
 
  

 

 

 

Medlemsbrev 2022 

Ordförande har ordet: 

2022 kommer kanske för många att bli ett speciellt år. Vi har tagit oss igenom två långa år med 
pandemi. Många av oss har säkert förlorat någon nära, ekonomiska problem med arbetssituationer 
och en ensamhet genom att behövt leva med släkt/vänner på avstånd. 

Det är inte över än, men vi ser att det börjar ljusna och vi kände en glädje när vi äntligen kunde sätta 
samman ett program för 2022. Det är hela två år sedan sist vi skapade ett program, och det är kanske 
lite tunnare med aktiviteter då vi valt att smygstarta efter pandemin.  

Vår första aktivitet var Valborg i Hamburgsund den 30 april som drog över 150 personer! Vi hade 
ett ljuvligt väder med sol och många glada besökare.   

Den 1 maj fick vi möjlighet att vara med på strandstädning på Veddö som arrangerades av vår 
huvudsponsor Sparbanken Tanum. Över 1000 personer från olika föreningar var med och potten att 
dela på fanns 500,000: - 

 

Väderöarnas Båtsällskap firar 50 år! 

Detta kommer vi att fira under vårt årsmöte den 2 juli kl 17:00. Vi kommer börja kvällen med ett 
traditionellt årsmöte och därefter presentera en hemlig gästtalare med anknytning till föreningen och 
vårt 50-årsjubileum. Kvällen fortsätter med livemusik och räkfrossa in på småtimmarna. På altanen 
kommer vi att slå upp ett partytält så att alla får plats. Baren kommer vara öppen hela kvällen! 

Med tanke på vårt 50-rs firande kommer vi bjuda in till en båttur ut till Väderöarna den 13 
augusti där vi avnjuter en trevlig skärgårdsinspirerad lunch på värdshuset tillsammans. Vi skall även 
försöka få till en rundvandring uppe vid lotsutkiken för dom som önskar. Begränsat antal platser så 
anmäl er i god tid. 

Slutligen så avslutar vi årets aktiviteter med en riktig Oktoberfest den 15 oktober! Vår 
trivselkommitté har utlovat tyska korvar, saurkraut, ompa-ompa musik och en underhållande 
Musikquiz! 

Baren kommer att stå öppen hela kvällen och såklart så finner ni även tyskt öl utöver vin/alkoholfritt. 

I detta utskick kommer ni att finna årets aktiviteter ihop med vår kallelse till årsmötet. Spara gärna 
den och häng på kylskåpsdörren. 

Tänk på att vårt serveringstillstånd kräver obligatorisk anmälan, så ni måste anmäla er till oss vilka 
som kommer. 

 

Jonas Kristensson 
Ordförande Väderöarnas Båtsällskap. 


