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I ÅR VAR DET gang nr. 94 
at vi satte vores stander 
op. Det var min anden 
standerhejsning som for-

mand, men det var igen en stor ære for mig.  
At vejret så tilmed var så utrolig flot, var jo 

helt fantastisk. Det blev en god start på sæso-
nen, selvom det holdt hårdt med at få kulden 
rystet af. 

Bestyrelsen valgte igen i år at starte stan-
derhejsningen med morgenmad til alle tilmeld-
te, for at tilgodese bl.a. børnefamilier. Det er 
jo vigtigt, at alle medlemmer føler sig som en 
del af foreningen. Til gengæld afholdt Jørgen 
V. sammen med restauranten en aftenfest for 
dem der, der savnede dette. 

Heldigvis går det stadig rigtig godt i vores 
dejlige forening.  I den forbindelse vil jeg gerne 
sige en særlig velkommen alle nye medlem-
mer samt de nye i bestyrelsen. Det er dejligt at 
mærke den energi, de tager med til vores i for-
vejen skønne havn og bestyrelse. 

Mange ting er sket siden sidst:
Vi har fået nye flotte toiletter. Tre nye opti-

mistjoller, indkøbt for sponsorpenge, blev døbt 
af Sofia, Oskar og Anna, tre aktive fra ung-
domsafdelingen. Af andre aktiviteter kan bl.a. 
nævnes Loppemarked, Tirsdagssejladser, Fa-
miliesejlads, Sundby Cup, Pinsemorgen træf 
samt fællestur til Raa, hvis klubhus var reser-
veret til os og Lynetten.

Ja, mange ting er i gang. Faktisk står vi i en 
situation, de fleste andre klubber og foreninger 
misunder os, med 120 ny medlemmer alene 
sidste år. På sejlerskolen er efterspørgslen stør-
re, end vi kan skaffe instruktører til. Faktisk er 
der venteliste. Hvis vi havde tre instruktører 
mere, kunne 9 elever yderligere komme i gang. 

Ungdomsafdelingen har omkring 50 med-
lemmer. Her er hjælpere velkomne, som 
brovagter, hjælpere ombord på følgebådene 
samt bådførere til disse. Jeg vil appellere til 
alle, der har lyst til at støtte op, om at kontakte 
Jan fra sejlerskolen eller Lena fra ungdomsaf-
delingen. Hos Jan kræves der duelighedsbevis, 

men det er ikke nødvendigt til alle opgaverne i 
ungdomsafdelingen. Det er da trist i en sådan 
fantastisk luksussituation at måtte sige nej til 
potentielle nye medlemmer.

Min erfaring siger mig, at man lærer hinan-
den bedst at kende ved at gøre noget sam-
men. Derfor har jeg tidligere nævnt, at en for-
eningsdag kunne være en god ide. En dag hvor 
vi frivilligt, i fællesskab, kan male skure, skral-
derum, efterspænde bukke til mastekranen, 
rydde op på pladsen, fjerne ukrudt, etc.. 

Foreningsdagen bliver i år blevet erstattet 
af Havnens Dag, og det er nogle aktive med-
lemmer, der har lagt energi i at søsætte dette 
program, der også giver god basis for at styr-
ke vores fællesskab. Det var skønt at se den 
mangfoldighed SSF har, hvilket kunne frem-
vises på dagen. Som noget særligt synes jeg, 
at røgerlaugets ”Sol over Sundby” - en nyrøget 
sild - lige fra ovnen, serveret med æggeblom-
me på rugbrød var godt tænkt.

Jeg vil slutte af med en tak til alle, der gi-
ver en hånd med både praktisk og kulturelt, og 
håbe, at vi alle får en rigtig lang sejlersæson 
med dejligt sejlervejr.
Rigtig god sommer til alle
Jørgen

FORMANDEN TA’R ORDET

� Hvis vi havde tre instruktører 
mere, kunne 9 elever yderligere 
komme i gang. 
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AKTIVITETER

SOMMER – SOMMER – SOMMER
NU ER DET HØJSÆSON for sejlerferie. I skal måske langt 
omkring eller bare rundt i Øresund, men lige meget hvor, 
så bliver det forhåbentligt dejligt og måske får I nogle 
oplevelser,  som I kunne tænke at dele med os andre. Send 
til bladet@sundby-sejlforening.dk.

