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Har du en spændende historie, en vittighed 
eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og 
dele med alle Øresundere. Så mail din historie 
til os. 

Deadline for indlæg til næste Stroke 
er den 6. Marts 2014

Godt nytår!

Alle Roklubben Øresunds medlemmer ønskes 
et godt nytår!

Forhåbentlig bliver 2014 et rigtig godt år med 
mange aktiviteter og nye medlemmer.

Og tak for det gamle år! 

Tak til alle de medlemmer, som sørgede for 
maden til julefrokosten 17. december 2013. 
Meget lækkert! Tak for godt fremmøde, godt 
humør og underholdning.

Og tak til Mette for at indkøbe et stedsegrønt 
juletræ til roklubben, som vi bliver glade for at 
se hver jul fremover.

Hanne Vinther, formand

mailto:stroken@roklubbenoeresund.dk


INDKALDELSE
TIL

G E N E R A L F O R S A M L I N G

Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler 

tirsdag den   11. februar 2014 kl. 18.30  

med følgende dagsorden:

• Valg af dirigent
• Beretning
• Fremlæggelse af regnskab
• Fremlæggelse af budget
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag – Lovændringsforslag til §7, se vedlagte.
• Valg:
a) til bestyrelse i henhold til lovene (Næstformand, Kasserer, Husforvalter (udvalg),

Materielforvalter (udvalg) og Ungdomsleder
Næstformand Nonnie Westphall er villig til genvalg.
Kasserer Lene Jacobsen er villig til genvalg.
Rochef – 
Husforvalter (udvalg – Hus) Bjarne Thorsen er villig til at stille op.
Husforvalter (udvalg – Udlejning) Mette Grau Hansen er villig til genvalg.
Materielforvalter (udvalg) - Mogens Jørgensen og Allan Elgaard er villige til 
genvalg.

b) 2 suppleanter. Kurt Holm og Kirsten Bendiksen er villige til genvalg.
c) 2 revisorer. Kim Westphall og Irene Dahl er villige til genvalg.
d) 1 revisorsuppleant. Freddy Bregendahl er villig til genvalg.
• Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Kastrup, den 12. januar 2014

Roklubben Øresund
Nonnie Westphall, Næstformand/sekretær



Forslag til generalforsamlingen under pkt. 6, Ændring til Lovene for Roklubben 
Øresund.

Bestyrelsen foreslår en ændring til: Generalforsamling § 7, anden sætning:

Der afholdes generalforsamling senest den 15. februar hvert år med angivelse af 
dagsorden, der skal indeholde nedenstående:

Ændres til:
Der afholdes generalforsamling inden udgangen af februar måned hvert år med 
angivelse af dagsorden, der skal indeholde nedenstående:

Velux Fonden
 
Roklubben Øresund har modtaget 35.000 kr. fra Velux Fonden til 
indkøb af fiberårer.
 
Bevillingen er givet i anerkendelse af ældres aktive indsats.
 
Vi søgte Velux Fonden om 66.000 kr. til indkøb af 22 fiberårer, så 
alle både kunne få deres faste årer, som kan indstilles, så de passer 
præcis til den enkelte båd – og ikke som i dag, hvor vi stjæler 
fiberårer fra andre både og bruger i den båd, vi nu har valgt at ro i.
 
Vi understregede overfor Velux Fonden, at fiberårer er lettere at ro 
med end træårer, og derfor giver ældre mod på længere ture. Og så 
har vi selvfølgelig også redegjort for den store indsats ældreroerne 
yder i klubben med vedligehold og reparation af hus og både.
 
En fiberåre koster 2.500 kr., så de 35.000 kr. giver 14 fiberårer, så 
nogle inriggere vil fortsat have træårer.
 
Hanne Vinther



Medlemsmøde 7. januar 2014 

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag 
den 11. februar kl. 18.30 med 
lovændringsforslag om, at 
generalforsamlingen skal indkaldes inden 
udgangen af februar måned frem for som 
nu inden 15. februar. Dette for at undgå at 
komme i klemme med vinterferie i uge 7. 
Forhåbentlig bliver vi beslutningsdygtige, 
men hvis der ikke er nok fremmødte, så 
tager vi beslutningen på en ekstraordinær 
generalforsamling ifm. et medlemsmøde.

VIGTIGT!

