
Thurø 33 træf 22-24 juli 2016 i Vordingborg 

Der deltog 10 thurøer.  Vi var altid 9 både i havnen, idet  Anne-Kiki  forlod havnen lørdag morgen og i stedet for 

anløb Solitaire lørdag formiddag. 

De deltagende både var:   Rosamunde, Stormy, Smilla, Anne-Kiki, Vesta, Solitaire, Lunke, Arn Gry, Silke og Carin. 

Vejret var som bestilt, varmt, solrigt med svag vind. 

I løbet af fredagen anløb 9 thurøer indbefattet Anne-Kiki med Wilhelm og sejlervennen Claus om bord. De skulle 

sejle mod  Fehmern lørdag formiddag, men var glade for at kunne hilse på de øvrige thurø 33 medlemmer. 

Vi tændte op i grillen fredag aften  og middagen kunne indtages  på terrassen i Sejklubben Snekken’ s ungdomshus, 

som vi havde lånt.   

Både lørdag og søndag morgen havde havnen gratis morgenbrød for havnens gæster, hvilket vi nød godt af. 

Lørdag eftermiddag besøgte vi alle det ny borgmuseum og gåsetårnet, hvilket ikke var så helt tosset. 

Middag lørdag aften (grill ) og senere kaffe med indlæg af den ny ejer af Rødfisk, som viste billeder fra renoveringen. 

Der kommer her lidt billeder fra træffet: 

 

Ved 17 tiden fredag er vi samlet på Sejlklubbens terrasse og skal snakke om planen for træffet. 

                                         Her er skibshunden fra Arn Gry.  Utrolig skikkelig vovse. 

                                         Og nej, det er ikke hundens askebæger ved dens højre forben, men en vandskål 

 

 

 

 



 

Wilhelm som vi kender ham, i godt humør med vennen Claus, også i godt humør. 

                                                                                                         

 

                                                                                                      

Wilhelm har altså en god ”vane”.  Ved vore forskellige                                                                 

arrangementer medbringer han gerne en mægtig flaske vin, 

som han beredvillig deler ud af. – Også denne flaske fik vi 

kål på.  Mon ikke de to gutter i fællesskab har erhvervet 

flasken med tanke på deling med deres sejlerkammerater? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Her de lykkelige ejere af Arn Gry, Linda og Per Venningbo. Det er første gang vi ser dem til vore træf, men sikkert 

ikke sidste gang, at dømme ud fra de pæne smil.  – Det er dem, der ejer den søde skibshund, I så før. 

 

Kl. er 06.40 lørdag morgen. Birthe og Jørgen (Carin) står for morgenbrødet til havnens folk, inbefattet thurø 33 folket 

og må lidt tidligt op. -En fantastisk stille morgen. Man ser de 8 thurøer. Den sidste ligger ved en anden bro tæt på. 

Vi slap for havnepenge, da deltagende både i et stævne ligger gratis efter havnebestemmelserne. – Så kan man 

diskutere, hvad et stævne egentligt er. – Men vi fik da sejlet lidt kapsejlads i klubbens kajakker og Terajoller…. 

Formanden, som er tidligere skrap jollesejler, udfordrede næstformand Niels i Terajoller.  – Og formanden  

erhvervede ”håneretten”. 

 



 

Det er lørdag morgen kl. 08.32 og vore tyske venner skal sydpå.  – Jeg fik en mail om turen, se nedenfor: 

Dear Jörgen, 
we are back home and I would like to thank you and your friends for the warm welcome at Vordingborg and your 
hospitality.  De war meget hyggeligt, es war sehr gemütlich, it was quite  ....... (no English word awailable). 
On Saturday we sailed (by the help of Mr. Bukh) to Nyköbing for lunch and an after-lunch-nap, and then not to 
Nystelwrl.. (Nysted), because we were afraid it would be crowded there on the first day of north German school 
holidays.  We laid at anker about one mile north of Gedser instead.  And that was a good decision:  What can be 
nicer than sitting in the cocpit on the calm sea, pleasant temperature, music of Verdi in the background, a glas of 
wine in the hand, looking at the sun's red ball sinking into the sea and talking about the good times we had during 
our 45 "Himmelfahrt" sailing tours together. 
 
-og det er jo sådan vi vil have det, ikke? 
 

 
Her har vi udsigten fra det lokale gåsetårn. Kigger I godt efter kan I se to thurøer til højre i billedet.  Flot, ikke? 



 

Så er det lørdag kl. 17.44 – Billedet er taget fra en vippende kajak.  Vi lå samlet ved mastekranen på nær to, der lå 

ved broen ved siden af. Man kan lige ane dem til venstre i billedet. Men alle er tæt på vores grillplads og hus. 

I øvrigt kom der lige en af de lokale og skulle have sin mast på. – Han måtte vente til søndag formiddag… 

Læg lige mærke til, at ikke alle har signalflagene oppe. – Det kan godt gøres bedre til næste træf. Det er altså flot, og 

folk lægger mærke til os.  Så gå i gang med at sy nogle selv, eller skriv det på ønskesedlen til jul. 

 

Her er kajakfotomanden lidt længere til havs og man ser de pæne agterstævne på vore thurøer og i midten vores 

”træfhus”, hvor Dannebro svajer. 

 



 

Så er det lørdag aften kl. 20.02 og bøfferne er på grillen. Jeg synes at formanden og næstformanden ser noget 

afslappede ud. – Det er nok efter al den kapsejlads i løbet af eftermiddagen? -  Så er der da lidt mere energi i Jette 

Guhle, som synes at have styr på tiden. 

 

Klokken er 20.49 og middagen er i fuld gang. Herligt vi kunne side ude denne aften.  Senere gik vi indendørs, drak 

kaffe og hørte Ralph’s skrækindjagende historier om Rødfisk og thurøerne generelt. – Det med skrækindjagende var 

vi nu ikke alle enige om. – Det bliver spændende at se resultatet af renoveringen af Rødfisk. 

Det er Ralph først til venstre i billedet. 

 



 

Det er søndag formiddag, Klokken er 10.22. Morgenmaden er sunket og formanden bakker ud fra broen i fint vejr. 

Og i løbet af formiddagen lettede de øvrige thurøer også, og den lokale sejler kunne få sin mast på. 

Nu havde vi altså også perfekt vejr til træffet, og jeg synes det var dejligt, at så mange ville sejle til Vordingborg. 

Jeg havde kontakt til de andre thurøejere, som af forskellige grunde ikke kunne deltage i år. – Men alle var positive 

for et sommertræf. – Nu bliver det Sydfyn i 2017 og her skal vi da med alle sammen, ikke? 

Jørgen (CARIN) 

 


