
 

 

Sejl med EMANUEL til Folkemødet 2021 på Bornholm 

Fredag den 11. juni 2021 kl. 18:00 (Stubbekøbing) – Søndag den 20. juni 2021 (København) 

 

Det er et togt med mange indtryk fra spændende kyststrækninger, byer og øer.  

Vi starter med en langdistancesejlads – ca. 20 timer - fredag aften fra Stubbekøbing til Svaneke. Natsejlads under 

stjernerne mod solopgangen.  Jo, da, - alt efter vejr og vind naturligvis.  

Om søndagen slapper vi af i Svaneke, før vi de følgende dage sejler nogle få timer mellem de forskellige destinationer, 

så der bliver rig mulighed for at være turist på Bornholms østkyst og på Christiansø. 

Efter opholdet i Svaneke afgår vi mandag morgen mod Christiansøs spændende fæstningsanlæg med sæler på 

klipperne, de 2 kærester på Månen og Ruths kryddersild i spandene.  

Tirsdag anduver vi efter et par timers sejlads idylliske Gudhjem, som vi har resten af dagen og aftenen til at opleve. 

Onsdag morgen synger Gudhjems havnekor Christiansøfærgen afsted kl. 10:00. Vi synger naturligvis med, og afgår 

herefter til de næste par timers sejlads, før vi anduver vores faste plads i den rolige Hammerhavn, hvorfra udflugterne 

til Folkemødet torsdag og fredag kan foregå til fods ad smukke stier, eller med bus. 

Coronasituationen betyder, at Folkemødet får en helt anden karakter end tidligere. Der er bl.a. lagt op til, at 

aktiviteterne opdeles i 3 daglige blokke, og at man som gæst skal tilmelde sig som deltager. Tilmelding er åben  fra 15. 

april på Folkemødets hjemmeside, hvor du løbende kan holde dig orienteret og tilmelde dig: Folkemødet 

(folkemoedet.dk) 

Lørdag er der afsejling mod Københavnsområdet, hvor vi forventer at være søndag den 20. juni 2021 i løbet af 

eftermiddagen. 

Togtpris: Kr. 3.150. 

Desuden deles vi om udgifter til diesel, proviant og havnepenge. På Bornholm er havnepladserne gratis. 

Under Folkemødet tilpasses madplanen efter behov. 

Tilmelding sker på formularen på foreningens hjemmeside: http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=528  

Opdateret information får du fra skipperen i god tid inden togtets start. Samtidig får du oplyst kontonummer til 

indbetaling af togtprisen.   

Har du spørgsmål til togtet, er du velkommen til at kontakte skipper Sten Lykkebo, e-mail: stenlykkebo@gmail.com, 

mobil 4063 8901. 

Eventuelle forholdsregler omkring Corona-forebyggelse vil blive meldt ud inden togtets start. 
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