Vi mangler en rochef, og denne meget 
vigtige post skal besættes til 
generalforsamlingen. 
Stillingsbeskrivelsen blev bragt i 
decembers Stroke. Anne Gredsted ønsker 
ikke at fortsætte som husforvalter med 
indkøb og kontakt til rengøringen, så her 
skal vi også finde en anden løsning.

Har du lyst til at give et nap i roklubben 
med diverse aktiviteter, så henvend dig til 
bestyrelsen. På forhånd tak!

Birgit Østergaard er tilmeldt 
langtursstyrmandskursus. Hvis andre er 
interesseret i at uddanne sig indenfor 
roning, f.eks. trænermodul A og B, så 
henvend jer straks til mig, så vi kan nå at 
sikre os en plads på kurserne. Se mere 
på www.roning.dk under Uddannelse.

Vi planlægger lokalstyrmandskursus i 
klubben for nye og gamle roere, når vi 
kommer nærmere rosæsonen. Vi 
kontakter de nye roere fra 2013 direkte for 
at finde nogle datoer, hvor de kan. Men 
også gamle roere, som enten mangler 
uddannelsen, eller som gerne vil have en 
opdatering på deres lokalstyrmandsret, er 
meget velkomne til at henvende sig til 
mig. Vi regner med at skulle bruge to 
hverdagsaftener á 3-4 timer plus en aften 
til praktik på vandet.

Fra Trygfonden har vi fået 5.000 kr. til 
indkøb af kasteliner til vores inriggere, 

således at vi kan foretage ”mand 
overbord øvelser” – altså kaste en line ud 
til en person i vandet, som skal reddes i 
land. Vi tænker dog også at bruge 
kastelinerne ved tillægning til f.eks. 
bolværk, hvor det kan være praktisk at få 
én på land til at hjælpe os med at hale 
båden ind.

Vi har skiftet forsikringsselskab til Alm. 
Brand, hvilket sikrer os en årlig 
besparelse på 15.000 kr. Det er Ingolf og 
Mogens som har forhandlet aftalen. Og 
tak for det!

Bådklargøringen går efter planen, og der 
er opsat en vintermåtte foran porten til 
isolering mod regn og kulde. Bjarne 
Thorsen nævnte muligheden af at 
efterisolere værkstedets og saunaens mur 
udefra.

Kurt Holm har fået vores roshorts hjem fra 
USA. Prisen er 300 kr. pr. stk. Har du 
bestilt robukser, så indbetal beløbet til 
Roklubben Øresunds konto i Bank Nordik, 
Reg.nr. 6507 - kontonr. 3050343579, og 
få bukserne udleveret i klubben. Der er 
bestilt ekstra robukser, så hvis du ikke fik 
bestilt, så kontakt Kurt og hør om din 
størrelser er der. Priser på nye 
windbreaker/regnjakker undersøges.

Ingolf tilbød at køre de to gamle komfurer 
væk. Efter anskaffelsen af nyt komfur, har 
de to tidligere stået i bådehallen, og da de 
ikke virker, skal de bare ud.

Vi talte om færdselsreglerne i køkkenet, 
og igen blev der gjort opmærksom på, at 
der ikke skal stilles madrester i 
køleskabet. Hvis ikke portionen er stor 
nok til at blive frosset ned og genbrugt, 
skal den tages med hjem eller smides ud. 
Ingen har overblik over, hvilke madrester, 
der er i køleskabet, med det resultat, at 
de rådner op. Sættes der mad i 
flaskeskabet ifm. en fest, skal det 
rengøres efter brug. Husk altid at tømme 
både affaldsspand under køkkenvask og 

http://www.roning.dk/


den store sorte sæk efter et arrangement i 
klubben – altså også tirsdage og 
onsdage. Henstil heller ikke tomme eller 
halvtomme bøtter på køkkenbord, fordi I 
tror andre måske kan bruge indholdet. 
Når opvaskemaskinen tømmes, skal alt 
stilles på plads i skabene og ikke henstå 
på køkkenbordet. Med andre ord: 
Køkkenet skal være ”spot clean”, når I 
forlader klubben.

Husk også at slukke lyset, når I går hjem. 
Sidste M/K lukker og slukker.

Og husk så også lige, at det ikke er nok at 
skrive på kalenderen i gangen, når I 
ønsker at låne klubben til private 
arrangementer. Kontakt Mette Grau, som 
koordinerer.

