
 

 

Månadsbrev nr 8, 2021 
 
Hösten närmar sig varken vi gillar det eller ej, för somliga innebär det en massa båtarbete 
med upptagning av båtar, segel ner som skall vikas snyggt ihop, avmastning m.m. men för 
somliga innebär det nya utmaningar mot nya äventyr i nya vatten.  Själv befinner jag mig i 
Kroatien och här är det som en svensk sommar med en vattentemperatur på 23 grader. 
Ibland kan det vara lite knepigt att skriva månadsbrev och vara med i redaktionen och 
samtidigt vara här nere och segla men för det mesta fungerar det. 
 
Kommande aktiviteter under hösten 2021 
 
Oktober, Varvet kommer ut 
 
6 Oktober, Klubbkväll, Föredrag av Laila och Claes-Olof Kall   
Som berättar om sina äventyr med S/Y Comedie 12 år på oceanerna. Möte med 
människor, 
djur och natur på avlägsna platser.  Få en inblick i långseglarlivets vardag 
Plats: Oscars lunchrestaurang, Redegatan 9, Västra Frölunda ( Djur ej tillåtet i lokalen) 
Tid : 18.00 - 21.00 
 
13 Oktober, Tjejträff, After Work 
Plats: John Scott på Linnégatan 38, Göteborg, vi träffas kl 17.30. 
Program; ej fastställt 
 
3 November, Föredrag med Gurra Krantz 
 En av Sveriges mest meriterade kappseglare jorden runt med bl a från  Americas Cup 
och 
Volvo Ocean Race. 
Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda 
 
17 November, Tjejträff After Work 
 
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: Oscars lunchrestaurang, Redegatan 9, Västra Frölunda 

  

Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver. 
 
 

 



 
Artiklar efterfrågas: 
Till nästa nummer av Varvet söker vi era berättelser om överfarter. Hur känns det att kasta 
loss. Vad händer på de stora haven. Vad behöver man tänka på inför en överfart. Hur 
sysselsätter ni er. Hur delar ni på vakterna. Spännande historier om just er överfart. Lyckan 
med att komma fram efter några veckor till sjöss. Ja vad som helst med just er vinkling på 
just ämnet segling över längre sträckor och öppet hav. 
  
Själv kan jag, nu när jag är hemma och på land igen, sakna nätterna, att sitta i sittbrunnen 
alldeles ensam och tittar upp på himlen, månen och stjärnorna. 
Skicka era historier till varvet@jrsk.org senast den 10 november 
  
 
 
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 
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