
              
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sofia Andersson, nyvald sekreterare i IEF (Isolda 
Ekonomisk Förening), knackar rost, stålborstar 
och funderar på nya idéer angående Isolda. 
Till vardags bemannar hon handelsfartyg.  

Den 3 maj 2008 bjöd på perfekt arbetsväder. 
Nya medlemmar i vänföreningen arbetar med  
underhållsarbeten. Vid arbetsdagens slut var 
styrbordssidan vitmålad och fin! 
 

Tekniska gruppen håller i arbetsdagarna där 
frivilliga från både Vänföreningen och Isolda 
Ekonomisk Förening ingår. Vill du vara med? 
Kontakta Jonas Björkenfors 0707-348750. 
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         Öppet skepp ombord på Isolda 
 

Under arbetsdagarna den 11 oktober samt den 
22 november är det öppet skepp kl. 11-15.00. 
 

Alla är välkomna ombord. Ta tillfället i akt och 
bjud med era vänner. Missa inte detta tillfälle att 
nätverka och sprida information om Isolda.    
 

Ni träffar de som ideellt arbetar ombord och kan 
ställa frågor om deras arbete på Isolda.  
 

Styrelsemedlemmar finns till hands och berättar 
om projektet Isolda. Vi visar bildspel med gamla 
fotografier samt berättar historier från Isoldas 
resor på haven. Fika finns ombord! 
 

                           Välkomna!  

 

Onsdagen 24 september 
 

Studiebesök på skonaren Ingo 
 

 
 

Onsdagen den 24 september arrangerar Isoldas 
Vänförening studiebesök ombord på skonaren Ingo. 
Under besöket kommer skonarens rigg att förevisas 
av dess besättning. Ingos rigg är av samma typ som  
Isoldas. 
 

Vi träffas kl. 18.00 framför Sjömagasinet vid Klippan 
där Ingo har sin hemmahamn. 
 

Anmälan görs senast fredagen den 21 september till 
edberg.linus@gmail.com eller på tfn: 0702-230012 
 

Fika finns ombord! 
 

Alla är hjärtligt välkomna!   

 

     Försommarfest ombord på Isolda 
 
 

 

Vår sommarfest ombord på Isolda den 14 juni 
blev en succé. Många av våra medlemmar tog 
chansen att tillsammans med vänner komma 
ombord och titta på Isolda och dessutom njuta av 
en fantastisk grillbuffé. Högsta poäng!  
 

Jan Gyllenborg från Gyllenborg rigg berättade 
och svarade på frågor om en skonares stående 
och löpande rigg. 
 

Vi ser redan fram emot nästa års försommarfest! 
 

                            Styrelsen 
 



    

 

          Arbeta ombord på Isolda 
 

Vill du som medlem i Isoldas vänförening arbeta 
ideellt ombord med underhållsarbeten? 
Kontakta Jonas Björkenfors. Tfn: 0707-348750 
 

På Isoldas hemsida: isolda.info hittar du information 
om arbetsdagar ombord samt pågående arbete. 
 
 

 
 

Backen blev målad under våren. På bilden syns 
sjöbefälseleverna Linus Edberg och Mattias 
Strandberg i full fart ( …åtminstone en av dem….). 
 

Julfesten ombord på Isolda 
 

Den 6 december arrangerar vi vår årliga julfest 
ombord. Festligheterna startar kl.16.00. Vårt julbord 
kostar 175kr per person. Förra året var det en härlig 
stämning i kajutan. Ta med er familj och vänner och 
starta julen ombord med oss på Isolda. I kajutan får 
ni säkert höra många skrönor och skepparhistorier. 

 

Anmälan görs senast den 30 november till mail: 
sofia@isolda.info eller på tfn: 0709-701978. 

 

Hjärtligt välkomna! 
 

        

 

Projektet Isolda 
 

Är du medlem i en förening eller organisation som är intresserade av att få höra 
 om projektet Isolda? Projektgruppen kommer gärna och håller en presentation om 
projektet Isolda och skonarens historia. Kontakta projektledare Tommy Andersson 

Tel: 0708-970117, mail: jtaconsulting@hotmail.com 
 

 
 
 

Under våren har arbetsdagarna koncentrerats till 
underhållsarbeten på friborden samt akterhuset. 
Invändigt har vi rensat bort allt onödigt. 
 

Under den kommande hösten och vintern kommer  
vi att fortsätta underhållsarbetet med akterhuset 
samt  under däck. 
 

På bilden ser vi Peter Ahlander och Mattias 
Strandberg i full gång med målning av friborden. 

 

  Dags att betala medlemsavgift. 
 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften 
för år 2009 i Föreningen Skonaren Isoldas 
Vänner. 
 

De som blivit medlemmar under 2008 betalar 
först nästa år, september 2009. 
 

Enskilt medlemskap kostar 200 :- per år 
Familjemedlemskap kostar 350 :- per år 
Föreningar/ företag kostar 1 000:- per år 
 

Betalas till Plusgiro: 30 77 96-3 
Meddela email-adress vid inbetalning 
 

Föreningen Skonaren Isoldas vänner 
Adress: Runfyndsgatan 5 
423 46 Torslanda 
Tfn: 0707-653123 
Fax: 031-563543 
Email: lotta.andersson@isolda.info  
 