Hanne Vinther

Naturpark Amager

København, Dragør og Tårnby Kommune 
samt Naturstyrelsen og By & Havn er gået 
sammen om at udvikle Naturpark Amager, 
som strækker sig helt fra Islands Brygge til 
Dragør Fortet, og omfatter Kalvebod og 
Amager Fælled, Kongelundsområdet og 
Dragør Sydstrand.

På roernes vegne har Roklubben Øresund 
bedt om at komme i betragtning med en 
anløbsbro ved ét af fugletårnene på 
Amagers sydvestvendte kyst, så vi kan 
komme i land og kigge ud over Fælleden. 

Kvæsthus Projektet

Den tidligere Ofelia Strand ved siden af 
Skuespilhuset i Københavns Havn bliver 
til en 15.000 m2 stor scene til uformelt 
byliv, hvorunder befinder sig et tre-etagers 
parkeringshus.

Vi har noteret os, at der er planer om en 
anløbsbro i Kvæsthusbassinet ved den 65 
m brede kyssetrappe. Roklubben Øresund 
har gjort opmærksom på behovet for 
fortøjningsmuligheder ved broen, da vi 
ikke kan tage vores robåde op på land på 
samme måde, som kajakker kan.

Saltholm

Der er indført jagtforbud på alle fugle på 
den sydligse del af Saltholm, på 
Svaneklapperne og på farvandet mellem 
Saltholm og Peberholm, hvor der også 
bliver totalt sejladsforbud. Saltholms 
Ejerlaug har fået eksproprieret jagtretten 
med 12% af øen.

Der har hele tiden været forbud for robåde 
mod at ro mellem Peberholm og Saltholm, 
men de nye regler må betragtes som en 
skærpelse af sejladsreglerne syd for 
Saltholm.

Hanne Vinther



Teateraften lørdag 1. februar

36 er tilmeldt roklubbens årlige teateraften.

Vi skal se Don Quixote på Betty Nansen 
Teatret, Frederiksberg Alle 57, 1820 
Frederiksberg C, lørdag den 1. februar kl. 
17.00. Forestillingen varer 3 timer!

Ca. kl. 21.00 er der spisning i roklubben – 
og da stykket er spansk skal vi have 
tapas. Igen i år stiller Irene, Bente, Hanne 
K., Lena Juhl og undertegnede op i 
køkkenregionerne og tilbereder en menu. I 
år med marinerede rejer, spanske 
kødboller i mandelsovs, kyllingevinger, 
spansk skinke og spegepølse, rynkede 
kartofler med krydret sovs, soltørrede 
tomater, syltede hvidløg, oliven – og brød. 
Og så kommer Birgit Sonne med kage til 
kaffen. Middagen betales i klubben om 
aftenen og forventes at koste ca. 125 kr. 
Evt. overskud går til bådfonden.

Da det kan være lidt besværligt at komme 
frem og tilbage mellem roklub og teater, 
håber vi, alle hjælpes ad med enten at 
give et lift i bil eller finde et lift i en bil. Se 
deltagerlisten på opslagstavlen.

Vi glæder os til at se jer.

Else Marie & Hanne

Anmeldelse af Don Quixote i Berlingske i 
uddrag:

Fire stjerner ud af 6 mulige.

”Man gjorde en drømmer fortræd”

Don Quixote som flot, lang og opfindsom 
billedforestilling med Nicolas Bro som en 
Don Quixote for god til denne verden.

Nicolas Bros Don Quixote, ridder udi egen 
indbildning, insisterer på at prædike det 
kærlighedens evangelium, som han i sin 
tilstand af drømmende idealisme – efter at 
have forlæst sig på romantiske 
ridderromaner – har forsøgt at føre ud i 
livet.

Trods fornedrelser, trods alle tænkelige 
forsøg på at latterliggøre ham og føre ham 
tilbage på fornuftens sti, har han set sig 
selv som den frelsende ridder, der skulle 
være de fattiges, de undertryktes, de 
ulykkeliges frelser. Undertiden med 
katastrofale følger for ham selv og hans 
trofaste tjener, væbner og følgesvend 
Sancho Panza (spillet af Paw Henriksen) – 
men også for de omgivelser, han har 
forsøgt at hjælpe.

Han er med andre ord et mennesker, der 
er for god til denne verden, men som – 
forstyrret drømmer eller ej – vedbliver at 
holde fast i troen på det gode som en 
mulighed.



