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Stugvik väcktes ur vintervilan - 15-16 april
På gång i Västervik - från maj
Visbysegling - 13-16 maj
24-timmarssegling - vecka 21-22
Pingstfirande på St Ålö - 22 maj
Nationaldagsfirande på St Ålö - 6 juni
Kretsens 12-timmarssegling - 12 juni
Midsommarfirande i Stugvik - 25 juni
Kräftfest i Stugvik - 14 augusti
24-timmarssegling - vecka 33 och 35

Svenska
Kryssarklubben

Sommaren 2021

Det blir sommar även 2021

Nya medlemmar

Även detta andra underliga år kommer det att bli sommar, efter
mer än ett år som präglats av Covid-19. Nu med vaccin kan vi
dock se ljuset i tunneln - och det är inte tåget vi möter.
Hoppas att ni nu ligger i sjön och har kunnat ta era första turer,
själva har vi inte lämnat vattnet under vintern, utan legat kvar
i marinan nere i Berlin, det är bara att hoppas att BETINA II
klarat sig. Har ännu inte kunnat besöka henne.
Det har av känd anledning varit alldeles för få aktiviteter i
kretsen och styrelsemötena har skett digitalt. Nu hoppas jag att
det kan bli mycket mer möten och aktiviteter ute i skärgården
och då gärna i vår uthamn Stugvik på Stora Ålö. Vi behöver fler
hamnvärdar som kan välkomna gästerna i Stugvik. Hamnvärd,
en mycket trevlig sommaraktivitet som ger stora möjligheter
att knyta kontakter för resten av livet. Även för de planerade
aktiviteterna behöver vi ha fler funktionärer som kan tänka sig
att hjälpa till för att dessa skall bli så trevliga som möjligt.
Som vi informerat tidigare har du som medlem möjlighet att
få viss del av kurskostnader vid båtlivsutbildningar ersatta av
kretsen, under en period vi inte kan erbjuda andra aktiviteter
i normal omfattning. Men till min och styrelsens förvåning/
besvikelse har ännu ingen ansökt om bidrag för genomförd
utbildning. Detta kan ha två orsaker - ingen har, så här långt,
genomgått någon godkänd utbildning eller värnar man mer om
kretsens ekonomi än den egna. Om det är enligt första alternativet känns det inte bra, men är det enligt det andra alternativet
är vi från styrelsen mycket tacksamma och kommer att satsa
inbesparade medel på annan medlemsnytta.
Så som under 2020 kommer Arkösunds Gästhamn att erbjuda
medlemmar i SXK 10 % rabatt på såväl gästhamnsavgift som
båtbottentvätt, mot uppvisande av medlemskort.
Som alternativ till Stugvik finns hela vår fina Sankt Anna skärgård och alla trevliga naturhamnar och inte minst alla våra blå
kryssarklubbsbojar, för säker och miljövänlig förtöjning. Glöm
inte bojflaggan!
Men även om vi har en lång skön sommar framför oss, behöver
vi även knyta kontakter och planera aktiviteter för tiden efter att
båtarna hamnat på land. Styrelsen behöver fler ledamöter och
om du känner för att hjälpa till, tag kontakt med valberedningen
och anmäl ditt intresse. Har du förslag på kretsaktiviteter tag
kontakt med någon av oss i styrelsen.
Önskar er alla en riktig trevlig sommar.
Bengt

Vi gläder oss åt att få hälsa följande nya medlemmar välkomna i S:t Annakretsen:

Utsikt över gästhamnen från Arkösunds Hotell
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Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn
dig varmt välkommen ändå.

