
SF sejltur på Fjord&Bælt d. 12 September. 
 

Vi har hermed fornøjelsen at kunne byde medlemmer af SF i Region 

Syddanmark på sejltur med Galeasen Frem.  

Formålet med turen er: At sætte fokus på vores fælles kyst og havområder, 

som er aktualiseret i forbindelse med klapning og udledning af kvælstoffer 

mm.  At profilere SF og vores grønne profil i området. At give muligheder for 

et godt kampagneafsæt til kommunal- og regionsrådsvalg og ikke mindst at 

skabe en fælles oplevelse til søs for SF´ere i Syddanmark 

Vi sejler fra Kolding havn kl. 9:00. Turen går ud af fjorden op gennem Lillebælt til Middelfart GL Havn, 

hvor vi lægger til. Derfra går turen til Fredericia Havn, hvor vi anløber Promenaden. Vi sejler videre 

ud gennem Tragten mod Trelde næs til Vejle, hvor turen slutter ca. kl. 19. 

Undervejs vil der bl.a. være besøg af en havbiolog og lokale fiskere, som kan fortælle om hvilken 

miljømæssig stand farvandet er i. Vi lægger op til små lokale SF events i de havne vi anløber og 

garanterer for godt og hyggeligt selskab undervejs.  

Efter tilmeldingsfristen udsendes et samlet turprogram med flere detaljer om af- og påmønstring og 

præsentation af de fagfolk du kan møde om bord på skibet.  

Tilmelding og betaling senest d 5. september til info@lauritskaae.dk  

Opgiv navn samt partiforening. 

Prisen er 100,- pr tilmeldte som indbetales til SF Vejle på konto nr.  5398 0387196  

Ønsker du at deltage i dele af turen skal du anføre, hvor du ønsker at stå på og af. Men prisen vil 

være uændret.  

Skulle vi få flere tilmeldinger end skibet har kapacitet til, vil vi dele turen og deltagelsen op i etaper, 

så flere kan være med, men på en kortere del af turen.  

Transporten tilbage til Kolding løser vi i fællesskab efter tilmeldingen. 

Forplejning kommer der nærmere oplysninger om, men man er velkommen til at medbringe sin 

egen mad. Drikkevarer købes om bord. 

Turen er arrangeret af SF Vejle med opbakning og støtte fra SF´s aktivitetspulje, region, storkredse 

og partiforeninger omkring bæltet.  

 

Med venlig hilsen 

Laurits Kaae, Næstformand 

SF Vejle 

mailto:info@lauritskaae.dk