Beeskow, Tyskland
Uge rotur 6-11 oktober 2013 i Beeskow, 
Tyskland.
Som medlem af Die Dänemarkfahrer har 
man mulighed for at deltage i roture og 
sammenkomster med danske og tyske 
roere. Hvert efterår afholdes der uge 
roture samt en weekend med roning og 
hyggelig sammenkomst i tyske og danske 
roklubber.

Denne gang var det roklubben Beeskow , 
der ligger syd for Berlin, som var vært . 
Planen for ugeturen var at ro på floderne 
Spree og Dahme, forskellige søer og på 
Oder-Spree Kanalen, som en stor 
Beeskow rundtur.

Vi havde meldt os til ugeturen fra den 6. til 
den 11. oktober 2013 sammen med roere 
fra Roskilde, Ringsted, Svendborg, 
Flensborg, Elmshorner,  Hamburg, 
Birkenwerder og Berlin . Der var i alt 12 
roere, og vi skulle ro i 2 firere (outriggere 
hvor man ror med 2 årer) og man 
skiftedes således at 10 roede og 2 
personer havde landtjeneste  en halv dag 
og sørgede for frokost samt at køre bilen 
med vores bagage.

Vi havde valgt at køre i vores bil via 
Jylland, men det var en stor fejltagelse, 
idet der især i Tyskland var vejarbejde 
overalt, og vi nåede først til Beeskow kl. 
23:00 søndag den 6. oktober efter at have 
kørt i 14 timer.
Vi besluttede at på turen hjem samt i 
fremtiden skal ture til Berlin ske via 
Gedser/Rostock færgen.

Mandag formiddag roede vi først sydpå på 
floden Spree og gennem nogle skønne 
søer og derefter mod vest, men Spree 
blev smallere og vi fik masser af 
modstrøm, så vi om eftermiddagen måtte 
slide os frem. Selvom planen var at vi 
skulle ro 45 km, så måtte vi trække 
bådene på land efter 40 km, da det blev 
for mørkt til at ro. Det lykkedes bilen at 
finde os, og mens vi ventede gjorde Birgits 
energikager stor lykke.  

Vi roede på forskellige store søer til floden 

Dahme og mod nord næsten til Berlin, 
hvor vi drejede mod øst på Oder-Spree 
Kanalen til vi igen kunne ro sydpå på 
Spree til Beeskow. Undervejs skulle vi 
gennem en hel del sluser, men man lærer 
hurtigt hvordan man skal komme ind og 
ud samt hvordan man ved hjælp af 2 
bådshager kan holde båden på plads 
medens vandet stiger eller falder inde i 
slusen.

Tirsdag roede vi 39 km, onsdag 35 km, 
torsdag 32 km og fredag kun 16 km, i alt 
162 km den uge. Vi overnattede i 
roklubber eller vandrehjem, og alle steder 
var der redt op så vi ikke fik brug for vore 
luftmadrasser, soveposer / 
dyne/pudebetræk. På næsten hele turen 
havde vi modstrøm og en enkelt dag 
regnede det næsten hele dagen, men 
alligevel havde vi alle tiders ugetur. 
Bortset fra en del af Oder-Spree Kanalen, 
som går ligeud og er ret kedelig, så roede 
vi gennem nogle naturskønne områder, 
hvor træerne viste sig i de smukkeste 
efterårsfarver.  Der var mange gæs og vi 
kunne høre dem og nogle traner på lang 
afstand. Endvidere så vi mange spor af 
bævere, som om natten fælder store 
træer.  Bæverne er så ihærdige, at 
naturplejerne har været nødt til at sætte 
hegn omkring de træer langs floderne, 
som bæverne ikke må fælde. 
Styrmændene måtte være på vagt for at 
undgå mange bæver-afgnavede grene på 
en meter eller derover, som flød ned at 
floderne.  Nogle steder havde bæverne 
forsøgt at bygge dækninger over floden, 
men det fik de ikke lov til. Der var mange 
ænder og vi så ikke mindre en 3 isfugle på 
turen, og det er meget sjældent at man 
ser dem.

Ved middagstid lagde vi til på et aftalt 
sted, og dem som havde landtjeneste 
havde købt ind, så vi kunne nyde 
frokosten med god mad og drikke og 
derefter strække benene. Når man ror 
med 2 årer behøver man ikke at skifte 
plads undtagen når en anden skal styre 
og det sker normalt kun, hvis man skal ind 



til land af forskellige grunde.  Vi nåede 
dog alle at få godt ondt i bagdelen efter at 
roet meget hver dag.

