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Kære Vinvenner 
Så er det lykkedes os, at skrue et særligt sommerarrangement sammen, hvor vi ser frem til at kunne tilbringe nogle super 
hyggelige timer sammen - først på MS Frederikke som skal sejle os rundt på Arresø og derefter hos vores kasserer John i hans 
sommerhus. På vores sejltur vil der blive budt på lidt snacks samt drikkevarer og hjemme hos John, vil der efterfølgende være 
sørget for god mad samt drikkevarer! 
Prisen for hele dette arrangementet vil ialt være : 

MEDLEMMER KR.250,-  IKKE-MEDLEMMER KR.400,- 

Her er lidt praktisk information. 
Ankommer du i bil? 
Så sejler båden kl. 12.30 og adressen hvorfra båden letter anker er: Arresødalvej  103, 3300 Frederiksværk 
Vi er blevet informeret om, at der findes parkeringspladser tæt på det sted hvorfra MS Frederikke sejler. 

Ankommer du med offentlig transport? 
Så afgår Lokalbanen 920R mod Hundested Havn St., med afg. 11:29 fra Hillerød St. og med  ank. 11:59 Frederiksværk St.   
(se linket her: http://rjs.dk/kSb8) 
Fra Frederiksværk St. vil der (i det omfang det er muligt) være kørelejlighed, ned til båden MS Frederikke. Hvis ikke det er muligt 
at få kørelejlighed til alle, vil der blive sørget for transport i taxa til de sidste (på SAS Vinklub’s regning). 

Når sejlturen, som tager 1 time, er afsluttet, vil vi samlet køre til John’s sommerhus, i vores egne biler (og i taxa hvis der er behov 
for dette). Når turen går hjemad, er det nemt at komme til nærmeste busstoppested (7-10 min gang). Derfra kan man komme til 
enten Frederiksværk eller Helsinge, hvorfra der er korrespondance til Hillerød . 

Bestyrelsen satser KRAFTIGT på, at diverse regnbyger vil holde en behagelig afstand til os HELE dagen - men husk en ekstra trøje, 
for en sikkerheds skyld.  

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen
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I 1990 dannedes en initiativgruppe, der så muligheden for at etablere tursejlads på  Arresø. De fandt hos søværnet en 
udfaset dok-ø-færge med betegnelsen FLS 7. 
 Denne betegnelse er nok ikke kendt af ret mange, hvorimod navnet ”Hønen” vækker erindringer hos de mange, der 
gennem årene har haft deres daglige virke i Søværnet eller har arbejdet på Orlogsværftet på holmen.  FLS 7 sejlede som den 
sidste af andre lignende både gennem flere generationer mandskab frem og tilbage mellem Toldboden og Holmen i 
København. Før den tid var der en svingbro, der på grund af sin spinkle konstruktion blev kaldt ”Hønsebroen”.  
 ”Hønsebroen” blev hver morgen og eftermiddag svinget over havnen, så Holmens folk kunne komme til og fra arbejde. 
På samme tid sejlede en robåd med tilnavnet ”Lynet” passagerer til og fra Holmen i dagtimerne, hvor broen ikke måtte blokere 
havneindløbet.  
 I november 1923 svingede ”Hønsebroen” for sidste gang over havnen, og de færgebåde, der nu skulle klare trafikken, fik 
alle øgenavnet ”Hønen”. ” Hønen”, der hver dag fra tidlig morgen til sen aften sejlede søfolk og værftsarbejdere mellem 
Toldboden og Holmen, er tegnet af den kendte sejlbådskonstruktør Slaaby Larsen og blev bygget på Holbæk Skibs- og 
Bådebyggeri i 1965.  
 26. maj 2012 – Arresøfarten køber Frederikke for 1 krone. Efterfølgende finder man 1 krone på dækket. Om det skyldes at 
borgmesteren syntes vi skulle have båden gratis eller om det var fordi det koster mere at bogføre beløbet, ved man ikke.  

 “Hønen” - MS Frederikke, har en længde af 12,5 m, en bredde på 4,2 m, en dybgang på 1,35 m og en beskeden 
tonnage på 15,2 brutto register ton.  
Som færge havde ”Hønen” plads til 130 personer, det var ståpladser, da der ikke skulle sejles så langt. I dag har hun, Frederikke, 
der er indrettet med borde og bænke plads til 50 personer. 

FAKTABOX 
TIDSPUNKT:     LØRDAG DEN 21. JULI 2018 KL. 12.15 
ADRESSE:         ARRESØDALVEJ  103, 3300 FREDERIKSVÆRK 
BETALING:        BANKOVERFØRSEL TIL KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589  
TILMELDING:   SENEST  SØNDAG DEN 15. JULI 2018 TIL   SASVINKLUB@GMAIL.COM 
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