Husk at føre en pæn Sundby-stander og at få købt fri-
havnsmærke, hvis du har fast plads eller fast låneplads. 
Få en gratis DS stander, hvis du skal ligge ved en af Dansk 
Sejlunions bøjer rundt i de danske farvande. Alt kan købes 
og udleveres på kontoret eller hos pladsmanden. Du skal 
selvfølgelig også have godkendte redningsveste til alle om-
bord, opdaterede søkort, gode fortøjninger og fendere. Husk 
at sætte dit skilt på grønt, så gæstesejlere kan se, at plad-
sen er tom - det giver penge i foreningens kasse.  
Rigtig god sommer

GASTEBØRS  
Har du brug for en gast, eller vil 
du selv være gast, kan du sætte 
et opslag på foreningens op-
slagstavler. Du kan også møde op 
og deltage i tirsdagssejladserne

JIMMIE BECKERLEE, 
ny sekretær

KIRSTEN FRAENKEL,  
ny kasserersuppleant 

JØRGEN ZEINER, 
ny aktivitetsleder 

Jeg blev medlem i SSF i foråret 
2000, og kom med en folkebåd, 
som jeg fik en låneplads til, 
og nu har  jeg  fast plads på 
midtermolen. 
Jeg har været formand for 
Bryggens Musikforening i Kul-
turhuset på Islands Brygge i 5 
år og har lavet mange forskel-
lige koncerter, og den erfaring  
vil jeg gerne benytte mig af i 
forbindelse med arrangemen-
ter i SSF, men jeg stikker lige 
fingeren i jorden for at finde ud 
af, hvad mine muligheder er.

NYE 
BESTYRELSESMEDLEMMER

3 NYE OPTI'ER DØBES
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AKTIVITETER

DA JEG OMKRING PÅSKE skulle i containeren med 
husholdningsaffald ved havnekontoret, blev jeg mødt af 
en ”overraskelse”, idet der øverst og ud over kanten lå 2 
store bådhynder, og så var der i hvert fald ikke plads til 
mere. 

Reglerne for affaldssortering er fastsat af det offent-
lige. Overholder vi ikke kravene, får vi store bøder og 
skal efterbetale for den sortering, som foretages videre i 
systemet.

Der er flere affaldssteder på pladsen, men den store 
container, der står lige over ”broen” mod nordre plads, 
er til alt storskrald. Ved toiletbygningen på nordre mole 
og ved havnekontoret er der containere til det hele: hus-
holdningsaffald, pap, jern, metal (dåser) samt til flasker.  

 Midt på søndre plads ved de gamle skinner er con-
tainerne beregnet til maleraffald og kemiske produkter, 
der hidrører fra klargøring af båden.  Pladsmand Kim 
har sat opslag op om, hvad der må være i hver contai-
ner. Læs på skiltet på containeren, inden du lægger dit 
affald i. 

Ved starten af søndre mole er containere til hushold-
ningsaffald og metal/dåser.

Sidst, men ikke mindst står der ved siden af diesel-
tanken på nordre plads en ståltank til brug ved tømning 
af kemiske toiletter, og information om brugen er om-
hyggeligt beskrevet. 
Lillian

FØLGENDE MEDLEMMER HAR BESTÅET navigationsundervisningen, der bestod 
den teoretiske del af duelighedsprøven i marts måned. De 4 navne med store 
bogstaver havde bestået den praktiske prøve og har derfor nu det endelige due-
lighedsbevis: DITTER KIRK DØJ, ANDERS SLOTH CHRISTENSEN, HENRIK CRA-
WACK, JESPER BRUUN ERIKSEN, Claus Due Andersen, Guri Hanstvedt, Flemming 
Hanghøj, Poul Hammershøy, Mathias Berg, Eamann Cosgrave, Kim Bødskov, Jette 
Bødskov, Ditte Bruun Eriksen, Stine Skriver, Malene Hesselfeldt, Kasper Hesselfeldt, 
Per Frederiksen og Camilla Zimling.
Venlig hilsen underviserne Tom Høst og Jan Swärd

HÅNDTERING 
AF AFFALD
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DE FØRSTE tirsdagssejladser er gået forrygende 
med ca. 10 startende både hver gang. Der har 
både været let og frisk vind, og de nye bankort er 
taget godt i brug. Alle medlemmer kan deltage. 
Bare mød op.

