På eventyr med Dina 2
Klubaften for medlemmerne af Greve Sejl, Sejlklubben Hundige Strand, Hundige Bådklub
Tirsdag den 20. november, kl. 19. i Klublokalet på Mågen

Kent og Lis, Bequia, Grenadinerne.
Den 27. juni 2012 stævnede Dina 2 ud på sin eventyrlige rejse til Caribien.
Sejladsen gik gennem Kielerkanalen, Den Engelske Kanal, over Biscayen. Dernæst langs den
fascinerende spanske og portugisiske vestkyst til Lisabon. Herfra til den lille ø Porto Santo nord for
Madeira, Madeira og en række af de canariske øer – ikke at forglemme den ”ukendte” perle, øen
Graciosa vest for Lancerote.
Med afsæt fra La Gomera til Cap Verderne, med besøg på øerne Sal, Boa Vista, Sao Nicolau, S.
Luzia og Sao Vicente.
28. december krydsede vi Atlanten og ankom i god behold til Barbados den 13. januar 2013.
Rejsen fortsatte til Wind Ward Islands, dvs. øerne fra Martinique til Tobago nord for Trinidad.
”Just another day in Paradise”
Vores foredrag vil centrere sig om de spændende oplevelser, vi havde på Wind Ward Islands,
krydret med fotos fra de paradisiske øer og beretninger om diverse ”slanger” i paradiset.
Vi vil komme ind på en række af de udfordringer, som det giver at være langturssejlere, hvor den
enkelte dag er unik og man på godt og ondt må give sig i overraskelsernes vold.
Vi vil fortælle om mødet med den kreolske kultur, lidt om dens historie og hvordan vi oplevede
hverdagen i et samfund, som fortsat på ”primitiv” sæt lever i nuet, men også har en vågnende
bevidsthed om, at turismen er et tveægget sværd for deres levevis.
Vi vil ligeledes komme ind på vores valg mht. navigations-, og kommunikationsudstyr, samt
udrustning af båd og mandskab.
Vi glæder os til at være sammen med jer den 20. november.
Du må meget gerne skrive eller ringe inden d. 13. november og fortælle om du kommer.
formand@sejlklubbenhundigestrand.dk eller på 2787 5451.

