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Program for 2017
Hver søndag formiddag kl. 10.00
Hele sæsonen samles vi i Bjærgelaugets Bådehus hver søndag formiddag kl. 10.00,
hvor der vil være mulighed for, at købe morgen/formiddagskaffe og franskbrød m/
tilbehør for 20,- kr. samt øl og vand til medlemspriser.
Hver søndag formiddag kl. 11.00
Hele sæsonen, når vejrguderne ellers er med os og selvfølgelig på betingelse af, at der
møder rigtig mange roere op, så skal båden selvfølgelig i vandet. Det kræver mange
ved årene for at klare den store båd, så mød op og vær med. Vi har det sjovt og hyggeligt på vores ro ture, hvor fællesskabet og latteren står højt på barometeret. At
Skipperen så kræver, at vi også ror sådan nogenlunde i takt og at det ikke ligner et
vildfarent piskeris, ja det er så hvad det er!!!!! Skipperen er altid mand for en god
sømandshistorie.
Hver onsdag aften kl19.00
Hele sæsonen, når vejrguderne ellers er med os og selvfølgelig på betingelse af, at der
møder rigtig mange roere op, så skal båden selvfølgelig i vandet også om aftenen.
Nogle gang vil der være grill hygge efter roning. Kom og nyd den smukke aften og
solnedgangen fra søsiden. Følg med på face book om onsdagen.
Lørdag den 3. juni er der Small Ship race
Denne dag skal vi have vores Flad båd til Hirtshals og hvor den bliver sat i vandet. Vi
vil sammen med Tornby Bjærgelaug og Uggerby Bjærgelaug ligge og ”pjaske” rundt
i havnebassinet. Vi vil på den måde deltage og dermed også lave noget reklame for
vores Bjærgelaug
mandag den 5. juni (Grundlovsdag)
Standerhejsningen sker sædvanen tro ved Bådehuset kl. 13:00, hvor vi glæder os til at
se en hel masse ”gamle” og forhåbentlig også rigtig mange nye medlemmer. Dette arrangement foregår sammen med Tversted Borger- og Turistforening, som samtidig
hejser Badevandsflaget. Der kommer mere information om arrangementet senere.
Følg med på vores hjemmeside og facebook.
Søndag den 11. juni er der første ro samling
Det er første samlingsdag og her skulle der gerne vælges en eller to skippere for sæsonen. Hvordan vi så indvier dem, ja det må besætningen så overveje indtil da.
Netop denne søndag er der ekstra hygge i Bådehuset, hvor vi skal have en geding
sømandsbrunch med alt hvad der tilhører. Pris 50,- kr.

fredag d 23. juni (Sankt Hans aften)
Sammen med Tversted Borger- og Turistforening arrangerer vi Sankt Hans Aften.
Der vil være optog gennem byen med musik og vores fladbåd med start fra Kirkebyen ved rundkørslen kl. 19:00. Bålet tændes kl. 20:00. Vi håber på, at rigtig mange vil
slutte sig til optoget.
På pladsen ved Bådehuset vil den store grill blive tændt kl. 17.00 og der kan købes
pølser. Der kan købes ny stegte frikadeller m/kartoffelsalat. Der kan købes vafler
m/tilbehør, øl, vand, vin, evt. en lille genstand. Der kommer mere information om arrangementet senere.
Der kommer mere om dette arrangement på hjemmeside og facebook
Lørdag den 15. juli kapsejlads
Tornby Bjærgelaug har inviteret vores Laug til Kapsejlads. I den anledning skal der
være kapsejlads mellem vores både, og måske også Uggerby. Vi skal have samlet et
meget stærkt mandskab for at matche de unge stærke drenge fra Tornby, der vil
kæmpe om æren. Vi arrangerer buskørsel. Efter hjemkomst er der grill hygge i Bådehuset til medbragt mad. Drikkevarer kan købes.
Der kommer mere om dette arrangement på hjemmeside og face book.
Fredag den 21. Juli - lørdag den 22. Jul - søndag den 23. juli
Så er det weekenden, hvor Tversted Marked løber af stablen. Vi håber på, at rigtig
mange af vores medlemmer vil støtte op om dette arrangement som frivillige hjælpere. Har du lyst til, at være frivillig hjælper så kontakt Jette Christensen.
Søndag den 13. August kl. 19.30 er der aftengudstjeneste
Der afholdes udendørs gudstjeneste ved Bådehuset i samarbejde med Tversted Menighedsråd. Følg med på vores hjemmeside og facebook.
Søndag den 10. september er der sidste ro samling
Netop denne søndag er der ekstra hygge i Bådehuset hvor vi skal have en geding sømands brunch med alt hvad der tilhører. Pris 50,- kr.
Lørdag den 16. september kl18:00
Afslutningsfest i Bjærgelaugets Bådehus. Vi vil slutte sæsonen af på behørig vis for
alle medlemmer af Tversted Bjærgelaug. Dette markeres med et brag af en afslutningsfest. Vi skal sædvanen tro hygge os med en masse af god mad, snak, latter,
sang, musik og dans til Møllers toner samt lystige fortællinger. Prisen for dette arrangement er 150,00 kr. pr. person som betales ved tilmelding. Der kommer mere information om arrangementet senere. Følg med på vores hjemmeside og facebook.

Vi håber på, at rigtig mange vil støtte op om
vores gode og festlige arrangementer
Gennem hele året
Velkommen til alle nye
som gamle medlemmer.
Bliv medlem af Tversted Bjærgelaug for
100,00 kr. pr. person for et år.
Turister er meget velkommen til at blive
medlemmer og være en del af Tversted
Bjærgelaug. Som turist kan du komme ned i
Bådehuset og være en del af hyggen og få en
tur på bølgen blå.
Bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem

Erik Toustrup
Frank Fauerskov
Lone Mikkelsen
Jette Christensen
Henning Sørensen

20 20 40 79
29 44 76 50
41 69 19 05
21 45 79 14
21 41 39 60