TIRSDAGSSEJLADSERNE
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KOM MED TIL ÅRETS SEJLADS: Sæt kryds i 
kalenderen d.2. og 3. september.

Nybegyndere og verdensmestre - alle med-
lemmer er velkomne, når årets Sundby Cup 
løber af stablen første weekend i september.  
Der vil blive konkurreret i klubbens Ynglinge til 
søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på 
land – ikke mindst den populære middag lør-
dag aften.

Ligesom sidste år foregår tilmelding indivi-
duelt. På stævnets første dag vil holdene blive 
inddelt ved lodtrækning, således at nybegyn-
dere, erfarne gaster og rorsmænd fordeles lige-
ligt. På denne måde sikres der spænding i kon-
kurrencen, ligesom du får mulighed for at møde 
nye medlemmer.

Ynglingen er en lille kølbåd, der ikke kan 
synke, og selv helt nye sejlere kan derfor med 

ro i sindet melde sig til. 
Sidste års stævne var en stor succes, og 

derfor satser vi på, at flere deltager i år i Dan-
marks måske sjoveste kapsejlads. Sæt der-
for kryds i kalenderen. Du kan også tilmel-
de dig allerede nu ved at sende en mail til 
 sundby-cup@sundby-sejlforening.dk.   
Angiv navn og medlemsnummer og om du 
deltager som begynder, erfaren gast eller ror-
smand. Deltagelse i stævnet er gratis, men du 
skal være medlem af SSF.

På SSF’s hjemmeside og i Facebook-gruppen 
SSF Sejlere/Sundby Sejl forening kan du finde 
videoer, der forklarer mere om Sundby Cup-sej-
ladserne og bådene. I løbet af sommeren vil der 
løbende komme mere information om årets 
sejlads. 
Anne-Katrine

SUNDBY CUP
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KALENDER

JULI

Kontoret har åbent torsdag d. 6.  
og d. 27. kl. 19.00 – 20.30

Kontoret har ferielukket hele måneden 

UNGDOM:  
27.6 -2.7: Ferie og sommertur
Sejlads mandage i ugerne 26-31, hvis der er 
nok deltagere.
 
SEJLERSKOLEN: 
Sommerferie

KAPSEJLADS: 
Tirsdagssejladser, hvis nok fremmødte

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

JUNIORER I SSF
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AUGUST

Kontoret har åbent torsdag d. 3. og d. 31. 

UNGDOM:  
Alle mandage fra kl. 17.30: 
almindelig sejlads

SEJLERSKOLEN: 
Der sejles mandag, tirsdag og onsdag

KAPSEJLADS: 
Torsdagssejlads i samarbejde med Kastrup
05.-10.: Der sejles om Guldpokalen for Nordisk 
Folkebåd i Kerteminde
17.-19.: DM for Spækhuggere i Lynetten
17.-19.: DM for IF’ere i Præstø
17.-19.: DM for L23 i Kragenæs

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER:  
Tirsdagssejladser kl. 18.  
Mødested ved mastekranen

SEPTEMBER

Kontoret har åbent torsdag d. 7. og d. 28.

UNGDOM: 
4. 11. og 18. kl. 17.00: almindelig sejlads

SEJLERSKOLEN:
Der sejles mandag, tirsdag og onsdag
09.: kl. 10.00-12.00: 
Motorlære i påhængsmotor (obligatorisk til 
duelighedsprøve), Demonstration af redning 
af mand over bord og afprøvning af kasteline 
m.m.

