen.
10.50  Guidet dansk rundvisning - bl. a. rom-museum, skibsmodeller, søsprøjt og damp.
12.00  Besøg på museumsværft og indtag af inkluderet sandwich-frokost med øl og Riga.
12.45  Ombordstigning på veteran-damperen Alexandra, bygget 1908, ny kedel 2017.
13.00  Damper-sejlads med guide og mulighed for besøg i dampmaskine og styrehus.
14.30  Ankomst til Flensborg havns historiske skibsbro efter dampersejlads på fjorden.
14.40  Vi takker af med vores guide og sætter kursen mod Fynshav færgehavn.
16.00  Afgang fra Fynshav færgehavn mod Bøjden. Mødetid et kvarter før afgang.
16.50  Ankomst Bøjden færgehavn - og hjemkørsel mod Rudkøbing.
17.45  Vi runder af ved marinehuset på Rudkøbing havn.

• TRANSPORT: Turen er baseret på fælleskørsel i privatbiler til og fra Rudkøbing. Hvis du har mulighed for at køre og at medtage 
tre andre personer bedes du venligst oplyse det ved tilmelding til kasserer Nils Gotfredsen. Vi har allerede fire-fem biler  
”på hånden”. I prisen på de 320 kr. ligger, at hver bil ordner sit eget regnskab med skønsmæssigt 120 kr pr. person incl. brænd-
stof og færgebillet. Færgen koster t/r incl. alle i bilen 360 kr. De resterende 200 kr (af den samlede pris på 320 kr.) går til dæk-
ning af museum, frokost, øl, Riga og damper-sejlads. Beløbet - de 200 kr. - betales til kassereren ved tilmelding senest den 24. 
september kl. 12.00. Hvis du ikke har mulighed for at stå af og på i Rudkøbing bedes du oplyse dette ved tilmelding. Hvis ønskes, 
prøver vi at finde en løsning. Når det transportmæssige er koordineret af bestyrelsen, får de tilmeldte en info. Gæster velkomne.

• VORES MARITIME GUIDE: Kay von Eitzen er amtskonsulent ved Sydslesvigsk Forening, indfødt flensborger, sejler 
i verdens flotteste Bianca 27, dansktalende med et stort hjerte for det rød/hvide og for Rudkøbing. Kays store  
interesser er søfart, maritim historie, sejlads og det gode liv på og omkring Flensborg Fjord. Kay er formand for 
den danske Flensborg Yacht Club, FYC. Og han glæder sig til at se os!

• TIlMElDING OG bETAlING: Nils Gotfredsen på gotfredsen@webnetmail.dk eller tlf. 2324-2217. Senest 24. september kl. 12. 
Overfør 200 kr til: 2324-2217 (Mobilpay) eller til Netbank 5630 8254 402 967. Senest 24. september kl. 12.

Vi sætter damp på foreningen og sender stor sømandshilsen fra hele bestyrelsen
Torben Lunnemann Frederiksen, formand,

RUDKØBING SØMANDSFORENING

www.rudkoebing-soemandsforening.dk
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