
Invitation til

Vinterfesten 2009, Club IOI Denmark.
Eventyret lever! Det er muligt at stille job, samtalekøkken og Audi på stand-by for at 
gå efter drømmen. Mor, far og to børn sejler jorden rundt i en 10 m lang sejlbåd.

Niels Vejrup Carlsen og Hannelore Dörner fortæller om livet på de store have. Hvordan 
forbereder man sig på sådan en tur, både mentalt og helt praktisk?

Drømmen har det med at tage hårdhændet imod en, når den bliver til virkelighed. 
Nordsøen er bister og kold. Vinden er lige imod da familien forlader den trygge Limfjord 
med kurs mod Skotland. Men i takt med at familien bevæger sig længere og længere 
sydpå begynder eventyret at tage form: 28 grader varmt vand, hvide sandstrande, palmer, 
møde med eksotiske kulturer og fremmede skikke.

Ægteparret fortæller om friheden, sammenholdet, de store fisk og fascinationen ved det 
store blå ocean. Men også om ubønhørlig søsyge, kakerlakker, nær forlis, undersøiske 
vulkanudbrud og pirater ved Afrikas Horn.

Hvordan får man en hverdag til at fungere ombord på en lille sejlbåd med kun 12 m2 til fire 
mennesker - og hundredvis af sømil til nærmeste land. Hvad gør man med mad, vand og 
skole ombord?

Familien Carlsen har taget godt 10.000 billeder på deres knap 60.000 km rundt om jorden. 
De tager nogen af de gode med...

Arrangementet begynder den 31. Januar klokken 1800 i det nye klubhus på Sletten 
Havn, og programmet er følgende:

• 1800 Velkomstdrinks
• 1830 Buffet
• 2000 Foredrag
• 2130 Quizresultat
• 2200 Øresundspokal

Tilmelding senest dem 23. januar til Næstformanden, Sussie Grevsen på mail Sussie 
at ranggaard dot dk eller mobil 2042 6988; Pris 225,- per person. Prisen dækker 
velkomstdrink, buffet og foredrag.

Alle er velkomne, 101 sejlere, gaster, gæster, wannabeez, søheste og børn.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Club IOI Denmark www.aphrodite101.dk

http://www.aphrodite101.dk/

