
 

 

 

Kære Medlemmer 

 

I denne måned sker der ikke ret meget . 

På nær alt det med Julen - selvfølgelig. 

Og det er både sjovt og hyggeligt. 

Duftende og dejligt. 

Arbejdsomt og dyrt. 

Så I skal ikke læse så meget om NKK. 

Men samles om familie og venner. 

Derfor en kort Pagaj  

 

Julesvømning. 

 
 

Ekstra julesvømmetilbud! 

 

Efter planen er der ikke svømning i uge 52 og 

53, men Viking har booket 3 timer mandag d. 

21. december kl. 16-19. Formanden Claus 

Clausen har inviteret Nexø Kajakklub til at del-

tage så meget eller lidt, som vi har tid og lyst til 

indenfor det tidsrum. Så har I lyst til en ekstra 

dukkert, så ses vi der. 

 

Første ordinære gang i 2016 er mandag d. 4. 

januar kl. 19-20 

 

Klubhuset. 

Kim har tappet vandet af klubhuset, så hvis du 

skal benytte toiletterne, må du hanke op i en 

spand og skylle efter med havvand. 

Og vil du lave kaffe skal du selv ha vand med. 

 

    

         

 

 

Julefrokost lørdag d. 5. dec. 

 
Vi var 18 til bords og der blev disket op med en 

formidabel lækker og hjemmelavet menu: 

 

ChristiansØsild 

Karrysild på bund af urter og frugt 

Æg og tomat i smuk anretning 

Friskfanget Ørred m. spec. dressing 

Laks/torsk let røget med samgfuld dressing 

Grønkålssalat m. rødbede og nødder 

Leverpostej m. champignon, surt og bacon 

Kalveruller m. nødder 

Tarteletter med en drøm af kyllingefyld 

Risalamande med mandel og gave 

Honningsyp 

Hjemmebagt mørkt og lyst brød 

Småkager, knasende sprøde – og slik 

Kaffe og The. 

 

Bordet var smukt dækket og der var pyntet op 

med kogler og gran fra naturen. 

Alt sammen lavet i bedste kollektiv stil. 

 

 
Der blev spist og nydt mangen en dram. 
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Vasket op og skåret brød. 

 

Der blev sunget sjove og umulige sange. 

Der blev danset to trin tv. og et th. til lygteman-

dens søgen efter skatten i mosen. 

 

 
Og der blev spillet terning om de spændende 

gaver. 

 

Således blev festen ved til klokken blev 2 om 

natten 

 

 

 
Og solen stod op kl 8 i en flot horisont. 

Kalender 

December 

Mandag d. 21    Julesvømning kl. 16-19 i 

                           Rønne svømmehal 

 

2016 

Januar 

Svømning          Mandage kl 19-20 i Rønne 

Tirsdag d. 19     Bestyrelsesmøde 

Februar 

Svømning          Mandage d. 1-8-22-29 

                           Kl. 19-20 i Rønne 

Lørdag 27.         Kajakktræning kl. 15-18 i    

                          Rønne sv. hal 

Marts 

Svømning          Mandag d. 7. og 14.  

Tirsdag 8.          Info aften for svællinger 

Lørdag d. 12.     Åbent hus kl. 12-16 

April 

Søndag  d. 3.       Kajaktræning kl. 15-18 i    

                            Rønne 

Svømning           Mandage kl. 19-20 

Lørdag d. 30.      Svællinge kursus i Rønne  

                            Svømmehal kl. 15-18 

 

 

 
 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår 

Bestyrelsen i NKK 

 

 

 

 

 