17.: kl. 10.30-13.00 
Motorlære hos Dieselhouse (obligatorisk til 
duelighedsprøve)
23.: Eksamen i motorbåd/sejlbåd
24.: Eksamen i motorbåd/sejlbåd
30.: Eksamen reservedag og afrigning af 
bådene 

KAPSEJLADS:
Torsdagssejlads i samarbejde med Kastrup
1.-3. DM i Nordisk Folkebåd i Århus Sejlklub og 
Sejlklubben Bugten
2.-3. Sundby-cup 

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
6.: Skovtur for seniorerne
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER:
Tirsdag d. 5. Informationstur på havnen med 
Claus Rønnow
30.: Fiskekonkurrence 

OKTOBER

OBS!  
1. okt: Eksamen reservedag/afrigning af 
bådene
5.: okt. Medlemsmøde
14.okt: Havnerundfart
28. okt.: Standernedhaling og afriggergilde 
Der kommer et nyt medlemsblad med 
informationer d. 1. oktober. Se de opdaterede 
informationer på
 www.sundby-sejlforening.dk 

JUNIORER I SSF
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GENERALFORSAMLING

SØNDAG MORGEN, sommertid, mødte 110 
stemmeberettigede og 14 passive medlemmer 
op til den årlige generalforsamling. Gert havde 
friske rundstykker, og vanen tro blev Søren 
(Ballast) valgt til dirigent. Formanden startede 
sin beretning med at holde to minutters stilhed 
for de medlemmer, vi havde mistet i årets løb.

Det er utroligt så mange jubilarer, vi har, fra 
25 til 60 år. Stort tillykke til denne store skare.

Jørgen Jensen havde lige været til general-
forsamling i Dansk Sejlunion og oplevet stor 
misundelse fra andre havne, da han kunne 
fortælle, at vi på ét år har fået 120 nye med-
lemmer. Det tyder på stor velvilje for vores dej-
lige havn. Andre steder er medlemstallet faldet 
med op til 60%.

Bestyrelsen vil endevende vedtægterne for 
at øge forståelsen og for at tilrette i overens-
stemmelse med praksis. Til medlemsmødet i 
oktober vil man komme med et gennemarbej-
det forslag. 

Økonomien blev drøftet indgående og på 
forståeligt dansk. Bestyrelsen ønsker, at det 
fremgår af regnskabet, at de penge, der står 
som hensatte, også findes på en bankkonto 
og ikke er bundet op i aktiver, både m.m. Lige-
ledes arbejdes der på en vedligeholdelsesplan 
og udgifter for de kommende år. En ny og bed-
re aftale med restaurationen er også på vej. 
Ungdomsafdelingen er populær, velfungerende 
og i fremgang, men der skal samles penge ind 

26.03.2017

til istandsættelse af Yngling 160 – Hopla. Man 
opfordrede til at finde flere sponsorer og hjæl-
pere – også blandt vore medlemmer. I år bliver 
der indkøbt tre optimistjoller for 2016 sponsor-
midler. Sejlerskolen er populær og har vente-
liste. Flere instruktører efterlyses. Der er god 
fremgang i kapsejlads med mange fornyelser. 

Med stående applaus godkendte forsam-
lingen et nyt æresmedlem: Arne Marinus Ol-
sen, måske bedre kendt som ”Tryksen”. Han har 
gennem årene på talrige måder støttet arbej-
det i foreningen både med praktisk hjælp og 
som sponsor.  Claus Rønnow fik tildelt hæder-
stegnet for sin værdifulde indsats som vigtig 
kulturbærer i SSF.

Claus Brask kommenterede og forklare-
de regnskabet på fuldendt maner, og efter få 
spørgsmål blev det godkendt.

Alle bestyrelsens forslag til vedtægtsæn-
dringer blev godkendt, herunder den lille kon-
tingentforhøjelse.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Jimmie Becker-
lee som sekretær og Jørgen Zeiner som aktivi-
tetsleder. Kirsten Fraenkel blev valgt som kas-
serersuppleant.

Efter mange indlæg omhandlende alting 
under eventuelt udbragtes et leve for SSF.

