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STANDEREN ER STRØGET
Lørdag den 2. november kl. 15.00 var der standersænkning,
hvor klubben var vært ved kaffe og kage. Tak til Lizzy som stod for
forplejningen og til Erik som holdt talen.
Standeren ligger nu i klubhuset og er ved at få en overhaling, så
den er klar igen til foråret.
Søredningstjenesten
Onsdag den 23. oktober var der informationsmøde
vedrørende
opstart
af
en
afdeling
af
Søredningstjenesten i Assens. Mødet blev afholdt i
samarbejde med Assens Kommune, Assens Havn, Assens
Tursejlerklub, Assens Dykkerklub, Assens Søsportscenter og
Dansk Søredningsselskab. Der var mødte lidt over 30
interesserede op, hvoraf ca. 20 meldte sig som interesserede i at
starte en afdeling op i Assens. De interesserede holder møde
igen den 26. november kl. 19.00 i Assens Sejlklub. Du er
velkommen til at møde op, hvis du ikke nåede det første gang.

Sejlerskolen
Henrik Larsen har igen i år startet et hold for den teoretisk del af
duelighedsbeviset op. Holdet er i år på 5 kursister, tag godt imod
dem når i møder dem i klubben.
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Preben Heide
Mit levnedsløb

Født 26. november 1939 i Viby J.
Uddannet journalist på Morsø
Folkeblad, Nykøbing Mors (1959)
hvorfra jeg fik den udtalelse af
redaktøren, som kan ses ved
siden af.
Derefter Villabyerne, Ringkøbing
Amts Dagblad og Randers
Dagblad.
Studier ved Institut for
Statskundskab ved Aarhus
Universitet.
Derefter Jyllands-Posten
(forbrugerjournalist).
Fra 1969 TV-avisens redaktion
DR i Aarhus.
1972-1985 redaktør af og
studievært på programmer som
Landet Rundt, Dagens Danmark
og Kanal 22. Tilrettelægger af et
stort antal TV-serier med titler
som ”Fra Gedser til Skagen”, ”Her
på egnen” og ”Se det selv”.
Desuden mange
enkeltprogrammer med
Færøerne som særligt fokusområde og portrætudsendelser,
bl.a. om den afdøde kunstner
Sven Havsteen-Mikkelsen fra Ærø
Fra 1990 nyhedschef og
studievært på TV2/Østjylland.
Fra 1996 programtilrettelægger
på DR/Radio bl.a. som redaktør af
KulturNyt på P1.
Forfatter til bøgerne ”Strejftogt i
Det syddanske Øhav”,
”Drømmesejlads og forlis”,
”Limfjorden set fra søsiden” og
”Fra fjorden” – bøger, der alle
tager udgangspunkt i mit liv som
tursejler.
Gift med journalist Ann Nissen.

Løbesedler
Vores forsøg med at dele løbesedler ud på havnen gav et par nye
medlemmer. Løbesedlerne beskrev klubbens aktiviteter og de
arrangementer vi har planlagt i efteråret, og så tilbød vi nye
medlemmer gratis medlemskab resten af året.
Vi er i gang med at planlægge aktiviteterne igennem vinteren og
foråret, så hvis du har nogle gode forslag eller har lyst til at stå for
et arrangement, så glæder vi os til at høre fra dig.
I efteråret har vi planlagt følgende aktiviteter:
Tirsdag den 19. november kl. 19.30 vil
Ann Nissen og Preben Heide, der
har skrevet bøger og lavet fjernsyn om
sejlads
og
sejlerlivets
glæder,
underholde med ”glimt fra et langt
sejlerliv”. Se boksen i siden.
Svømningen er i gang
Husk, at du har mulighed for at svømme i
Tommerup
svømmehal hver
søndag
formiddag fra kl. 10.00-11.00 frem til ultimo
marts, dog ikke mellem jul og nytår og
følgende søndage: 1/12 + 8/12 + 15/3 + 22/3.
I lighed med tidligere år vil der ikke være
svømmeleder/livredder i hallen.
Giv nyhedsbrevet videre til dine naboer og husk at spørg
dem om ikke de skal med til et af vores arrangementer i
klubben – jo flere vi er jo flere spændende
arrangementer kan vi lave!
Sejlerhilsner
Peder Roar
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