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Hej alle VBK medlemmer. 
 
Indhold: 
Standerhejsning. 
Svensk pengeombytning. 
Hjertestarter og 1. hjælp. 
Loppemarkeder i foråret. 
Datoer til kalenderen. 
  
Standerhejsning 
Søndag den 3. april satte VBK standeren og 
markerede dermed at en ny sæson er startet. 
Da formand Per befandt sig under fremmede 
himmelstrøg var det i stedet næstformanden, der 
holdt den obligatoriske tale. 
Den var nok ikke så lang som den tale Per ville have 
holdt, men den var der. 
Efter talen sang og skød vi standeren til tops på 
traditionel vis. 

 
Finn holder tale. 
Vi plejer at være omkring 30 – 35 til 
standerhejsning, men i år var vi ca. 75, der deltog 
– en dejlig stor tilslutning og tak til de fremmødte. 
Indkøb af pølser mv. var beregnet, så vi var helt 
sikker på at der var nok til det antal der plejer at 
komme, vi havde indkøbt 100 frankfurtere – men 
vi må erkende at det store fremmøde – som vi er 
meget glade for – bevirkede at vi gik helt død for 
ketchup og nogle måtte nøjes med en ”kradser” da 
de kom anden gang.  
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Her er et udsnit af tilhørerne. 
 

 
Pølseristning for fulde omdrejninger. 

 
Og køen til de ristede var lang. 
 
I skrivende stund er der nogen af Jer, der allerede 
har fået båden ned i det væmmeligt kolde vand.  
Og koldt er det, men når solen er fremme og det 
er stille og man står og kikker ud på havnen, kan 
man mærke noget der minder om en magnet i 
havnebassinet og så er det med at komme i 
omdrejninger med forårsklargøringen så ”skivet” 
kan komme i søen inden der skal indkøbes 
altankasser. 
 
Svensk pengeombytning 
Skal I til Sverige til sommer og ligger I inde med en 
beholdning af svenske pengesedler, skal I være 
opmærksomme på at vore naboer har gang i en 
udskiftning af pengesedler.  
1. oktober 2015 fik Sverige nye pengesedler. Nu er 
der ikke længere forfatteren Selma Lagerlöf og Nils 
Holgersen på en hvid gase, der præger den lille 20-
kroneseddel, derimod Astrid Lindgren og et 
landskab fra Småland. Alle nye sedler får motiver 
af kendte svenskere. I første omgang drejer det sig 
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om nye 20-, 50-, 200- og 1.000-kronesedler. 
 
Hvis du har gamle sedler liggende, fx 20-
kronesedler med motiv af Selma Lagerlöf, skal du 
bruge eller ombytte sedlerne inden 30. juni 2016 
- hvorefter bliver de ugyldige. 
 
Næste fase er 1. oktober 2016, hvor de 
nuværende 100- og 500-kronesedler udskiftes. 
 

  
Læs mere på Sveriges Riksbanks hjemmeside.           
( riksbank.se ) 
 

 
 
 

Hjertestarter og 1. hjælp 
Lørdag den 16. april var der kursus i hvordan man 
bruger en hjertestarter og yder 1. hjælp. 
Deltagerne fik en grundig instruktion i hvordan gør 
”sådan noget”.  
Herunder ser I ”den nødstedte” der blev reddet 
adskillige gange sidste lørdag. 
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Loppemarkeder i foråret. 
Har du været i dine gemmer? 
Har du kun 1, 2 eller 3 ting til loppemarked og  
synes du at det er for lidt, eller har du ikke tid de 
pågældende dage så lad VBK sælge dine ting. Du 
indlevere tingene til "loppemarkedsbestyreren" 
med den pris du forventer og din "mindstepris" så 
prøver vi at sælge dit guld og afregner senere. 
Tilmeld dine ting på VBK's hjemmeside under 
"Kontakt" eller til deboy1947@gmail.com 
Du kan se siden her http://vallensbaek-
baadklub.dk/maritimt-loppemarked 
 
Datoer til kalenderen. 
Lørdag den 14. maj – maritimt loppemarked. 
Den 28. maj 2016 er det havnens dag overalt i 
Danmark ( samt maritimt loppemarked i VBK. ) 
Lørdag den 4. juni – arbejdsdag i og omkring 
klubhuset. 
Torsdag den 23. juni – Skt. Hans – grillen bliver 
tændt, kom og steg dine bøffer eller pølser i godt 
selskab. 
 
 

Aprilsvejr 

 
Herover ser I ægte aprilsvejr. Det er ikke gødning, 
der ligger i græsset – det er sne – og vi skulle have 
malet bund og poleret fribord – øv. 

- o0o – 
 

Dagens Storm P. 
2 mænd møder hinanden på gaden og følgende 
ordveksling høres: 
- Nu har jeg hilst 3 gange Hr. Hansen 
- Ja – bliv bare ved – jeg hedder Olsen! 

- o0o – 
 


