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Tag Røret til tirsdagsmarked i Stege 
- gerne med cykel 

Efter idé fra en familiefar fra Nykøbing F på ferie i et sommerhus her til sommer vil Røret nu tilbyde 
sommerhusgæsterne i området at melde sig ind i foreningen. Så kan de frit sejle med! 

Røret tilbyder sejlads fra Nyord til Stege eller retur den modsatte vej hver tirsdag til tirsdagsmarkedet i 
sommerferien. Cykler kan tages med, så man kan lave en hyggelig cykelrundtur til eller fra markedet via 
Nyord, en tur på ca. 14-16 km. 

En folder er uddelt til de 800 sommerhuse, der ligger i Ulvshale-området på Møn, men alle andre på Møn og 
Sydsjælland kan selvfølgelig også benytte sig af tilbuddet. 
Første sejlads bliver den 30.juni, hvortil der i øjeblikket er tilmeldt to familier = 8 . Skibet er jo ikke stort, max 
godkendt til 12 incl. besætningen på 2, altså 10 gæster. Om nødvendigt vil Røret til tirsdagsmarkedet sejle 
dobbeltture, dvs fra Nyord kl.10 og 12 og fra Stege kl.11 og 13 eller 14. Overfarten tager ¾ time. Folk kan 
reservere plads i forvejen ved at ringe eller sms' til Rørets formand. 

Som bekendt er Støtteforeningen Rørets Venner begrænset med hensyn til skibets trafik-muligheder, så 
længe det ikke har erhvervsskippere. Der iværksættes en uddannelse af de frivillige skippere til efteråret/til 
vinter. Desuden skal skibet omregistreres til erhvervsfartøj - det koster et syn af Søfartsstyrelsens 
skibsinspektører til ca. 50.000 kr hvert 4.år. 
Altså må Røret indtil da kun sejle som foreningsskib - dvs med medlemmer og gæster. Efter reglerne for 
lystfartøjer. 
Røret har p.t. 85 medlemmer, det samme som de foregående år, og uden en ekstra tilgang når foreningen 
næppe flere, da stort set alle søfartsinteresserede i Stege og på Møn-Bogø må formodes at være 
medlemmer af foreningerne bag færgerne Møn og Ida. Færgen Møn har over 400 medlemmer - tallet for Ida 
er formentlig større endnu. Men nu er børnefamilierne heldigvis begyndt at melde sig ind. Det bliver rigtig 
hyggeligt at sejle alle de mennesker frem eller tilbage til Stege marked. Der er kun eet "aber-dabei", nemlig 
hårdt blæsevejr. Røret må ikke sejle i mere vind end 10-11 m/s (hård vind) - men det er også mere end 
rigeligt til de fleste. Så aflyses turen. 
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