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På denne plads plejer formanden at ytre sig om vejret, der jo
er ret væsentligt for os, der sejler på Esrum Sø. Og lad os slå
fast med det samme: Indtil nu
har det nok været den mest
blæsende og regnfulde sæson
vi har haft i mange år. Øv. Øv.
Selv om vi kommer på havnen
for at tømme både eller bare at
tilse, så mødes man jo ikke på
samme måde, som når familierne tager ud og sejle og får sig
en snak med nabobåden og andre, der er på besøg i havnen.
Og det er jo noget af det, der
gør vores havn til noget særligt:
Det sociale liv vi har sammen.
Som kompensation foreslår vi,
at endnu flere deltager i den årlige sejlerskovtur, der foregår
allerede søndag den 9. august,
med start kl. 12.00 fra Sørup
Havn. Det bliver selvfølgelig supervejr netop den dag, og bestyrelsen har lagt sig i selen for
at der bliver nye udfordringer
udover de traditionelle – bl.a.
bueskydning. Husk også den
spændende studietur til søfartsmuseet m.fl. på slottet Malmøhus i Malmø i september.
Det bliver virkelig en oplevelse.
Se mere herom i bladet.
Anders Fisker, Formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR ÅRET 2015
August
Sejlerskovtur
Søndag 9. august kl. 12.00
Sted: Start fra Sørup Havn
Foto: Lizzie Sørup Pedersen

Den årlige, hyggelige sejlerskovtur til Dr. Bøge starter som
sædvanlig med en velkomstdrink i Sørup Havn. Alle medbringer egen madkurv og drikkevarer m.v. og bådlavet står
for arrangement af bl.a. den årlige støvlekastekonkurrence og
tovtrækning m.v. I år bliver der
ekstra aktiviteter – bl.a. bueskydningskonkurrence. Det er
virkelig en sjov og hyggelig eftermiddag, hvor vi får snakket
og grinet sammen – og det foregår på en af de smukkeste
steder i Gribskov med udsigt
over søen. Deltagere, f.eks.
passive medlemmer, der ikke
selv har mulighed for at sejle,
kan henvende sig til formanden.
Inden afgang bliver det så koordineret, hvem, der kan have
gæster med.
Bemærk! Børne (børnebørn) er
også meget velkomne – og turen er bestemt børnevenlig, og
der er mange præmier til børn.

September
Studietur
Søndag den 20. september
kl. 9.00
Sted. Start fra Sørup Havn
Den årlige studietur går til
Malmø, hvor vi besøger Malmöhus Slott og det Maritime
Museum, som ligger lige ved siden af slottet.
Vi kan love jer en virkelig spændende tur, til et slot, som oprindeligt er bygget af Erik af Pommern, som en del af det at sikre
Øresundstolden. Det er Nordens ældst bevarede slot!

Malmöhus Slott
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Rent museumsmæssigt er det
udformet meget informativt, og
som dansker er det rigtigt interessant at se. Deltagerne får en
rigtig god oplevelse.

guidede rundvisninger i ubåden. Fra nyere tid kan man opleve et svensk jagerfly af model
Viggen, som var i drift frem til år
2000.

Riddersalen på Malmöhus Slott

Efter slottet spiser vi frokost i
Kommendantens Kafe’.
Efter den gode lunch forsætter
vi til: Teknikkens og Søfartens
Hus, der er en del af Malmø
Museet på Malmøhus Slot og
spænder over videnskabs-, teknik-, industri- og søfartshistorie.
Her kan man se nye og gamle
biler, flymotorer, motorcykler,
sporvogne, dampmaskiner
m.m. Desuden har museet skiftende særudstillinger, bl.a. med
Ubåden U3
Gå ombord i den 50 meter
lange ubåd U3 fra 2. verdenskrig. Ubåden er den ene af i alt
ni ubåde, som svenske værfter
byggede under 2. verdenskrig.
Et par gange om ugen er der
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Pris for denne spændende tur
er kun kr. 295, som dækker
bustur, færgebillet, adgangsbillet til museerne, frokost og eftermiddagskaffe. Drikkevarer
betaler du selv, men du får virkelig meget for pengene kan vi
love!
Tilmelding til havnefogeden senest den 13. september 2015.
soeruphavn@gmail.com

December
Julebanko
Torsdag den 3. december
kl. 19.00
Sted: Fredensborg Bibliotek.
Hyggeligt julemøde med mulighed for at vinde juleanden og
den store gavekurv samt
mange andre gode sager.

