Med segel över Atlanten till Frösthult
Föreningen Frösthults
Bygdegård hadeårsmöte
söndagen 23 februari.

Drygt35 deltagarevar

därföratt höra Maria
Karlsson berätta om sin

Atlantseglats.
Den 35 fot långa segelbåten

Arcturus köpte Maria och
hennes man Andy 2OO9. Inför avfärden förstärktes bå-

ten med ny mast. Början av
juli 2O11 lämnade de Annapolis i USA och via Nova Scotia i Canada seglades båten

i vackert väder

till den före

detta franska ön S:t Pierre,
där sista chansen fanns att
bunkra livsmedel.

Seglats

Maria Karlsson höllkvällens föredrag. roro,

rc
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Sedan började den 23 dygn
långa seglatsen över öppet
hav. Dettavar dessutom Marias och Andys bröllopsresa!
Tredje besdttningsman var

Clint, engelsman och ddrför
noga med sitt "afternoon
tea".
Alla tre hade en vakt på

Caledonian Canal och över
Nordsj ön, till Marstrand.
Sedan blev det strandhugg
på Ven, Visby och i Stockholms skärgård innan båten

valborg-, nationaldags- och

dan lediga åtta timmar för
sömn, matlagning, brödbak
med mera. Vädretvarierade
mellan baddräkt och varma
kläder. Uppblåsbar flytväst
och dubbla säkerhetslinor

via Mälaren ankom Enkö-

Styrelseval

fyra timmar och var

se-

midsommarfirande, golfmästerskap och filmkvällar
har varit uppskattade.

pings hamn. Maria, somhar

Den avgående styrelsen be-

sina rötter i Dunderbo, var

nunästanhemma!

viljades ansvarsfrihet. Det
beslutades att minska an-

Årsstämma

garanterade säkerheten

talet ledamöter inklusive
ordförande till totalt sex

Efter denna saltstänkta seg-

samt inga ersättare. Fyra le-

ombord.

lats, med Marias mycket

damöter ldmnade styrelsen
och avtackades och två nya

Fastmark

personliga berättelse och
härliga bilder, serverades
traditionsenlig semla med

Även utan kyl gick det att
äta fdrsk mat tills resans sista dagar då konserver blev
räddningen. Vid ankomsten,
i augusti 2011, till Crockhaven på Irland tillbringades
hela första dagen på den lilla byns enda pub - skönt att
känna fast mark under fötterna igen! Båten lämnades
på Nordirland över vintern

och först sommaren 2O12
seglades den, via skotska

kaffe och tillbehör.
AIla trivdes och umgicks

innan själva årsstämman
började. Mötets ordförande och sekreterare, Örjan
Lansfors och Örjan Englund,

vägledde genom föredrag-

ningslistans 28 punkter.
2013 års verksamhet gav
ett positivt resultat, om än
blygsamt, samt årets egna
arrangemang, ostprorming,

valdes in - Torbjörn Lindblom och GunnarElf.
Ordförande Örjan Lansfors omvaldes liksom valberedning och revisorer.
Verksamhetsplan 2014

börjar redan under mars
med teaterkväll samt släktoch bygdforskningsdag, utöver sedvanligt pro$am.
Mötet avslutades efter en
mycket trevlig kväll.
Bengt Alfredsson

