Månadsbrev nr 7, 2021
Ni har väl varit inne och tittat på vår fina hemsida och nu efter seglingssäsongen
så har ni säkert plockat ut några saker från båten som ni inte behöver längre
eller ersatt gamla instrument passa på att använda PRYLTORGET, gammalt blir som nytt.
Kommande aktiviteter under hösten 2021
2-5 September, Eskadersegling till Läsö, Påminnelse
Vi samlas på Öckerö kvällen torsdagen den 2 september. Gemensam grillafton på
fredag och lördag. Vid dåligt väder eventuellt träff i Bohusläns södra skärgård.
Se inbjudan som skickades ut den 5/8 och 15/8.
29 September, Tjejträff, After Work
Mer information kommer senare
Oktober, Varvet kommer ut, deadline 10 september
6 Oktober, Klubbkväll, Föredrag av Laila och Claes-Olof Kall
Som berättar om sina äventyr med S/Y Comedie 12 år på oceanerna. Möt människor,
djur och natur på avlägsna platser. Få en inblick i långseglarlivets vardag
Plats: Information kommer senare
3 November, Föredrag med Gurra Krantz
En av Sveriges mest meriterade kappseglare jorden runt med bland annat från
Americas Cup och Volvo Ocean Race.
Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda
17 November, Tjejträff After Work
Mer information kommer senare
December, Varvet kommer ut, deadline 10 november
1 December, Klubbkväll, Föredrag av Emma Ringqvist
Berättar om sina äventyr från nord- och syd Atlanten och ensamseglarens villkor
Plats: Information kommer senare
Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver.

Artiklar efterfrågas:
Gummibåt och Livflotte
Vi skulle jätte gärna vilja ha mer artiklar om gummibåtar och livflottar.
Några bra tips hur ni lagar gummibåten när den börja pysa luft och hur länge kan
man laga och laga en gummibåt och hur förebygger du stöld av gummibåten m.m.
Skriv och berätta till, varvet@jrsk.org, deadline den 10 september.
Reseberättelser från alla jorden hörn
Redaktionen behöver några reseberättelser till kommande nummer av Varvet.
Har seglarlivet återgått till det vanliga eller är det fortfarande en skugga av
Corona som existerar.
Hur har det varit att segla under sommaren, här hemma i skärgården, i Danmark och
Tyskland eller långt bort i fjärran.
Skriv till oss, varvet@jrsk.org, deadline den 10 september.
Förnyelsearbete
Har du som medlem förslag till klubbkvällar eller idéer till förändringsarbete
i föreningen och vill påverka så maila till vår ordförande på mail ordforande@jrsk.org
Lillemor Billig, en av redaktörerna på Varvet

