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Nyhedsbrev januar 2018 
Hej alle ”Marilyn Annes Venner”– og besætning og elever ombord. 

Godt nytår. 
Kære medlem af denne gode forening. 

Må jeg starte med en bøn? 
Jeg vover det. 

Hvis du har en e-mailadresse og du endnu ikke har meddelt den til 
foreningen, vil du så ikke være så venlig at gøre det. 

Du har IKKE meldt din e-mailadresse, hvis du stadig får nyhedsbreve, 
meddelelser og anden post fra os gennem din brevsprække. 

Det er hundedyrt for foreningen at sende med frankerede konvolutter 
- og sendetiden er usikker – med e-mail leveres post med det samme 

Så derfor: send din e-mailadresse til 
npjepsen@gmail.com  

eller ring til mig på 4072 1786, hvis du har brug for teknisk hjælp. 
 

Limfjorden Rundt 2017 
Den årlige kapsejlads: ”Limfjorden Rundt” – 2017 blev igen en stor oplevelse for 

drengene ombord. De går jo op i det med liv og sjæl. 
For vores forening er samarbejdet med Nordvestjysk Fjordkultur fint, og begge 

foreninger profiterer af overskuddet fra salget i de 2 barer ved aftenens spisning og 
fest. Der er stor tilfredshed fra sejlernes side med arrangementet i Struer. 

Betjeningen ved langbordene er nærmest overvældende, for de 2 foreninger stiller med 
så mange opvartere, at hvert bord har sin egen. 

Biksemaden levede op til de største forventninger, så tak igen til ”Struer Smørrebrød”, 
som laver biksemaden og leverer – Struer Kommune betaler. 
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Evaluering af ”Havnens Dag i Struer – 10. juni 2017” 

 

 
 

”Havnens Dag” 10. juni 2017 blev 
forkælet med et fantastisk smukt 
solskinsvejr. Klubber og foreninger fra 
Venø og Struer med tilknytning til det 
maritime liv ved Limfjorden stod 
sammen om arrangementet, som blev 
afviklet med stor entusiasme og rigtigt 
mange besøgende. Det var en festlig dag 
i Struer. 
”Marilyn Annes Venner” deltog med en 
stand. Vi præsenterede foreningen og 
dens aktiviteter. Desuden havde vi en 
konkurrence om sejlenes navne på 
Marilyn Anne. Mange deltog og vi fik 
noget god snak ved den lejlighed.      

 
 
 

 
En aften med  

Christian Liebergreen 
Alene-sejler Jorden rundt i en 35-fods Sagitta  

Tidligere ansat ved SIRIUS-PATRULJEN 
Nu ansat sommermatros på Marilyn Anne 

 
22. marts 2018 om aftenen 

 
Detaljerne er ikke på plads, men det ligger fast, at vi får besøg af  

Christian Liebergreen 
I får mere orientering snarest. 

 
Sæt tid af til denne spændende aften 

 

 
Følg med foreningens hjemmeside: 

 
http://www.marilyn-annes-venner.dk/velkommen-1  
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VESTE – FLOTTE VESTE 

I ”Marilyn Annes Venner” vil vi reklamere lidt for nogle veste, som kan købes for 450,- 
kr. – begrænset antal – forskellige størrelser 

 

 
 
 

GENERALFORSAMLING  
Der indkaldes til generalforsamling 1. maj - 2018 kl. 16.30-17.30 ombord. 

Godt nytår – Carsten Jensen 

Skipper Toke meddeler: 
Skibets planer for foråret og året som vi kender det på nuværende tidspunkt: 
 12-01 - 2018  TV-MIDTVEST programmet Fast arbejde m. Marilyn Anne  
 21.-26./01 - 2018 Skitur til Hafjell 
 03-01 - 2018   Åbent skib V. Vestjysk fjordkultur Ib Frøstrup Andersen, Anders Røjkær 
 21-02 - 2018 foredrag og debat på Struer bibliotek kl. 19:00 Om Marilyn Anne 
 2-4/03 - 2018  Medlemsmøde TS, Debat om Marilyn Anne/ den anderledes skole, 

"Noatun"et skib og en forening med aktive medlemmer (TS bestyrelsen bor på Marilyn Anne i 
weekenden). 

 03-04 - 2018  Afsejling Maritim kursus Herning 
 09-04  Maritim kursus Holstebro/Struer 
 30/4- 4/5 - 2018 Eksamens uge skr. eksamen, skibet er i Struer 
 01-05 – 2018 Generalforsamling ombord for ”Marilyn Annes Venner” 
 09-05 - 2018 Maj Bedding v. Ring Andersen, Svendborg 
 18-21/05 - 2018  Maj Pinsetræf TS i Helsingør 

o Efter Pinse har skibet sejlads til Bornholm, om Gud vil.  
o Mundtlige eksaminer ligger i uge 25 og der er skoleafslutning 

d.28/6 i Struer. 
 I uge 27  er der,traditionen tro, tur med Struer Ungdomsskole. 
 I uge 28  er der, ditto, tur med Lions Club. 
 I uge 29  er der ugetur med Silkeborg Ungdomsskole, som har unge flygtninge og 

danskere med. Det var en stor succes sidste år, så de har booket os igen. 
 Så nu er det sommer og vi holder lidt ferie alle sammen. 
 
 Efter sommerferien er der planer om at deltage i Limfjorden Rundt uge 37, 200 års 

byjubilæum i Frederikshavn i uge 38. 
 Hvis vi er heldige er Kbh-kulturnat og efterårs søslag i Kbh.Havn også at skimte i horisonten. 

 


