
“Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid” således 
starter eventyret om Peters jul. Om vi får julesne eller ej, ved 
jeg ikke, men vi går under alle omstændigheder den mørke og 
hyggelige tid i møde, hvor der pyntes op med lys og juledeko-
rationer.

Det har været et dejligt år i Nivå Bådelaug. Jeg synes, at vi har 
fået gang i klublivet igen og selvom vandet er vores legeplads, 
så skader det ikke, at vi kan hygge på land.

Vinteren giver også tid til refleksion og planlægning. Hvordan 
var min sæson, skal der justeres på grejet eller suppleres op. 
Hvordan er det med de teoretiske færdigheder, når de skal 
omsættes i praksis – ét er et søkort at læse, ét andet at . . . ”

Som sejler er det altid nemt at komme med en ønskeseddel til 
jul. Det er jo blot et link til en sejlerbutiks hjemmeside. Jeg kan 
også kun tilslutte mig sejlerskolens opfordring om enten at 
give sig selv, eller en anden, en tilmelding til vinterens kursus i 
teoretisk duelighed. Flere detaljer samt mulighed for tilmelding 
findes på Nivå Bådelaugs hjemmeside.Det er en god gave der 
gavner både modtageren og de øvrige på havet. 

I 2019 har der været nye ildsjæle, der er kommet til. Der er 
kommet instruktører til sejlerskolen, jolle og windsurf, skip-
pere til handicap, hjælpere til surfstævner, ”hoffotograf” med 
drone, initiativgruppe til at etablere seniorsejlads, foredrag og 
gastebørs og her inden årets afslutning er der komme tilbud 
om hjælp til bogholderiet.      
     
Tak til alle nye og gamle ildsjæle, I er med til at skabe eventyr  
i Nivå Bådelaug. 

Jeg har tre ønsker til Nivå Bådelaug, i eventyrene får man jo 
kun tre ønsker, så jeg vil holde mig til det.

• Et godt klubliv fordi det er forudsætningen for at vi kan 
skabe eventyrlige oplevelser til lands og til vands. 

• Flere ildsjæle fordi I er med til at skabe rammerne for 
eventyrerne. Husk vi kan aldrig blive for mange og det er 
til gavn for Nivå Bådelaug.

• Støtte til unge talenter fordi I kan være med til at løfte 
hele Nivå Bådelaug.

Jeg har personligt fået et af mine sejlerønsker opfyldt, idet 
jeg fra den 15. december påmønstrer en båd på Lanzarote og 
sejler med vinden til Caribien. Det glæder jeg mig til.

Den 24. december har vi den traditionsrige julesurf med efter-
følgende gløgg og æbleskiver og når 2020 er blevet et par dage 
gammel så starter vi op igen med nye eventyr.

Der vil være Nytårskur d. 11. januar, nærmere tilgår fra 
Jesper og d. 14. januar vil der være den første Seniorfrokost, 
nærmere tilgår fra Pelle, Poul og Kjeld. Jeg tror at det første 
ønske til Nivå Bådelaug allerede er ved at blive opfyldt.

Med disse ord ønsker jeg alle medlemmer og jeres familier, 
venner og dem som I ellers kender en glædelig jul og et 
godt nytår.
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