Invitation til Thurø 33 sommertræf 2016 i Vordingborg
Fredag d. 22.7. til søndag d. 24.7

Mon ikke de fleste Thurø 33 sejlere kender den udsigt. Det er Nordhavnen i Vordingborg og billedet er
taget fra den terrasse/lokale hvor vi skal hygge os. Det er taget i dag d. 25.5.16 og vi regner med, at vejret
til træffet bliver det samme (hvis min bestilling ”går igennem”)
Jeg har reserveret et klublokale i alle de nævnte tre dage og dem der ankommer fredag, skal vi nok hygge
os med.
Ellers er programmet nogenlunde sådan her:
Vi regner med, at I er ankommet i god tid, således at vi kan gå en tur op på Borgen og få det kulturelle
indspark, som vi skal have en gang imellem. Mon ikke besøget starter ved 14 tiden og der kan godt gå flere
timer, hvis man fordyber sig lidt i tingene. - Der er bygget et nyt museum og ved indgangen får man
udleveret en I–pad, som guider en rundt på borgen. En tur op i Gåsetårnet er også en god oplevelse.
Efter kultur-turen er vi blevet godt sultne og aftensmiddagen indtages vel omkring kl. 19.00.
Vi sørger for grill og masser af grillkul, og det er op til deltagerne hvad man ønsker at spise. – Altså
medbring selv hvad I spiser og hvad I drikker. I klublokalet er der alt service, kogegrej, andet køkkengrej og
opvaskemaskine.
Vi har lidt billeder, vi måske kan se på og Ralph (den nye ejer af Rødfisk) tager billeder med af Rødfisk og
kan fortælle om sine planer med renoveringen af denne.

Men ellers har vi den sædvanlige dejlige hygge i selskab med de øvrige Thurø 33 sejlere.
Søndag: Vi satser på fælles morgenmad og ellers kan man gøre lige præcist, som man har lyst til.
Jeg vil søge om vi kan ligge nogenlunde samlet ved broen med mastekranen (se billedet, det er broen med
den gule båd og tæt på vores lokale) – Garanti gives ikke.
Men ring når I nærmer jer havnen, så guider jeg lidt.
---------------Jeg vil gerne have en nogenlunde forhåndstilkendegivelse, om I har lyst til at deltage eller har andre planer
da jeg skal orientere havnefogeden og købe grillkul m.m.
Så send lige en mail om dette på jamonand@gmail.com eller sms på 23725760, eller bare ring.
Venlig hilsen
Jørgen (CARIN af Vordingborg)

