krydre den med gode billeder –

Billeder er hjertelig velkomne –

uden er det som at spise jordbær

men please lad være med at

uden fløde.

indsætte dem i jeres dokumenter.

Hvis du vil bidrage med indlæg til
Ohøj 2018 så vil jeg gerne have
dit

indlæg

hurtigst

muligt

og

senest 15.12 2017.

fra at fortælle om den forgangne
sæsons togt til tips og tricks
omkring bådens vedligeholdelse.
Er du f.eks. i gang med en større
renovering af din båd, så er der
sikkert

faldgruber

og

format og i højeste opløsning.
På websitet www.wetransfer.com
kan du sende tekst og billeder i

Dit bidrag kunne handle om alt –

helt

Jeg vil hellere have dem i original

problemstillinger,
løsninger,

som

portioner a 2 GB ad gangen gratis
og så er de så flinke, at de
checker, at alt lander i den
mailboks, du angiver, som f.eks.
kunne være min:
christian_oz4chd@mail.dk
Du er velkommen til at slå på

Ohøj 2018 har
deadline 15.12

andre kan få glæde af at høre om.

tråden, hvis du er i tvivl om noget

Gik sommertogtet til et nyt og

God arbejdslyst – jeg glæder mig

spændende sted ? Der må være

til at modtage dit indspark til et

af Christian P.H. Duus

skrøner at fortælle og billeder at

læseværdigt OHØJ ! 2018

vise frem.

Med sejlerhilsen

Så sidder jeg igen i udsigtstønden

Jeg hører meget gerne fra jer, så

og spejder spændt horisonten

jeg kan sætte plads af til jeres

rundt efter indslag til det næste

indlæg. Ohøj skal afleveres til

Ohøj! 2018. Det er nemlig igen

bogtrykkeren 1. Januar så er der

ved at være tid til at få det næste

en realistisk chance for at have

nummer gjort klar til trykkeriet.

OHØJ ! omdelt til nytårskuren,

Om indholdet kan i hvert fald

den 27. januar.

siges,

at

Der er plads til nye annoncører,

indeholde de faste indslag såsom

så hvis I har et godt tip i så

beretninger fra bestyrelse, faste

henseende, så send en mail eller

udvalg

grib mobilen og lad mig høre fra

at

det

kommer

formanden

til

har

ordet,

kalender m.m. Derudover håber
jeg

naturligvis

på

jer.

diverse

beretninger fra mere eller mindre

Hvis I mangler hjælp til renskrift

spektakulære togter fra nær og

eller opsætning, giver jeg gerne

fjern. Hvis du kigger tilbage på

en

tidligere udgaver, vil du finde den

23303592 eller mail

lille smuttur til Okseøerne side om

I hvilket Program – Jeg vil gerne

side

om

havd dit indlæg i helvetica 10 pkt.

langfarter til varmere himmelstrøg

og lavet i MSWORD 2003 –

som Caribien og de vestindiske

bruger du en nyere version, så

øer.

gem det blot i Word som

Dermed være sagt, at intet togt er

Word 97 - 2003 dokumenter

med

beretninger

for lille eller stort – blot du har en
god historie at fortælle og husk at

hjælpende

hånd

ring

Christian Duus
E-mail christian_oz4chd@mail.dk
Mobil 2330 3592
Fastnet 74 43 35 92