Corona i paradiset
Vår tidigare styrelsemedlem Ewa Fellnert ger oss här en uppdatering via ett utsnitt ur sin blogg - fellnert.se:
- Det har varit påsk och då blev det röd riskzon på hela
Sicilien, efter påsken - som var mycket lugn i marinan, eftersom
det då var förbjudet att träffa fler än två personer utöver den
egna familjen - så gick vi tillbaka till orange riskzon, lite lättsammare men fortfarande stängda restauranger/kaféer/museer
etc. och bara hämtmat, samt förbjudet att lämna staden. Det
lutar åt att hela Sicilien kommer att försättas i röd riskzon igen
framöver för att få ner smittspridningen inför ”turistsäsongen”,
Italien behöver verkligen de inkomsterna. Annars så lever vi
som vi gjort de senaste halvåret, vi fixar lite med båten, tvättar
kläder, lagar mat i båten och äter gott av lokala produkter och
det känns så härligt, går dagligen promenader i närområdet.
Vi har skrivit upp oss på en intresselista ang. vaccin, som
marinan undersöker möjligheten till, vi får se hur det blir med
det. Vädret är typiskt aprilväder, kyliga nordvindar blandat med
någon soldag när solen värmer lite. Det är inte så kallt som i
Sverige förstås, men vi har nog blivit lite bortskämda.
Vi vet ju fortfarande inget om när vi kan segla vidare eller
vart, men vi har det bra här även om vi längtar efter lite mer
upplevelser och våra familjer så klart.

Den här helgen är vi på land för rengörning, bottenmålning och
allmän översyn. Det är två år sedan vi lyfte och det behövdes
verkligen. Vi får inte göra något själva men i förrgår var det
söndag och ingen jobbade då, så vi smög dit och vaxade friborden.
Vi hyr en liten lägenhet mitt i den gamla delen av staden under
tiden, med smala gränder och gamla stenhus. Mycket fint och
modernt i lägenheten dock.
Anders och Ewa på S/Y Unisax
www.fellnert.se

Beväxning på Anders och Ewas båt Unisax

Qvinna Ombord
Min man sa’ till mig häromdagen, när jag nämnde att jag
skulle skriva för medlemsbladet: ”Försök att skriva något
utan att nämna Coronan”!
Jag gör ett försök:
Vi i QO-kommittén kämpar väl på ett tag till och hoppas
att alla som är ute på böljan den blå i sommar, värvar nya
nyfikna tjejer till QO.
Till hösten hoppas vi kunna dra igång aktiviteter, träffar och
gemenskap - som är ett motto för QO.
Alla ni som är sugna på att förkovra er inom båt- och sjölivet,
passa på att anta de erbjudanden om utbildning som Kryssarklubben har i samarbete med Medborgarskolan.
S:t Annakretsen har ju glädjande nog utökats med flera nya
medlemmar. Säkert finns det tjejer som kan vara intresserade
av QO - eller killar som ser värdet och vikten av att ha kunnig
besättning i båten.
TJEJER! Gå med i Qvinna Ombord!
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till
någon av oss i kommittén. Vi önskar alla en riktigt skön och
händelserik båtsommar!
Qvinna Ombordkommittén:
Gudrun Dagberg tel 070-369 80 48
Sammankallande
Övriga i kommittén:
Yvonne Karlsson tel 070-266 74 25
Monica Nilsson tel 070-831 84 13 (Linjett 33)
Agneta Wester tel 073-316 01 80 (Bavaria 31)

Medlemmar med barn ombord

Aktiviteter

Vi har tidigare pekat på den miljö vi i S:t Annakretsen kan erbjuda
våra medlemmar i Stugvik på Stora Ålö. Då inte minst den trygga
hamnen och alla de faciliteter som våra idogt arbetande funktionärer skapat. Omgivnina av denna miljö och hängivna båtmänniskor
ges våra barn och barnbarn de upplevelser av skärgården som
banar väg för återväxten av det rörliga friluftslivet på sjön. Vi
har tidigare skrivit om detta med tanke på att väcka den yngre
generationens längtan till vår uthamn, där det finns inte bara
nya kompisar - som man snart lär känna. Barnen upptäcker
dessutom med stor glädje alla spännande saker som uthamnen
erbjuder de unga. Här kan man som mycket ung bekanta sig
med alla saker som finns i Stugviks lekbåt, på en säker plats en
bit uppe på land. Är man lite äldre kan man lära sig ro, paddla
eller segla med vårt stora utbud av flytetyg för barn och vuxna.
Även i sommar kan kretsen, i den avskilda skärgården, erbjuda en
säker utomhusmiljö skild från de begränsningar som fortfarande
finns på land i våra tätorter. Vår ambition är att såväl vuxna som
barn ska längta till våra bryggor och bojar i östgötaskärgården.

