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Vedrørende Georg Stages afsejling i foråret 2021 

 
Togt 2021-1 nærmer sig afsejling. I skrivende stund forventer vi at sejle d. 1. april 2021 kl. 13.00. 
Der tages forbehold for ændringer. Endelig bekræftelse vil blive meldt ud på www.georgstage.dk 
og her på vores Facebook-side.  
 
Der er fortsat forsamlingsforbud på 10 personer. Derfor er store vinkedag, som vi kender den, 
desværre aflyst. Vi forstår selvfølgelig de pårørendes ærgrelse, men vi vil bede jer om at 
respektere dette og IKKE møde op på Holmen ved afsejling. Der vil kun være adgang for Georg 
Stages personale på P. Løwenørns Vej nede foran skibet.  
 
Alternativ store vinkedag 
Vi vil på det kraftigste opfordre jer til at finde alternative placeringer i København, hvis I har ønske 
om at se skibet i virkeligheden og vinke farvel til elever og besætning. Derfor vil vi bede jer om at 
tage plads rundt i København på steder, som Georg Stage passerer under udsejlingen. Tag flag 
med og hep, hils, send luftkys og luftkrammere afsted, når de stævner ud på deres togt.  
 
I vil fint kunne se skib og elever fra Judichærs plads, Larsens plads, Toldbodens Bådehavn, Nordre 
Toldbod, Batteriet Sixtus, Elefanten, Bradebænken eller Refshalevej ude ved Reffen.  
 
Hold jer i grupper på max 10 personer og hold afstand, hvis der er andre på jeres lokation.  
 
Har I mulighed for det, kan I filme jeres lille selskab og Georg Stages udsejling og tagge 
@skoleskibetgeorgstage på Instagram. Så deler vi det og gemmer de festlige og kærlige indslag til 
eleverne, så de kan se det, når de engang har deres telefoner og en pause i alle deres gøremål.  
 
Afsejlingen livestreames ligeledes på Facebook, så dem der ikke kan komme til København, også 
har mulighed for at følge med.  
 
Vi håber, I vil bakke op om vores alternative plan, hvis I har tid og mulighed, så vi sammen - hver 
for sig, kan sende elever og besætning godt af sted.  
 
Tak for forståelsen, 
Stiftelsen Georg Stages Minde 


