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Hej alle VBK medlemmer.

Indhold:
Corona.
Uddybning.

en hånd med, skubbes det også til vi igen må ses
i lidt større forsamlinger.
Det var en trist affære da jeg søndag den 5. april i
min ensomhed hejste standeren.
Det var en flot morgen – sol og blå himmel – men
jeg savnede alle Jer der plejer at deltage med sang,
skud og fortæring af ristede pølser.

Efterlysning - billeder.
Diverse.
Datoer til kalenderen.

Corona.
Kære medlemmer.
I historietimerne har vi hørt om stenalderen,
jernalderen osv. – lige nu lever vi i Corona alderen.
Nu kan vi dog igen komme til tandlæge og frisør,
men I klubhuset må der – som alle andre steder i
samfundet – stadig ikke være sammenkomster
med mere end 10 personer.
Det påvirker klubbens planlagte arrangementer i
den samme kedelige retning – nemlig aflysning.
Den 25. april var det meningen at der skulle have
været et ”tak for hjælpen” arrangement for alle
de, der var med til renovering af klubhuset, men
da der heldigvis var mange flere end 10 der gav

Uddybning.
Uddybningen er nu tilendebragt og der er mellem
3,1 og 3,5 m i den afmærkede rende. Når I er
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kommet ud af den er der ca. 4 m. Men lad være
med at passere for tæt på molehovederne når I
sejler ud og ind – der er nok kun ca 2 m.

Efterlysning – billeder.
Dennis modtager stadig meget gerne maritime
billeder han kan bruge på klubbens hjemmeside.
Det er de billeder der på skift bliver vist for oven,
når man er inde på siden.

Datoer til kalenderen.
Diverse.

Lørdag den 25. april - medhjælperfest – udsat,
men absolut ikke aflyst.
Onsdag den 06. maj – Pantanius forsikring –
kommer og fortæller. Det må nok også vente til
senere.
Torsdag den 28. maj – arbejdsdag i havnen.

Lene og Søren fik lyst til at køre en tur og kom forbi
Lynæs. Der fandt de Wallenberg som en del af os
har set i fjernsynet – langt mod nord.
Og oppe til højre - nej – det er ikke en stor slikpind,
men White Shoal Light, et fyrtårn i lake Michigan
søen i USA.

Lørdag den 13. juni – havnens dag, Hvor der – hvis
vi får lov - igen vil være loppemarked samt ”det
muntre køkken”, så hvis nogen har gamle
tallerkener, der skal kasseres, vil vi meget gerne
have dem.
Tirsdag den 23. juni – Sankt Hans – vi ”fyrer op” i
grillen.
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