Som vi tydliggjorde i vårens medlemsblad angående aktiviteter i kretsens upptagningsomtåde underkastas vi pandemins restriktioner så länge inte vaccinationer fått tillräckligt
genomslag.
Som vi skrev har kretsen beslutat att stödja medlemmar som
vill utbilda sig inom båtlivsområdet. Kretsen kommer därför
betala 15% av kursavgiften till alla medlemmar i S:t Annakretsen som kan visa att man från hösten 2020 t.o.m. juni
2021 genomgått någon utbildning inom området med godkänt
resultat. För att vi inte ska bidra till överfulla kurslokaler
hos båtlivsutbildarna subventionerar S:t Annakretsen 25% av
kostnaden till de som väljer ett digitalt alternativ.
Vår samarbetspartner har sedan många år varit Medborgarskolan som har ett stort utbud av sådana kurser och där vi
som medlemmar i SXK har 10% rabatt. Läser man kursen
i medborgarskolans klubblokaler får man alltså deras rabatt
plus den subvention på 15% som kretsen skjuter till. Vi
vill också påminna om kursen som Ann-Mari Brengdal,
captain@seapeople.se, håller i Linköping den 8 - 9 maj.
Kursen kommer att ske helt digitalt, innebär att man
kan vara med från hela vårt upptagningsområde.
Ha koll på din flytväst
SXK kommer under våren bl.a. att fokusera på att vi alla
ser över våra uppblåsbara flytvästar. Detta med fokus på vår
säkerhet. Man måste kunna lita på att den uppblåsbara flytvästen fungerar som den ska om olyckan skulle vara framme.
Vi vill därför uppmana alla våra medlemmar att se över sin
uppblåsbara flytväst inför säsongstarten. De flesta tillverkare
har bra instruktioner för detta. Om du är tveksam, kontakta
då gärna det försäljningsställe där du köpte din flytväst. Glöm
inte att komplettera din flytväst med ett grenband, om du
saknar detta.
Mathias Krell

Varför inte under uppsikt låta barnen prova fiskelyckan
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Sommarprogrammet i Stugvik

24-timmars

22 maj - Pingst i Stugvik på Stora Ålö
Bjuder vi in till gemensam fest med Grill på St Ålö.
Man tar själv med sig det man vill Grilla & dricka.

Välkommen till 2021 års 24-timmars (12- 24- 48- 72- 96- och
120-timmars)
Våra seglingsperioder i St Anna är:
- 25 maj - 30 maj
- 1 - 6 juni
- 17 - 22 augusti
- 31 augusti - 5 september
Starta valfritt mellan kl. 07-21

Nationaldagen den 6 juni
Om ni har vägarna förbi St Ålö denna dag så passa på att vara
med när vi hissar flaggan i topp!
25 juni - Midsommarfirande på St Ålö
Vi träffas för att tillsammans fira midsommar i Stugvik på Stora
Ålö. Det blir midsommarstång, dans och lekar. Traditionellt
brukar det se ut på följande sätt:
11:00 - på förmiddagen samlas vi för att plocka blommor och
blad till midsommarstången.
14:00 - klär vi midsommarstången.
15:00 - reser vi midsommarstången, dansar och leker in sommaren enligt de restriktioner som då råder.
19:00 - bänkar vi oss vid våra långa bord, med medhavd mat och
dryck för en trivsam kväll tillsammans!
14 augusti - Kräftskiva och Jollesegling
Vi samlas kl 18: 30 vid våra väldigt långa bord i Stugvik på St
Ålö för att tillsammans avnjuta medhavda kräftor och tillbehör.
Vill man ha en liten aktivitet så finns det tipspromenad att plocka
fram och sätta upp frågor, på träd som håller distans.

12-Timmars mot St Ålö 12 juni
Start klockan 06.00 vid valfri startplats för 24-timmars och
målgång vid Ljusklabb, punkt 404
Efter seglingen samlas vi i Stugvik för en trivsam kväll tillsammans.
Nyhet! 24-Timmars sommar, vecka 27
Passa på att segla 12 eller 24 timmars i främmande vatten eller
hemma i vår skärgård
Andra kretsars punkturval, får också användas
Tävlingshandlingar finns på http://24-timmars.nu/ samt
http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/
Kjell Johansson, 070 819 12 05
kjell.ortugsgatan116@gmail.com
Stefan Nyström 070 454 74 04
stefan.nystrom@nattdjuret.se

