Nyhedsbrev december 2021

Svendborg Sunds Sejlklub

Sejlerjuletræ
(billed hugget fra FaceBook)

Og så må der være
godt med maritime
gaver under træet

Invitation til nytårskur søndag d. 9/1-2022.
Vi mødes kl. 11 ved Strandgården og går en frisk tur i nabolaget- husk det varme
praktiske tøj.
Derefter serveres varm suppe med brød og øl/ vand.
Til kaffen hjemmebag.
Vi må regne med at alt skal foregå udendørs, det skal nok blive hyggeligt.
Mange hilsner aktivitetsudvalget.

Status på projekt ”Strandgården”
Efter et par afslag på sponsoransøgninger er vi igen i arbejdstøjet og er ved at tilrette
projektet til den aktuelle situation, med noget dyrere priser på byggeri. Vi håber at
anstrengelserne vil bære frugt i løbet af foråret.
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SSS seniorgruppe er "still going strong"...
Har du lyst at være med i gruppen, så mød endelig op, når vi samles.
De fleste gange er vi 6-8 m/k'er, når vi efter sædvanlig praksis mødes på tirsdage i lige uger
kl. 0930.
Programmet er overskueligt, 2-3 timers arbejdsopgaver og hyggelig samvær med kaffe/brød
en pils og masser af hyggesnak...
Græs, ukrudt og oprydning rundt om Strandgården får en del opmærksomhed.
Og her i efteråret har dommertårnet fået en tiltrængt renovering af yderklædning og vinduer.
Ligeledes skal flagmasten fornyes så alt er klar til foråret 2022.
Vi løser opgaver, som ellers vanskeligt bliver gjort i det daglige klubliv.
DET HELE TAKKET VÆRE UKUELIGE ILDSJÆLE FRA SSS-SENIOR-GRUPPE TAK FOR INDSATSEN I 2021!...
For yderligere info:
Kasserer Frantz Christensen kasserer@sss.dk eller mobil 22169648
og kom på maillisten med info om mødedage og aktiviteter.
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TAK FOR STØTTEN I 2021.
Svendborg Sunds Sejlklub har heldigvis mange trofaste og gode sponsorer og annoncører - og
nye kommer til.
De er fundamentet for mange af de aktiviteter, som vi tilbyder. Du kan finde vores annoncører og sponsorer her i vores Nyhedsbrev, på sponsorvæggen i klubhuset og på vores hjemmeside.
Kunne du tænke dig at være annoncør eller sponsor - eller kender du en potentiel annoncør
eller sponsor - så kontakt sponsorteamet på: sponsorer@sss.dk
STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS.
Glædelig jul
Sponsorteamet.

Den gamle redaktør ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår
Om en god uges tid begynder lyset at vende til bage, og drømmende om den kommende sæson kan få næring.
De bedste sejlerhilsner, Kjeld
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