Kære Alle Meginsejlere!
Vi håber der igen i år vil være interesse for at mødes til fællessejlads 3. weekend i juni. I år
er det 20-21. juni. Vi kunne mødes lørdag kl 10 på Fjellebroen Havn (Fjællebrovejen 81
5600 Faaborg) og sejle ud derfra. Vi har aftalt en pris på 50,- for brug af slæbestedet pr.
dag.

Efter sejlturen mødes vi et par kilometer derfra på Rolighedsvænget 2 i Vester Aaby (5600
Faaborg). Torben Madsen (Megin nr.328) har lovet at lægge hus og have til
arrangementet. Forhåbentlig kan vi nyde lidt mad fra grillen og en hyggelig aften på
terrassen.

Der er et enkelt gæsteværelse
til rådighed. Der er naturligvis
også plads til telte på
græsplænen (alternativt
luftmadrasser i stuen). Der er
også mulighed for B&B i
nærheden.
Efter morgenmad søndag tager
vi på endnu en sejltur på
Nakkebølle Fjord.

Fjellebroen havn ved vintertide

Først og fremmest skal I vide at træffet er for alle, som har lyst til at sejle Meginjolle, og
ideen er ganske enkelt at få vores Megin ud af garagen og på vandet sammen med andre
og ikke at forglemme at udveksle erfaring under hyggeligt samvær. Det er også OK kun at
deltage den ene dag.

Som det er sædvane sørger hver enkelt for al forplejning og telt. Torben sørger for kaffe og
brød søndag.

Vi har madpakke med på sejlturene, hvor vi går i land for at spise og få en Megin snak.
Om lørdagen kunne vi tage til Munke på Avernakø. Der er der en lille havn men også en
udmærket sandstrand at gå op på. Men vejr og vind må bestemme mulighederne.
Der er efterhånden tradition for frisk vind 3. weekend i juni så vi håber på et par gode og
hyggelige dage

Vi vil gerne vide hvem og hvor mange der kommer så gerne tilmelding på telefon eller
mail. Hvis nogen har lyst til at komme allerede fredag er I velkomne.

Med venlig hilsen
Torben Madsen
tlf 40 78 29 19
mail: torbenmads1@gmail.com