Fredag den 11. oktober var ugeturen slut 
og om aftenen kom der mange andre 
medlemmer af Die Dänemarkfahrer (heraf 
4 fra Øresund) til en hyggeaften, hvor man 
fik hilst på hinanden. Lørdag deltog 37 
roere i en tur sydpå på Spree og søerne til 
et hyggeligt sted, hvor vi spiste frokost og 
så gik turen tilbage til Beeskow (32 km 
frem og tilbage).

Dem som ikke ønskede at ro havde 
mulighed for at deltage i en bytur. Om 
aften var der fest på en nærliggende 
restaurant og søndag morgen sagde vi 
farvel og kørte til Rostock. Vi fik en god 
frokost ombord på færgen til Gedser.  Det 
var en rigtig god tur hvor alle deltagere var 
meget hjælpsomme og behagelige. Det er 
ikke svært at lære at ro med 2 årer, og det 
kan stærkt anbefales at blive medlem af 
DD og få nogle anderledes ro oplevelser.

Birgit og Ingolf

JULERONING.
Den 14. december 2013 var vi nogle 
stykker, der havde sat hinanden stævne 
hos SAS Roklub for at ro til julehygge hos 
kredsen. Det blev som sædvanligt afholdt 
hos B&W roklub i Langeliniehavnen.

Efter lidt genvordigheder med at gøre 
både klar, som så senere skulle ændres til 
en anden, da der var een, som ikke 
dukkede op, så kom vi da af sted ca. 
1115. Vejret var fint, næsten ingen vind og 
solen brød næsten igennem.

Turen var den sædvanlige: rundt Gammel 
Strand, bag om Holmen, hvor der var 
"pitstop" med optankning. Videre til 
Langeliniehavnen og den ventende varme 
gløgg. Det skulle vise sig, at der dukkede 
rigtig mange roere op, omkring 80.
Ved 14 tiden startede vi så ud igen for at 
ro tilbage til SAS. Vi skulle jo være tilbage 
inden mørkets frembrud.

Det var alt i alt en meget god og hyggelig 
dag, synes jeg. Synd for dem som ikke 
var med, men det kan jo ændres senere i 
2014.

Rohilsen Kurt.

Julefrokosten 2013
En liflig duft af mad kom én i møde, da 
man forventningsfuld åbnede døren ind til 
klubben. Det var ganske vist - jul igen.

Der var hektisk aktivitet i køkkenet for at 
få alle retterne klar til det aftalte tidspunkt. 
Samtidig i klubstuen blev der dækket et 
festligt bord samt pyntet juletræ, så det alt 
sammen stod klar til vi skulle spise alle de 
lækre retter, som var ved at blive 
forberedt.  

Bådholdet var blevet færdig og 
efterhånden var alle mødt frem så vi 
kunne sætte os til bords og kaste os over 
alle de lækre retter, skyllet ned med juleøl 
og snaps.

Årets julehistorie fortalt af Nonnie drejede 
sig om julen. Vi fik uddelt spørgeskemaer, 
som vi så fik tid til at udfylde før Nonnie 
læste op. Vi skulle så rette hinandens 
skemaer. Det kunne ikke gå helt galt, da 
mange af os fulgte med i hele 2 
julekalendere, og det måtte jo kaste noget 
af sig. Det gik da også ok, men der er 
altid plads til forbedringer. 

Der blev også plads til at synge, for en jul 
uden sang det går ikke.

Den lækre menu blev afsluttet med ost og 
ris-a-la-mande med mandelgaver.

Tusind tak til alle kokke for super lækker 
mad.

Godt Nytår.

Lene



NYTÅRSBAD/KUR.
Det er med stor beklagelse, at jeg var 
nødt til af aflyse arrangementet i år, men 
det var på grund af manglende tilslutning.
Hvorvidt det skal genoptages er helt op til 
medlemmerne, men det kræver, at man 
møder op og lader arrangøren vide, at 
man kommer, så der er noget at rette sig 
efter.
I år var vi 3 personer, og det er for lidt.

Alligevel godt nytår til alle.

Rohilsen Kurt.

ROBUKSER.

