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30 nov. sista anmälningsdag till
julfesten ombord på Isolda!

Välbehövlig vilopaus!

Den 6 december kl. 16,00 har vi vår årliga julfest
ombord. Julbordet kostar 175kr per person. Ta med
er familj och vänner och starta julen ombord med oss
ombord på Isolda. I kajutan är stämningen hög. Ni lär
få höra många skrönor och skepparhistorier ombord.
Plats: Gotenius Varv, Manufakturgatan 3 på Ringön
Anmälan görs senast den 30 november till
sofia@isolda.info eller på tfn: 0709-701978

Hjärtligt välkomna!
Höstrusk och annalkande vinter medför att
de frivilliga arbetsgrupperna på Isolda får en
välbehövlig vilopaus inför nästa säsong.
Antalet arbetsdagar och antalet deltagare har
varit fler än på många år. Arbetsgrupperna
har utökats med bl.a. studenter som utbildar
sig inom sjöfart. Torsten, vår äldste deltagare,
är 83 år ung och har seglat som matros på
Isolda i sin ungdom. En härlig blandning av
människor och viljor!
Ett stort tack till Er alla för all hjälp under årets
arbetsdagar!
Styrelsen FSIV

Öppet skepp ombord på Isolda
Under arbetsdagen den 22 november är det öppet
skepp på Isolda mellan kl. 11.00-14.00. Plats:
Gotenius Varv, Manufakturgatan. 3 på Ringön.
Ta tillfället i akt och bjud med era vänner. Missa inte
detta tillfälle att få information om projektet Isolda
samt träffa de som arbetar med fartyget,
Bjud med vänner och bekanta!
Styrelsemedlemmar finns till hands och berättar om
projektet
Isolda. Vi visar
bildspel
med gamla
Sofia Andersson,
nyvald
sekreterare
i IEF (Isolda
fotografier
samt
berättar
historier
från stålborstar
Isoldas resor
Ekonomisk Förening), knackar rost,
påoch
haven.
Fikapå
finns
självkostnadspris.
funderar
nyatillidéer
angående Isolda.
Till vardags bemannar
hon
Välkomna 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.

Master till Isolda
Arbetet med Isoldas master har börjat. Den 14 nov.
var vi i Surte och träffade skogsförvaltare Christer
Lundberg från Skogsstyrelsen. Christer visade oss
lärkträd som för ca 100 år sedan planterades av
släkten Keiler (anlade Surte glasbruk, Götaverken).
Vi hittade tre träd ca 32 - 33 meter höga. Spikraka!
Magnifika! Andäktigt tittade vi på bjässarna. Mycket
arbete återstår innan de står som fock-, stor- och
mesanmast på Isolda. De skall fällas, transporteras,
hyvlas 16-kantiga, slipas runda och slutligen oljas in
med linolja och terpentin. Mastfötter, puttingring,
märsar, kindbackar, eselhuvud m.m. skall tillverkas.
Vi är tacksamma för all hjälp med arbetet att forma
masterna eller bidrag till ex. en ny märs m.m.
Styrelsen FSIV

Lennart Sandell, Peter Ahlander och Christer
Lundberg (Skogstyrelsen) vid ett lärkträd som
kan bli den nya stormasten.

Projektet Isolda
Är du medlem av 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 dess historia. Kontakta projektledare Tommy Andersson
Tel: 0708-970117

Arbeta ombord på Isolda

Har du betalat medlemsavgift?

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

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

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

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

