medlem af

Lidt læsestof til julen
Vi vedhæfter et gammelt skriv, som Kim T. har
støvet op. En beretning fra før verden gik af lave
og pionerer dristede sig ud i primitivt lejrliv i sejlkajakker (selvom den bliver omtalt som kano er
båden overdækket med åbent cockpit og der ros
med pagaj). Det var den gang man skrev navneord
med stort, bolleå’et endnu ikke var opfundet og
indenrigstrafikken primært foregik med færger og
fragtskibe. Pionerånden længe leve!
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Lucia optog i Hasle

Julefrokosten d. 7. december
For to år siden forsøgte Nexø Kajakklub at gennemføre et Lucia optog i kajak i Nexø men måtte
aflyse pga. frostgrader og østenvind på 16 m/s. I
år tog Hammerodde Kajaklub så initiativet til at
afholde det i Hasle havn. Denne gang med stor
succes. 13 smukt illuminerede kajakker promenerede rundt i havnen og sang Lucia sangen. Olielamper lyste op på kajkanten, hvor medlemmer fra
koret Det Rytmiske Selskab sang for for de 200

Endnu en gang var klubstuen ramme om en hyggelig julefrokost. Der blev spist, sunget, danset,
leget og hygget til klokken blev 02. Birthe gav os
en lille hjemmeopgave til næste julefrokost lørdag
d. 5. december 2020:
Når jeg bli’r fuld så bli’r jeg glad
Når jeg er glad så bli’r jeg vakker.
Jeg går omkring i vor lille stad
imellem huse og barakker.
Og alle træer vælter jeg omkuld.
Det gør jeg bare når jeg bli’r fuld – og vakker.
Fortsættelse følger næste år. Noget af en cliffhanger!
Der er nu vinterlukket for vandet i klubhuset!
Så tag kaffen med hjemmefra, og hvis du bruger
toilettet, må du hente havvand i en spand og skylle efter med.

fremmødte tilskuere, så det blev en meget stemningsfuld aften. TV2 Bornholm og Bornholms
Tidende forevigede seancen, og bagefter serverede Birgit fra HOK varm chokolade. Arrangementet vil helt sikkert blive gentaget næste år, hvis
vejret tillader det, så hvis du ikke var med i år, får
du chancen da. Alle fire kajakklubber var repræsenteret, og der er plads til alle. Du kan se indslaget fra TV2 Bornholm her:
http://tv2bornholm.dk/?newsID=230144

Tirsdag d. 21.

Februar
Søndag d. 16.

Kajaktræning i Rønne
svømmehal kl. 15-18. Vi
mødes en time før i klubben.

Lørdag d. 22.

Rullekursus i Søndermark
skolens bassin kl. 13-16. Vi
mødes en time før i klubben.
Tilmelding til Thomas på
sportex@hotmail.dk

Ny belysning i bådhallen
Vi har fået sat nye armaturer op i bådhallen. De
glimter ikke, men tænder med det samme, er
energibesparende og giver et bedre lys.
Kajaktræf i Rønne svømmehal

De første to kajaktræf i Rønne svømmehal løb af
stablen hhv. søndag d. 17. november og 15. december. Begge arrangementer havde god tilslutning fra alle klubber. Der er tre gange tilbage i det
nye år.
Kalenderen
Svømning
Der er ikke mere svømning i år. Svømmehallen er
lukket i uge 52 og 1. Vi ses igen mandag d. 6.
januar
Januar
Mandag d. 6.

Svømning begynder

Søndag d. 12.

Kajaktræning i Rønne
svømmehal kl. 15-18. Vi
mødes en time før i klubben.

Tirsdag d. 14.

Sheltermøde i Rønne kl. 19

Bestyrelsesmøde kl. 16

Marts
Lørdag d. 7.

Rullekursus i Søndermarkskolens bassin kl. 13-16. Vi
mødes en time før i klubben.
Tilmelding til Thomas på
sportex@hotmail.dk

Søndag d. 15

Kajaktræning i Rønne
svømmehal kl. 15-18. Vi
mødes en time før i klubben.

Lørdag d. 21.

Rullekursus i Søndermark
skolens bassin kl. 13-16. Vi
mødes en time før i klubben.
Tilmelding til Thomas på
sportex@hotmail.dk

Nexø Kajakklub ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt
nytår