Det var en flot styret og gennemarbejdet 
generalforsamling, hvor man oplevede et fint 
samarbejde og rigtig forståelse hos bestyrelsen 
af vores populære og alsidige forening.
Grethe Jacobsen
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Nye sejl
Reparation af sejl

Canvas
Rulleforstag  

Københavns største sejlloft, lige ovre på den anden side af gaden :-)

Quantum Sails   Amager Strandvej 50   2300 Kbh. S
Tlf 7026 1296     www.sejl.dk     info@sejl.dk

GOD SOMMER
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SIDEN SIDST

STANDERHEJSNING 
LØRDAG MORGEN KL. 09.00 startede det store morgen-
bord, som altid super lækkert, og mange medlemmer 
dukkede op. Det var lystigt og fornøjeligt, og tiden gik 
hurtigt til kl. 11.00, hvor Jørgen Formand holdt sin anden 
standertale. Han fortalte om de ting, der var sket og kom 
også ind på kommende projekter og udtrykte tilfredshed 
med det arbejde, der blev udført af mange frivillige,  og 
bad os om at spytte i bøssen, som står på restaurantens 
skranke, for at få hjælp og støtte til reparation af ”Hopla”. 

Standeren blev sat. Sangen, der var forfattet til lejlighe-
den, blev afsunget, tre optimister blev døbt navne, som ju-
niorerne Sofie, Anna og Oskar,  havde fundet på:  Havskum, 
Frk. Forår og Kong Kurs. Kanonerne bragede og der blev råbt 
hurra for SSF.

Aftenfesten blev en lille hyggelig vennemiddag med 24 
deltagere og med Gerts gode mad. Senere spillede Jørgen 
Valdsgård med to musikere et par timer. 

LØRDAG DEN 29. APRIL var vi 
på kursus om el-installationer i 
lystbåde. 

Kurset blev afholdt af pen-
sioneret el-ingeniør Jens Koch. 
Det var alletiders kursus, hvor 
der både var teori og praktik. Vi 
fik bl.a. vist, hvad der sker, hvis 
vi bruger underdimensionerede 
ledninger i vores både. Pas nu 
rigtig godt på, for der kan ske 
det, at ledningerne går i brand.

Jens Koch var rigtig god til 
at forklare, hvor vigtigt det er, at 
der er sikre installationer i vo-
res både, og advarede mod selv 
at begynde at lave installatio-
ner med mindre man ved, hvad 
man laver. Det kan gå grueligt 
galt.Trods alvoren var der en god 
og hyggelig stemning i en fyldt 
Skipperstue. Selv el-amatører 
som os kunne forstå, hvor vigtigt 
det er at bruge de rigtige lednin-
ger og det rette værktøj. Som 
Jens Koch skriver i sin bog ”Det 
er brandærgerligt” at lave en 
dårlig 12 volts installation!

Stor tak til Morten Speersch-
neider for et rigtigt godt arran-
gement 
Tom og Joan Høst

EL-INSTALLATIONSKURSUS

LOPPEMARKED
DAGEN EFTER STANDERHEJSNINGEN holdt vi det årlige 
loppemarked. Det gode vejr var brugt op om lørdagen, så vi 
måtte nøjes med lidt regn og gråvejr. Klokken 11 sagde Lillian 
”dingeling”, og så var loppemarkedet i gang.  Der var ikke 
helt så mange stande som sædvanligt, men der blev allige-
vel handlet, og mange fine ting skiftede ejere. Der blev solgt 
standere, bluser og frihavnsmærker på SSF-standen. Vi, der 
deltog, havde som sædvanlig en hyggelig dag, og nogle tog 
hjem med mere, end de kom med.
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NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

SØNDAG D.21. MAJ kl. er 8.00 og Stævneholdet 
møder ind til morgenmad og klargøring. Vejret 
er perfekt sol og 5-6 m/s. Lidt før kl.9.00 møder 
de første unge sejlere op og finder deres joller. 
De er spændte.

Kl. 9.30 kaldes til skippermøde og dagens 
bane forklares. Erik, som er overdommer, forkla-
rer og viser flag til startproceduren.

Alle får nu travlt med at komme på vandet.
Første sejlads skydes igang kl. 10.35, dvs. 

første skud virker ikke, så godt alle har styr på 
flagene.

Der sejles tre sejladser før frokost og tre ef-
ter.

Mille-Lukas’ far sørger for grillede pølser og 
brød til frokosten. Alle er sultne, så det er ren 
succes.

For hver sejlads bliver sejlerne bedre, selvom 
styrbord/bagbord ikke er helt fremme i tanker-
ne. Alle starter f.eks. på bagbord halse og flere 

"glemmer" at man skal vige for dem på styr-
bord.