Våra aktiviteter sker i vår klubbhamn på ön St Ålö i Gryts
skärgård och erbjuder coronadistans till fastlandets mer folktäta
miljö.
S:t Annasstyrelsen

Gör ett besök i Stugvik

SXK’s prylar

Vi vill återigen ge er lite guidning till vår uthamn Stugvik på
Stora Ålö. I Stugvik erbjuder vi en trygg hamn med svajbojar och
bryggor med bojar för akterförtöjning.
De små gastarna har gungor och lekjolle, segeljollar för seglingssugna, kanadensare och en kajak för de som vill paddla. Vi har
trevliga långbord med gott om utrymme för att hålla avstånd och
en plats som tillåter grillning - mitt i vår underbara skärgård.

Vårt lokala sortiment omfattar erforderliga flaggor, märken dekaler m.m. samt en del tröjor t.ex. och du ska inte dra dig
för att maila Cathrine Garstad - malinusmamman@gmail.com
eller, om du finns i Västervikstrakten, Tony Wärdig tony.wardig@gmail.com, 073-923 09 49. I Linköping går du
bara in på Marinaman och köper det du behöver.
På SXK:s hemsida finns numera en ”Butik” där det kompletta
sortimentet finns utlagt. Där köper man lämpligen de lokalt mera
svåradministrerade prylarna såsom kläder, böcker och annat.
Cathrine

Nästa nummer av medlemsbladet
utkommer i september.

Västervik i sommar
Ännu en gång fick vi en grön jul och likaledes grönt nyår.
Snöskyffeln blev inte heller utsliten i år. Våren kom tidigt
och i skrivandets stund känns det som om sommaren står för
dörren. Väderlekstjänsten utlovar att värmen är i antågande
till alla båtägares förtjusning eftersom sjösättningen nu pågår
som bäst. Visserligen har det blåst mer än vanligt under mars
och april men vi har även haft lugna och sköna dagar för
utrustningsarbeten inför sjösättningen. Vi har haft en isfri
vinter även i år i Västervik. Klubbaftnar, seniorträffar och
årsmöten m.m. blev inställda på obestämd tid. Vi har inte
kunnat genomföra några navigationskurser under vintern och
våren på grund av pandemin. Nu står vårt hopp till pågående
vaccination, men tyvärr lär det nog dröja.
Vad händer i Västervik med omnejd i sommar? Ja den som det
visste. Återigen hänger det på hur pandemin uppträder. Här
brukar jag sedvanligt förmedla alla kommunala evenemang
som sker under sommaren i Västervik. Men efter att ha talat
med Västervik Framåt och Turistbyrån så har det inte gjorts
någon förteckning över evenemang för sommaren 2021. Jag
får därför hänvisa envar som tänker besöka Västervik att gå
in på www.vastervik.com/evenemang där finns allt redovisat
i nutid.
Färjeförbindelsen mellan Visby på Gotland kommer att finnas
under veckorna 25-34. Destination Gotland har avsatt den
mindre färjan Gotlandia för att trafikera ruten. Och till vår
stora glädje kommer turlistan även att medge tur & returresa
på en och samma dag. Observera att det finns ett litet men
dock, det är Corona. Om Coronapandemin har dragit sig
tillbaka i sommar ges förutsättningar att resa mellan Västervik
och Visby sommaren 2021. Planerad turlista finner du på
www.destinationgotland.se
Gästhamnen har byggts ut ytterligare bl. a. har ett flytande
hotell tillkommit i anslutning till hamnen. Hamnchef tillika
ägare är Andréas Nilsson. Hamnen heter numera ”Slottsholmens Marina Västervik”. Hamnen har 300 gästplatser och
125 fasta platser. Där går det att boka båtplats i förväg på
ett enkelt vis, enligt följande. Telefon: 0490-350 66. E-post:
info@slottsholmenmarina.se. All Information hittar du på
deras hemsida: www.vasterviksgasthamn.se Därtill kommer
vår populära allmänna badplats i Gamlebyviken tvärs över
gatan till gästers, som västerviksbonas glädje. Slottsholmens
Marina är en av ostkusten finaste marinor. Där finns plats
för både stora och små fritidsfartyg. Välkomna på ett besök
i Västervik
Tävlingsseglingar samt information om våra seglarskolor för
barn/ungdom/vuxna samt havskappseglarskola i Västervik:
Verksamheten sker i samverkan mellan WSSW och WSS.
”Onsdagscupen” genomförs 12/5, 26/5, 9/6, 16/6, 11/8, 18/8,
25/8 och 1/9. Vi seglar på Skeppsbrofjärden utom 9/5 och
18/8 då seglingarna genomförs på Lucernafjärden.
”Wiking Race” genomförs 28-29/5.
”Lilla Wikingrace” genomförs 29/5
Visbyseglingen 6-8/8
SM för C55 27-29/8
SM för H-båtar 27/8
WM/KM 4/9
”Byxelkroken” som är en av de större kappseglingarna på
ostkusten, genomförs 18-19 september med start och mål på
Lusärnafjärden.
För närmare information se www.wikingarna.com alternativt
www.wss.nu