Der er ankommet nye robukser. Der er 
selvfølgelig til alle, som har bestilt, men 
der er også lidt ekstra, så hvis man ikke 
lige var med, så er der stadig mulighed.
Bukserne koster 300,- kr. pr. par.
Udlevering ved mig eller andet 
bestyrelsesmedlem.
Betaling: enten overførsel til kassereren 
på kontingentnummeret eller kontant ved 
udleveringen.

Rohilsen  Kurt.

Klabautermandsfest

Afholdes i år i Dragør Roklub
Lørdag d. 1. marts kl. 15.
Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.
Kirsten

Forårsrengøring

Som det sker hvert år, skal roklubben gøres klar til sæson start.  

Hvorfor der vil være forårsrengøring i klubben i marts måned. I skrivende 
stund er datoen endnu ikke fastsat, men hold øje med opslagstavlen mv. 
for yderlig information og tilmelding.

Der startes med morgenmad, hvorefter opgaverne bliver delt ud.

Red.



Kalender
Tirsdags Ekstra
Tirsdag 18.2 – Vinsmagning

Tirsdag den 18. februar kl. 19.30 er der 
vinsmagning i klubben.

Igen i år står Preben Henningsen for et 
vin-arrangement, hvor han introducerer os 
til nogle spændende vine og udfordrer 
vores viden om vin.

Tutten sørger lidt spiseligt til 
vinsmagningen.

Vi skal være minimum 15 deltagere, så 
tilmelding på opslagstavlen tirsdag den 
11. februar. Tag gerne en gæst med. 
Tilmelding er bindende.

Prisen bliver 30 kr. for mad og 70 kr. for 
vin, dvs. 100 kr. i alt.

Hanne Vinther

Svømmeprøve 14. marts 
kl. 18.00
I november var det kun Kurt, Mogens og 
jeg, der aflagde svømmeprøve. Så vi 
regner med at se rigtig mange, når der 
igen er mulighed for at aflægge 
svømmeprøve fredag den 14. marts kl. 
18.00.

Mogens sørger for at bringe 
redningsveste og årer op i Korsvejens 
Skoles svømmehal på Tårnbyvej. Kom og 
prøv at iføre dig redningsvest i vandet og 
svøm mellem to årer. Alle skal kunne 
disse redningsmanøvrer af hensyn til 
vores sikkerhed til søs.

Dørene til svømmehallen plejer at stå 
åbne, men skulle de være lukkede, så 
ring på klokken udenfor, så kommer der et 
”badedyr” og åbner. 

Hanne Vinther

Standerhejsning
Standeren hejses lørdag d. 29. marts 
2014.

Der vil på et senere tidspunkt komme flere 
oplysninger om, hvordan dagen skal 
forløbe, men for nu så reserver dagen i 
kalenderen.   

Bestyrelsen



Kalender oversigt

februar marts april maj
1 1 ti 1 Medlemsmøde to 1

sø 2 sø 2 2 2
3 3 to 3 3

ti 4 Medlemsmøde ti 4 Medlemsmøde 4 sø 4
5 5 5 5

to 6 to 6 Deadline sø 6 ti 6 Medlemsmøde
7 7 7 7
8 8 ti 8 to 8

sø 9 sø 9 9 9
10 10 to 10 10

ti 11 Generalforsamling ti 11 11 sø 11
12 12 12 12

to 13 to 13 sø 13 ti 13
14 14 Svømmeprøve 14 14
15 15 ti 15 to 15

sø 16 sø 16 16 16
17 17 to 17 17

ti 18 Tirsdag Ekstra ti 18 18 sø 18
19 19 19 19

to 20 to 20 sø 20 ti 20
21 21 21 21
22 22 ti 22 to 22

sø 23 sø 23 23 23
24 24 to 24 24

ti 25 ti 25 25 sø 25
26 26 26 26

to 27 to 27 sø 27 ti 27
28 28 28 28

29 Standerhejsning ti 29 to 29
sø 30 30 30

31 31

lø Teaateraften lø Klabautermandfest
on fr

ma ma lø
fr

on on lø ma

fr fr ma on
lø lø

on fr
ma ma lø

fr
on on lø ma

fr fr ma on
lø lø

on fr
ma ma lø

fr
on on lø ma

fr fr ma on
lø lø

on fr
ma ma lø

fr
on on lø ma

fr fr ma on
lø

on fr
ma lø