Der er lidt mere vind efter frokost, så dom-
mere, trænere og tilskuere fra følgebådene får 
ekstra underholdning af et par kæntringer, som 
klares i fin stil og med kun lidt hjælp til at øse 
vand ud af jollerne.

Dagens vindere er alle deltagende, og alle 
får udleveret et diplom samt en SSF-t-shirt.

Katja fra SSF bliver nr. 1 for ’Zoom 8’ joller 
samt overalt.

Johanna fra Lynetten bliver nr. 1 for optimis-
tjoller og nr. 4 overalt (vandt faktisk én sejlads 
over Zoomerne, så flot)

En stor tak til Erik, Elin og Mogens, til Sø-
ren, Leif, Maiken, Mikkel og Simon samt alle de 
hjælpende forældre for en rigtig god dag på 
vandet. 
Lena Skov Andersen
Ungdomsleder

BEGYNDERSTÆVNE
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER: 

Henrik Andersen, Flemming Rasmussen, Dan Lange-Kornbak, Jakob Holsteen Jessen, Klara 
Kondrup Larsen, Søren Knop Poulsen, Jan S Hansen, Nicolas Magnussen, Thorbjørn Brekke, Tanqui 
Coulouarn, Kristina Momsen Sloth, Mads N. Harder, Linda A.M. Petersson Svensson, Dan B. Møller, 
Seddik Saidj, Jakob Jørgensen, Andreas Zastrow Nygaard, Jon Ole Navntoft, Viki Ølgod Frandsen, 
Laust Hvas Mortensen, Margrethe Schack Nielsen, Maja Hjersted, Simon Nørregaard Jensen, Chri-
stel Wolff Pjetursson, Thorbjørn Arne Hendil,

TILLYKKE TIL ÅRETS JUBILARER
VED FORÅRETS generalforsamling modtog 27 medlemmer en jubilæ-
umsnål.
60 ÅR: Jens Green Jensen, Kaj Andersen, Torben Dam Jensen og Frank 
Olesen
50 ÅR: Bjarne Rosenberg, Ole H. Hansen, Jørgen Johansen, Tove Nyeland 
Andersen og Erik G.Paustian
40 ÅR: Kim Øberg Larsen, Rolf Elm-Larsen, Svend Nielsen, Karin I.Nielsen, 
Torben Hansen, Lars Schaldemose, Birthe Rasmussen, Lis Woltemath,  
Per Laurent, Niels Hassenkam og Jens Duus Chistensen
25 ÅR: Mia Heger, Runo Lund, Kitt Rømer Gravesen, Michael Bode, Jens 
Stenfeldt Milbrat, Erik Mørch og Lars Siert.

INDEN HANS GULDAGERS ”SØSÆTNING” henstillede hans 
børn, at man i stedet for at sende blomster til begravelse, 
ville skænke et beløb til SSF’s seniorer, som mødes hver 
onsdag i Fritidshuset og har haft mange herlige timer i Hans’ 
selskab. Onsdag d. 24. maj blev der holdt et stort grill-ar-
rangement med en prof grillmester, der serverede lækker 
mad. Hertil var der vin og øl. Efterfølgende serveredes kaffe 
med tilbehør. Der blev fortalt hyggelige anekdoter om Hans’ 
færden som tidligere formand, sejler og aktivt medlem af 
seniorerne. 

★ 60

★50★ 60★40

”BLOMSTER”- MINDEFEST FOR HANS GULDAGER
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SundbySejl

S U N D BY S E J L C A F E & R E S TAU R A N T  A M AG E R S T R A N DV E J 15   2300 KØ B E N H AV N 
S U N D BY S E J L. D K     T E L:  3259 4130

SUNDAY ROAST
Sunday Roast er en gam-
mel tradition, der er kendt i 
mange lande og som stadig 
er i brug f.eks. i England, hvor 
hele familien samles og ny-
der den gamle tradition.

Normalt vil Sunday Roast 
være om formiddagen, men 
i Sundby Sejl vil traditionen 
blive fra kl. 16.00 til 20.00 den 
sidste søndag i hver måned.

Spis hvad du kan for 160 kr.

OBS!
Ny menu hver mandag.
Se hjemmesiden.