WSSW och WSS fortsätter sin Seglarskola för barn/ungdom
mellan 7 -15 år. Skolan som är certifierad av Svenska Seglarförbundet är förlagd till WSSW klubbholme Notholmen med resurser
att ta emot upp till 50 deltagare. Seglarskolan genomför sin verksamhet på WSSW klubbholme Notholmen och WSS klubbholme
Skansholmen. Den senare med övernattningsläger vecka 25. För
vidare information se, www.seglarskolan.nu .
Seglarskola för vuxna bedrivs från slutet av mars. Torsdagar för
nybörjare och havskappsegling. Tisdagar för fortsättare, bankappsegling och nybörjare.
Havskappseglingsskola genomförs torsdagar och eventuellt vissa
onsdagar. Ett delmål för Havskappseglingsguppen i år är ett deltagande i Gotland Runt med en båt och besättning, se vidare info på
WSSW hemsida www.seglarskolan.nu
Övrigt
Som adjungerad till kretsens styrelse med uppgift att vara SXK
S:t Anna krets förlängda arm i Västervik står jag med glädje till
ert förfogande med hjälp om behov finns. Jag har även ett lager
av SXK- och S:t Anna-flaggor samt SXK-dekaler att klistra på
båten till försäljning. Jag nås på tfn 073-923 09 49 eller SMSmeddelande alternativt via E-post tony.wardig@gmail.com.
Lev och Segla Väl!
Tony Wärdig

Eskader

Kristi Himmelfärdseskadern till Visby
Det är alltid vädret som bestämmer - men om detta är tjänligt
arrangerar vi som tidigare den traditionella Kristi Himmelsfärdseskadern till Visby. I år inleds helgen den 13 maj, vilket
gör det möjligt för många av våra medlemmar att vara med. Vi
tar som vanligt definitivt beslut om översegling när vi har en
lämplig väderprognos.
Seglingen sker med start på torsdagsmorgonen den 13 maj från
respektive hemmahamn eller från Fyrudden för er som vill ha
en gemensam start med skepparmöte den 12 maj. Hemsegling
från Visby startar på söndagsmorgonen den 16 maj. Programmet
i land i Visby anpassas efter deltagarantalet.
Ni som är intresserade av eskadersegling till ett Visby i försommarskrud, med gott om plats i hamnen, anmäler er till Håkan
Skogstjärna per e-post, hakan.skogstjarna@gmail.com, eller på
telefon 070-222 65 06.
Eskaderkommittén
Stefan Nyström

Vy över Visby innerstad och hamnen

Stugvik

Och så kom visst solen i alla fall…

I skrivande stund har det varit stormigt och tråkigt ute, riktigt
aprilväder som det kan vara ibland. Vi fick i båten i slutet
av mars och några helger har det hunnit att bli i vår vackra
skärgård, vädret är ju väldigt ombytligt. Planen var att segla
ner till Stugvik redan i början av april, för att kolla över
vad som behöver göras, samt för att titta till Kronledens- och
Skutledens Båtsportmärken, Fläck och Kummel, men vädret
har inte varit gynnsamt för en längre eskapader. Om inte före,
så blir det jobba hårt i Stugvik under Kristi Himmelsfärd- och
Pingsthelgerna i Maj.
Corona-viruset håller oss fortfarande i sina klor, men vi hoppas
ändå på att kunna ses tillsammans och att det finns några
därute, som vill hjälpa till att göra Stugvik fint för säsongen.