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

FLYDENDE BÅD- OG UDSTYRSMESSER MED AKTIVITETER
Julebanko er et tilløbsstykke

År for år har vi rekorddeltagelse
til dette arrangement, hvor vi
synger julesange og drikker
kaffe, spise julekager og guf.
Den hyggeligste start på julemåneden man kan ønske sig.
Arrangementer er forbeholdt
medlemmer og deres pårørende. Man møder bare op med
godt humør – og så håber vi på
at have plads til alle.
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Sommerens bådmesse i Ishøj
Havn – fra 28. til 30. august –
ser allerede nu ud til at blive et
tilløbsstykke. Størstedelen af de
mange stande er allerede udlejet, og alle de store mærker er
repræsenteret. Der bliver nok at
kigge på for sejlglade gæster.
Det er Tempo Huset, der sammen med Danboat står bag udstillingen. Tempo Huset rummer
ikke færre end 2.200 kvm lige
ud til kajpladserne og bliver udstillingens midtpunkt. Her vil
være stande med alt fra påhængsmotorer til maritim elektronik og lækkert sejlertøj.

Tempo Huset bruges normalt til
vinteropbevaring af store både,
men i år har Tempo Huset besluttet, at de gode rammer skal
udnyttes til udstilling.
Danmarks bådmekka
Ishøj Havn er i forvejen kendt
som hele Danmarks bådmekka
med et hyggeligt sejlermiljø.
Her ligger en lang række bådfirmaer og langs de mange kajer
og bådbroer vil der være mere
end 250 både udstillet. Også på
land vil der være mange sejlerdrømme at kigge på.
Tæt på det hele
Ishøj Havn har beliggenheden
med sig. Det er ikke hver dag,
der er bådudstillinger i Danmark, hvor man kan sejle til.
Dertil kommer at Høje Taastrup
Station og S-tog ligger tæt på,
og bybusserne kører lige til kajen. Motorvejen ligger kun 5 minutter væk. Og kommer man
langvejs fra, er der ikke langt
fra Kastrup til Ishøj Havn. Vil
man også have et kulturelt udbytte af turen ligger kunstmuseet Arken lige overfor udstillingen.
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Gratis entré
Det bliver gratis at besøge udstillingen. Men der vil være muligheder nok for at bruge penge.
Også selv om man ikke underskriver en kontakt på en
båd. Her vil være boder med
vand og fadøl og grill med både
bøffer og pølser, så alle kan få
appetitten stillet og tørsten slukket.

Medlemmernes hjørne
Salg

har interesse, henvend Dem
venligst til Robert Frost 48 40
20 60.

Foto: Michael Bach

Nyt fra Havnefogeden
Jeg vil først takke alle de medlemmer som mødte op på arbejdsdagen og gjorde det muligt at få lavet en masse ting,
hvor der skal bruges mere end
to hænder til. Især kantfliserne
ved indermolen, som var årets
store projekt.

Flot og velholdt Lynæs jolle
sælges.
Tilbehør. (Storsejl.genua.fug. El
motor + batteri.)
Henvendes til.
Michael Bach. På mobil
23333002 eller
mail.michael.bach@sca.com
Køb, salg eller bytte
We would like to purchase a
small pleasure boat suitable for
an electric motor. I would also
like to sell or exchange my
Lynaes sail boat. If interested,
please contact Robert Frost at
48 40 20 60.
Vi vil gerne købe en lille båd
med elektrisk motor. Jeg vil
også gerne sælge eller bytte min
Lynæs sejlbåd. Såfremt dette
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Foto: Britta Christensen

Der benyttes mange forskellige
transportmuligheder på søen.
F.eks. almindelig cykel.
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