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Rudkøbing, medio september 2019

Halløj medlem af Rudkøbing Sømandsforening,
Sommeren fortoner sig i kølvandstriben, og kursen er sat mod efterår og vinter.
I bestyrelsen havde vi satset på at tage hul på denne del af året med en udflugt til det gamle
træskibsværft i Middelfart og til fregatten Jylland - et maritimt heldagsprogram med indlagt frokost
i Ebeltoft. Desværre kunne arrangementet ikke samle det fornødne antal deltagere for fordelagtigt
køb af en pakke med billet, guide og frokost på fregatten. Derfor blev turen aflyst, og de tilmeldte
har fået direkte besked. Udflugten var oprindelig programmeret til den 5. juni, men blev så flyttet,
da der blev holdt valg på denne dato.
Til udflugten havde vi også valgt at invitere medlemmer af andre maritime foreninger, dvs. søredningsselskab, marineforening, sejlkkub, pakhusforening, bådelav samt foreningerne bag skibene
Mjølner og Ejno. Foreningerne har været venlige at videresende indbydelsen til egne medlemmer.
Turen til det jyske var en opfølgning af sidste års vellykkede Flensborg-udflugt med besøg på
søfartsmuseum, damper-sejlads på fjorden og maritim quiz på Fynshav-færgen.
I bestyrelsen vil vi gerne have aktivitetet hen over hele året, bl. a. foredrag og udflugter. Hvis vi
skal fortsætte traditionen med udflugter, vil vi også gerne have nogle inputs fra medlemmerne:
Skal vi holde os til nærområdet, skal vi køre i bus eller privatbiler, aften- eller dagture, indlagt måltid osv? Måske også nogle gode ideer til mål for udflugter, hvor vi kan tilbyde medlemmer
martimt orienterede oplevelser, som man normalt ellers ikke kan få. I bestyrelsens overvejelser er
bl.a. en Ærø-tur i det tidlige forår med kik bag kulisserne på en eller begge de nye færger i Marstal og Søby. Eller måske en tilsvarende tur på Spodsbjerg-Tårs. Eller - ja, kom gerne med din idé.
Kontakt venligst et medlem af bestyrelsen. Nok om udflugter.
Et urokkeligt fast programpunkt i årets cyklus i sømandsforeningen er den traditionsrige dag med
generalforsamling og middag. Den finder næste gang sted på Hotel Skandinavien i Rudkøbing
lørdag den 18. januar 2020 kl. hhv. 17.00 (generalforsamling) og 18.30 (middag). Reservér
allerede nu denne dato. Nærmere varsko om tilmelding til middag vil følge i god tid.
I bestyrelsen arbejder vi også med at arrangere et eller flere maritime foredrag i løbet af vinteren.
Forskelligt er under overvejelse. Også her modtager vi gerne friske ideer.
Vi ønsker alle medlemmer af Rudkøbing Sømandsforening et godt efterår og vinter og vender
tilbage, når der er mere nyt. Hold dig også opdateret på hjemmesiden. Adressen står nederst.
Gode hilsener fra
Rudkøbing Sømandsforening
Torben Lunnemann Frederiksen, formand.
Tlf. 6251-4999 / 2349-2210. Mail: lunnemann@frederiksen.mail.dk
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