En solig torsdag i mitten på april hissades seglen och kursen
sattes söderut mot Stora Ålö. Det blev en härlig segling med
både kryssbog, halvvind och läns under de knappa 30 distansen
från hemmahamnen vid Björnö, norr om Arkösund. Ja lite
småkyligt var det allt, det kändes att sommaren inte slagit till
ännu. Det var 10 grader i luften och runt 6 i vattnet, men det
finns ju inget dåligt väder, som de säger, så vi bylsade på oss ett
extra lager kläder och var lyckliga över att få vara på sjön.
Det var ingen trängsel nere på Stora Ålö, så vi var fräcka
nog att lägga till långsides, för att kunna njuta av lä i sittbrunnen. Efter 5.5 timmars segling kunde vi så avnjuta en härlig
solnedgång med lite gott att dricka i glasen utan blåst och kyla.

Hamnvärd
Det uppskattas mycket av båt-gäster när det finns en hamnvärd
som välkomnar vid bryggan. Att vara hamnvärd är uppskattat
och kräver inte mycket:
- Hjälp besökare att lägga till vid bryggorna, om det behövs.
- Sälj klubbens flaggor och märken. (Finns i en väska i boden).
- Se till att det är rent och snyggt i uthamnen.
- Töm fyren på pengar.
- Notera i dagboken, antal båtar som ligger vid bryggor och
bojar.
Är du intresserad av att vara hamnvärd, så hör av dig till Micke
Garstad. Det spelar ingen roll om det bara är någon/några
dagar, eller en hel vecka, du kan hjälpa till.
Hamn & Farled, S:t Annakretsen.
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

Hamn och Farled
Hej här kommer lite info om vad vi planerar att göra 2021
Bojar
Då vi har fått en mindre budget från riksstyrelsen detta år så
kan vi inte lägga ut några nya svajbojar, men vi kommer att
underhålla och besiktiga våra befintliga bojar för att det hela
tiden ska vara säkert att ligga vid dessa.
Vi vill gärna ha in synpunkter på vad ni tycker om pålbojarna
som vi har i Stugvik.
Kronleden/Skutleden
De nya prickarna har nu funnits på plats några år och vi hoppas
att dom är uppskattade. Jag upplever att det är mer trafik i
lederna nu - men det kan ju bero på att jag själv använder
dessa mer frekvent när jag går mellan Arkösund och Missjö.
Stugvik
Vi kommer att se över vad som behöver göras de närmaste åren
för att behålla det vi har i ett bra skick. Om ni har några förslag
på vad vi kan göra i vår uthamn för att den ska bli mer attraktiv
för våra medlemmar, så kom gärna med sådana förslag till oss,
så kan vi se om det är möjligt att genomföra.
H & F Kommittén
Micke Garstad

Vi vaknade tidigt på fredagen, jag tror inte klockan slagit 8
innan snickarbyxor drogs utanpå långkalsonger. Micke kollade
så att belysningen fungerade och krattade sedan området fritt
från grenar, kottar och barr, medan jag började sätta böcker och
hjärtstartare på plats. Jag blev irriterad över att inte nå fram
till verktygen i boden på grund av att åror, segel och en massa
annat bråte stod i vägen, vilket slutade med att boden blev
storstädad. Nu ekar det nästan därinne och var sak har åter fått
sin plats. Vid lunch tändes en liten eld, där vi sedan grillade
korv. Det finns inget så gott som en välgrillad, het korv när
man varit ute länge i friska luften. Efter lunch tog vi med en
25-liters dunk med olja för att i alla fall påbörja inoljning av
den borte bryggan och dess möbler. Det är ett tillfredsställande
jobb att kladda olja med en jättepensel, det händer ju lite. Vi
glömde tid och rum, oljan tog plötsligt slut efter ett par timmar,
men då var allt oljat ända in till land. Så det kan gå.
Nu är Svenska Kryssar Klubbens flagga hissad i topp på sin
stång och vajar frisk i vinden. En ny båtsäsong har startat och
snart blir det åter trängsel kring bryggorna. Det ska bli härligt
att träffas runt grillarna och borden, få färg på de vita benen
och höra skratten från barn som seglar optimist och paddlar
kanot. Vi ses snart, men glöm inte flytvästen.
Cathrine Garstad, Sekreterare SXK S:t Annakretsen.

Stugviks bryggor görs i ordning för säsongen

