
 

 

Aktivitetskalender for 2020 
Bemærk at alle begivenheder vil blive sendt ud med en invitation og yderligere info… 

Dato: Dag: Begivenhed: 
08/02  Lørdag Lady Night  

Der vil på denne aften blive sat fut i tøse hyggen for alle som lyster. 
Samt vil der være ´genbrugs´ tema, så tag gerne noget med fra  
gemmeren og byt eller sælg dine ting.  

08/03 
 

Søndag Fastelavn 
Kom og være med til fastelavnsfest! 
Tage dine børn og børnebørn med og kom udklædt, så vil vi stå for 
underholdningen og en udklædningskonkurrence. 

04/04  Lørdag Ren havn 
Vær med til at holde din havn pæn, ren og indbydende og deltag i den årlige Ren havn!  
Husk at der vil blive serveret pølser, når vi er færdige!!   

 Afventer Generalforsamling  
Så er det tid til at stemme!!  
Vil du have medinflydelse på hvad der sker i VB, så deltag til vores 
årlige generalforsamling.  

25/04  Lørdag Standerhejsning  
Så starter sejler sæsonen, hvor vi hejser flaget! 
Samt er det årets fest, hvor vi får musikere udefra, så 
sæt X i kalenderen.  
 

03/05 Søndag Informationsaften for nye medlemmer 
Til alle de nye medlemmer, er der her mulighed for at få lidt flere 
informationer omkring klubben og hvad der rør sig i øjeblikket.  
Samt mulighed for spørgsmål.  

24/05 Onsdag Sankthans 
Kom og være med til at fejre sankthans aften!  
Der vil være mulighed for at lave snobrød og der vil blive serveret frikadeller,  
kartoffelsalat, øl og vand. 

13/06  Lørdag Familietur  
Som altid tager vi på familietur i Limfjorden, hvor der vil være arrangeret en masse sjove 
aktiviteter og fællesspisning om aften.  
Så på med vesten! 
  
(Stedet vil fremgå på invitatione, som vil blive udsendt når vi nærmer os)  



Med venlig hilsen  
Aktivitetsudvalget 

Bente, Vita og Tina  

08/08 Lørdag Forsvars- og Garnisonsmuseum 
Kom og vær med til at nyde en dag med god mad og en  
oplevelse på et forsvarshistorisk museum med guide. 

29/08  Lørdag Grillaften 
Fællesspisning med SL, hvor der som altid vil være konkurrencer 
mellem de to klubber. 

12/09 Lørdag Bøf & Bowling  
Kom og være med til Bøf & Bowl for alle der kan løfte kuglen 
eller spise bøffen!  

26/09  Lørdag Efterårstur/Oliefyr tjek 
Så er det ved at være sidste sejltur i denne sæson og derved 
tiden til at tjekke oliefyret igennem. 
Som altid sejler vi til en nærliggende havn i Limfjorden og 
har fællesspisning.  

07/11 
 

Lørdag Afrigger fest  
Så er tiden inde til at slutte sæsonen af med et brag af en fest,  
til den årlige Afrigger fest!  
Der vil som altid blive serveret lækkert mad med øl, vin og vand, så sæt 
allerede nu X i kalenderen.   

29/11  Søndag Julehygge 
Som traditionen lyder, så samles vi til en god gang julehygge, hvor dem som lyster har mulighed 
for at bage, laver juledekorationer og pynte klubben op,  
mens julemusikken spiller i baggrunden.  

05/12 Lørdag Julebanko  
På med nissehuen og det gode humør, for vi skal i gang med den  
årlige julebanko, hvor der som altid er mange gode og spænende  
gevinster!  
Der vil blive serveret æbleskiver og gløgg… 

31/12 Torsdag Nytårstaffel  
Så er det tid til at skåle det nye år ind og sige tak  
for året der gik, med det gode sejlads! 
Vi giver Champagne og kransekage. 
 

 

Kalenderen vil også blive lagt op på vores hjemmeside og vores Facebook side, så i altid hurtigt kan finde den 
frem! 
Hjemmeside: https://aalborglystbaadehavn.dk   
Facebook: Vestre Baadelaug 
 


