Ja som nogen har deres festival sådan har nogle af vi andre det årlige klubtræf som sommerens højdepunkt.
Tak til Erika for en dejlig beretning om en LM23´rs sejlads til vort træf.
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Emne: Lm Træf Bogense 2018
Ja, så kom vi til feriens højdepunkt; afgang til Bogense. Første tur i vores LM 23.
Men Søren var meget hurtig til, at vi ikke skulle afsted mandag og tirsdag, da det blæste for meget; det kunne
han se på flagene i havnen.
Men onsdag morgen efter morgenmaden så blev alt surret fast og så afsted.
Hu hej hvor det gik næsten ingen sø ????? så længe vi var i læ af Aabenraa fjord. Søren hyggede sig med en
kop kaffe og mor her med strikketøjet.
Det fik en brat ende, da vi kom ud af fjorden, så var det bare at bide sig fast hvor man kunne for ikke at lande
på dørken, det der ikke var surret fast landede på dørken i kahytten
Porcelænet i skabene spillede en dejlig musik, så tankerne var: hvad var helt, når vi nåede frem. Midt under
turen bad jeg om at blive sejlet ind på hovedbanegården men det nægtede Søren.
Ankomst Middelfart 9 ½ time senere Hurra alle lemmer var hele meget ømme og godt med blå mærker,
Alt i skabene var hele - så godt
Efter en god nattesøvn og morgenkaffe, ja så afgang igen og jeg fik at vide, det blev ikke så slemt som i går.
Men jeg fandt ud af så længe vi var i læ af land gik det fint men det sidste stykke til Bogense var en gentagelse
fra dagen før.
Og jeg ved ikke om Søren mente han kunne berolige mig med at i næsten i 2 timer snakkede han om Bogense
Kirke
Men frem kom vi og blev godt modtaget på kajen og fik hjælp til at blive forbundet med Bogense havn
Og jeg må indrømme jeg sagde aldrig mere til gemalen. Men pyt vi kommer igen i 2019 så på
Gensyn og tusind tak for en utrolig dejlig oplevelse på både land og vand
p.s. turen gik hjem i et vejr, hvor der ingen vind var, så vi prøvede det hele.
Hilsen Fra Søren og Erika LM 23, Jette 2, Aabenraa

