
Fælles ture i 2019 

til Stege og Nyord og en spændende natsejlads. 

 

I Pinsen går turen til Stege, hvor vi har lånt Sejlkubben Møn’s klubhus lørdag den 8 juni. 

Vi mødes ved klubhuset lørdag kl. 9:30 til en morgendram og planlægning af dagen. 

Der vil være muligheder for fællesaktiviter lørdag/søndag. Forslag modtages gerne. Ideer kunne være:  

 Silderuten i Stege - en byvandring på et par timer. 

 Besøge Geocenter Møns Klint (med bus) 

 Thorsvang Samlermuseum (ca. 10 min gang fra havnen) 

Om aftenen vil PSK være vært ved en rejemad, og der er lagt op til grill og skipperhistorier. 

 

Den 13-16 juni er der nat- og distancesejlads. Har du ikke prøvet det endnu, så tilmeld dig endelig. 

Motorbåde kan også deltage, og en tur til f.eks. Rügen eller Hven i tomgang er også en oplevelse J 

Spørgsmål til Steen Hansen på tlf. 4058 2781. Se indbydelse på psk.dk 

 

Den 16-18 august finder vores traditionsrige tur til Nyord sted. Som vanligt har vi lejet forsamlingshuset lørdag aften.   

Der vil være mulig for at tilkøbe sig til en menu. Eller man kan grille sin medbragte mad. Mere herom senere. 

I år har vi lavet en aftale med William Houman om en rundvisning på øen om lørdagen. Han bor på Nyord og har styr 

på øens historie og lidt til og meget mere. 

Søndag morgen mødes vi til en morgendram, og derefter er der fællesoprydning af forsamlinghuset. 

Er man frisk på turene men vil måske gerne følges med nogen over Faxe Bugt og ned igennem Bøgestrømmen, så 

ring til Maj-britt på tlf. 40 30 51 15. Så vil turudvalget gerne prøve at finde en båd og besætning, der kan være 

behjælpelig med den del. 

Alle er velkomne i bil, på cykel eller andet transportmiddel. 

 

På sejler gensyn 

Turudvalget 

http://www.sejlklubbenmoen.dk/klubhuset/
https://www.sydkystdanmark.dk/sites/default/files/asp/visitsydsjaelland-moen/Downloads/silderuten.pdf
http://www.moensklint.dk/
http://www.thorsvangsamlermuseum.dk
https://psk.dk/sejlklubbens-turudvalg-inviterer-hermed-til-nat-og-langdistance-sejlads-laes-om-turen-paa-vedhaeftede-indbydelse/
https://nyord.nu/foreninger/nyord-forsamlingshus/
https://nyord.nu/foreninger/nyord-lokalhistorisk-forening/rundvisning-paa-nyord/

