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ESRUM SØ HAR EGEN VEJRSTATION
MØD OP TIL SEJLERSKOVTUR
TILMELDING TIL ÅRETS STUDIETUR
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En af mine bekendte har købt
en ældre træbåd. Da jeg som
bekendt har sejlet og istandsat
træbåde gennem mange år,
blev jeg forespurgt, om jeg ville
sætte båden i stand. OK sagde
jeg, mod at istandsættelsen
ikke blev gennemgribende, men
at båden blev sejlklar og præsentabel.
Formanden har derfor tilbragt
en del flere timer end normalt i
Sørup Havn denne sommer. Og
hvilken god oplevelse det dog
har været. Jeg har kunnet følge
med i alle de besøgende, der
ankommer til havnen i løbet af
en dag. Ud over medlemmer,
der skal ud og sejle med deres
båd, kommer der medlemmer
af de fiskeklubber, der har både
liggende i havnen. Men især
kommer der familier på tur, der
gerne vil spise deres frokost et
naturskønt sted. Nogle spiller
kort, andre synger fællessange
eller snapseviser….jo, det er
skønt at se, hvor meget vores
havn bliver brugt sådan en
sommer. Og alle berømmer den
idylliske havn, den smukke udsigt og de rene omgivelser.
Hvor er vi heldige at have både
liggende sådan et dejligt sted!
Anders Fisker, formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR RESTEN AF 2016
August
Sejlerskovtur
Søndag den 14. august fra
Sørup Havn kl. 12

trækning og støvlekastning hører til de faste ….med behørige
præmier til alle deltagere.
Medlemmer, som ikke selv har
mulighed for at sejle, kan henvende sig til formanden for at få
sejllejlighed.
September

Den årlige, hyggelige sejlerskovtur til Dr. Bøge i Gribskov,
hvor alle medbringer egen madkurv m.m.
Turen starter med et glas boblevand i Sørup Havn, hvorefter
vi hver især sejler afsted med
vores madkurve. Dem der kommer først, sørger for at tænde
op i grillstederne.

Studietur til Kerteminde
Søndag den 18. september
Afgang fra Sørup Havn

kl. 8.00
BEMÆRK TIDSPUNKTET DET ER 1 TIME TIDLIGERE
END NORMALT!
HJEMKOMST KL. 18.00.

Studietur med frokost med indbygget ølsmagning

Foto: Anders Fisker

Traditionen tro vil der være en
række konkurrencer, hvoraf tov-
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Den årlige studietur går denne
gang til Fyn, nærmere betegnet
Kerteminde, hvor vi skal oplevede det ualmindeligt dejlige
Johannes Larsen Museum og
nyde frokost på Tornøes Hotel,
der også ejer Kerteminde Bryghus.

teminde. En engageret rundviser vil give jer en introduktion til
museet, kunsten og historien.

Kig under havet i Fjord og Bælt

Oplev havets magi på Fjord &
Bælt i selskab med en fascinerende formidler, der vil føre os
fra kæmpe hvalskeletter og
små krabber til levende og helt
unikke sæler og marsvin.

Frokosten skal I nyde på Tornøes Hotel med udsigt over
Kerteminde Havn - lige der hvor
fjord og bælt mødes, og kaffen
vil vi få serveret i det hyggelige
Kaffehus på Johannes Larsen
Museet.
Pris kun kr. 295 for bus, entreer
og frokost og eftermiddagskaffe
og forfriskninger undervejs.
Man betaler selv for drikkevarer.
Der er stadig ledige pladser.
Tilmelding til havnefogeden på
mail: soeruphavn@gmail.com
December

Maleri af Johannes Larsen

Ved besøget på Johannes Larsen Museet, træder vi ind i
fugle- og naturkunstneren Johannes Larsens (1867-1961)
hjem og ser hans fantastiske
værker af naturen omkring Ker-
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Julebanko
Torsdag den 8. december
kl 19.
Sted: Fredensborg Bibliotek,
Jernbanegade, Fredensborg
Det hyggelige julemøde for
medlemmer med familie, hvor
der er mulighed for at vinde juleanden og mange andre gode
sager.
Også dejligt at mødes og glæde
sig til næste sejlsæson midt i
vinteren.

SÅDAN FØLGER DU VEJRET PÅ ESRUM SØ
Vidste du, at Esrum Sø har sin egen vejrstation? Mere nøjagtig vejrudsigt kan du ikke få. Se mere på :www.esrumsoe.dk.
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Som det fremgår er der alle oplysninger for os sejlere, så vi
ikke bliver overrasket af vejret.
Stationen er opsat og drives af
naturfotograf Per Finn Nielsen,
Fredensborg. Og han er en fantastisk fotograf.
Se nogle af hans fotos under
punktet ”Naturfoto Esrum Sø
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Fotogalleri”. Se et lille udpluk
herunder, det er virkelig et besøg værd. Flere fotos kan ses i
bogen "Fredensborg Vertikalt",
udgivet af Per Finn Nielsen.

NYT FRA HAVNEFOGEDEN
Nu går vi ind i efterårssæsonen,
hvor blæsten forhåbentlig lægger sig, så vi får nogle smukke
eftermiddage på søen.

Foto :Lizzie Sørup Pedersen

Britta

Foto: Lizzie Sørup Pedersen

En stor tak til alle som kom og
gav en hånd med på arbejdsdagen. En sådan indsats er guld
værd for havnen.
Som tidligere meddelt udsendes bølgebryderen fremadrettet
kun pr. mail, men kan også ses
på havnenes hjemmeside, hvor
der også er andre spændende
ting at læse om, blandt andet
køb og salg af både og tilbehør.

7

BRUGTE BÅDE
KØBES
Glasfiberbåde op til 7m. Kanoer. Kajakker. Påhængsmotorer og Bådtrailere købes kontant.
Type, størrelse og stand underordnet.

Tlf. 40 87 81 38
Ring og få et bud
Træffes alle dage kl. 8-20
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