
 

 
Månadsbrev nr 4, 2022  

 

Det känns skönt att vi har kommit igång med våra klubbkvällar ordentligt. 
Senast var det föredrag om Sjöräddningssällskapet ett mycket intressant föredrag. 
Det samlades knappt 20 personer för att lyssna på Benny Börjesson från 
Sjöräddningssällskapet. Mer om detta i nästa Varvet.  

Nu ser vi fram emot vår nästa aktivitet, eskaderseglingen till Läsö under Kristi 
himmelsfärdshelgen den 26-29 maj, passa på att anmäl er och få trevligt segelsällskap en hel 
helg. 

Tyvärr så fick vi inga nya funktionärer till Tjejsektionen på årsmötet så för närvarande blir 
det inga träffar. 
Känner du dig manad? Du kanske känner någon som tillsammans med dig vill ställa upp så 
kontakta 
ordforande@jrsk.org eller ring Mats på 0703-281900. 
 
Det är tråkigt om vi inte kan besätta dessa tjänster. Träffarna har varit mycket uppskattade. 

Varvet skall ju att komma ut i juni och som vi skrev tidigare att det varit magert med material 
med tanke på pandemi m.m. och 
det gäller tyvärr fortfarande. Har du möjlighet att skriva om något angående ditt båtliv så 
passa på och skicka in det till redaktionen, varvet@jrsk.org så fort som möjligt, deadline 
10/5. 
 

Vi tar tacksamt emot alla bidrag! 
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Kommande aktiviteter våren 2022 

26-29 maj, Eskadersegling till Läsö,  
Vi samlas i Vallda Sandö Hamn på torsdag 26/5 eftermiddag/kväll  
Vi får låna klubblokal och en plats i gästhamnen. Den 27/5 sätter kurs mot Österby Hamn.  
Det är ordnat så att vi får ligga i den lilla fiskehamnen som förra året.  
På kvällen blir det gemensam grillafton, var och en tar med egen mat och dryck.  
Lördag kväll blir det grillafton igen. Anmälan till klubbmastare@jrsk.org 

Juni, Varvet kommer ut, deadline den 10 maj 

15 eller 16 Oktober Prylbytardag, mer info kommer senare. 

Uppdateringar av aktiviteter kommer att ske succesivt framöver. 

 

Behöver ni inför kommande säsong nya t-shirt, vimplar eller flaggor så kontakta vår v. 
ordförande Pia på mail, pia.fredriksson62@gmail.com 

 

Lillemor Billig, en av redaktörerna på Varvet 
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