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M 20:s Jubileumsturné 2016
VAF M 20: Lör 1 okt 09-15
Volontärer - M 20 behöver dig!
M 20:s Jubileumsmöte Torsd. 1 dec. 17.30
M 20-keps och M 20 piké-tröja

Sommarvärmen är i nu stort sett över och M 20 ligger tryggt vid Museipiren och väntar på oss.
1) M 20:s Jubileumsturné 2016
Resan runt kusten och till våra västra grannländer Danmark och Norge med återfärden genom
Göta Kanal blev väldigt lyckad och mycket uppskattad. I stort sett utan dåligt väder och endast
ett par haverier som vi lyckades parera (ankarspelet och generatorstopp).
Ett stort TACK till alla medlemmar och de som chartrat M 20 under resan och inte minst till
nyckelbesättningen som gjorde denna resa möjlig!
C:a 50 medlemmar deltog på icke chartrade sträckor, därtill lika många på charter/dagsturer!
Vi besökte 25 hamnar och tillryggalade långt över 1000 M. Resultatet gav ett gott kassatillskott!
Flera tidningar uppmärksammade oss varav flera artiklar går att läsa på vår hemsida.
2) VAF (Vård Av Fartyg): Lör 1 okt., lör 5 nov. och lör. 3 dec. mellan kl. 9.00 - 15.00.
Efter Jubileumsturnéns 6,5 veckor behöver en hel del av fartyget vårdas. Saltvattnet tar hårt!
Välkommen till M 20 vid Museipiren i helgen och bistå med allehanda ting och ”byssa-snack”!
Lite målning av pollare, byte av ett kylskåp, splitsa fendertampar, klä mantågswiresplitsar m.m.
3) Volontärer - M 20 behöver dig!
Vi behöver stärka upp vår support kring fartyget med fler villiga händer att bistå från stort till
smått. Är du därtill kunnig som elektriker, snickare eller maskinist är det extra bra.
Hör av dig till kontakt@minsveparen.se eller varför inte komma ned till M 20 nu på lördag.
4) M 20:s Jubileumsmöte Torsd. 1 dec. kl. 17.30
Vårt Höstmöte har i år fått byta namn till Jubileumsmöte!
Vi kommer att celibrera M 20 genom att avhålla mötet på byggnadsplatsen, Neglingevarvet!
För mer och detaljerad information se bilagd kallelse!
Anmälan senast 31 oktober genom ett mail till kontakt@minsveparen.se
(Det gäller att vara snabb med anmälan om du önska följa med ombord till Neglingevarvet.)
5) M 20-keps och M 20 piké-tröja med M 20-emblem.
75-årsjubilaren till ära har vi inskaffat fler M 20-kepsar och i år även fina marinblå piké-tröjor.
(Sorlekar: S, M, L och XL) Keps 250:- och Tröja 300:- Paketpris (en av var) 500:- + porto.
Beställ genom mail till kontakt@minsveparen.se Ange om du hämtar ombord eller vill ha postat.
PS! M 20 önskar sig i födelsedagspresent bl.a. en Svensk Flagga, rak (ej tvåtungad) (1,5-1,8 m)
samt Signalflaggorna S, B, Z och M (längd c:a 35 cm) så blir hon ännu finare! Vindarna tär!

Väl mött ombord på M 20 och välkomna till Jubileumsmötet 1/12 !

