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Bäst LSS medlemmar, så kom hösten och den Skånska vintern med allt vad det innebär med 
upptagningar och sjösättning, grattis Karolina till sjösättningen av din fina Delfin 25:a, LSS har dock 
haft en del andra aktiviteter med. 
 
I september närmare bestämt den 15/9, då Dr Robert Lilja föreläste om vad som kan vara bra att ha 
med sig på resa, ett informativt och lärorikt föredrag. Dr Robert kommer att återkomma under 2022 
och visa oss lite om hjärtstartare och (Hjärt & Lungräddning) HLR. 
 
Den 16/9 och den 25/9 hjälpte LSS medlemmar till och visade hur man mastar av, tack alla 
inblandade för detta. Den 18/9 kom ” Håll Limhamn rent ” och plockade skräp i hamnen, LSS bjöd på 
kaffe o kakor samt bistod med vår motorbåt som gjorde att man kunde plocka skräp från sjön med. 
Tack Paul för säkert framförande.  En del medlemmar tog det lång steget före och var en av de första 
som gick ut på denna World clean-up day, flera LSS medlemmar syntes senare följa med i de olika 
grupperna, tack för er insats och fina reklam för LSS. 
 
Många LSS medlemmar som också är medlem i den privata FB (Facebook) gruppen After Sails 
onsdagsseglingar har varit populära och många har delat med sig på FB.  LSS har fått ca 10–15 nya 
medlemmar. Tack till Richard som är primusmotor i detta och även till Bertil, Lars och båtlaget som 
tagit med en hel del folk som nu provat på seglingens ädla konstart. Start igen i maj 2022. 
Den 13/10 var det så dags för nya medlemmar att bekanta sig med delar ur styrelsen samt andra 
medlemmar. Detta evenemang samlade 20-talet personer och var ett uppskattat inslag stort tack till 
Paul, Lisa och övriga våra medlemmar Camilla & John fastnade för ärtsoppan & punchen vilket är lätt 
gjort en typisk svensk klassisk höst & vinterrätt.  
 
Den 20/10 kl 18:00 kom Gill till oss och visade sina sjökläder för totalt 27 personer och den 26/10 var 
det höstmöte för medlemmar med 38 anmälda. Följt av 30/10 då det var det var fixaredag/städdag på 
klubben med samling 10.00 – tack alla för er insats och speciellt Anki & Lisa som ordnade med 
förtäring. 
 
Så höll Kaptenen i Flottan och Malmö Sjöscoutkårs Grand Old man Björn Julius ett föredrag om sin 
Långresa med ” Älvsnabben 1968 den 17/11 kl men många anekdoter och bildspel. 
 
Årets avslutning med glögg o pepparkakor den 24 dec kl 11.00 ställs in pga den ökade 
smittspridningen. 
 
Slutligen vill jag tacka Er alla för era insatser och har ni något uppslag/idé eller förslag till 
medlemmarnas och klubben gagn, hör av er till någon i styrelsen eller på mail; 
info@limhamnssegelsallskap.se. 
 
Nästa föredrag blir prel den 15/2 av Andreas Alvehus om sin paddling i Norge 2019 då han paddlade 
från Rysk-Norska gränsen till Sverige under 68 dagar, 2910 km anmälan kommer på hemsidan 
förutsatt att pandemin klingat av. Skall bli spännande att ta del av. I pipelinen ligger även ett föredrag 
om en segling med en Monsun 31 till Sydamerika samt en föreläsning vad man bör ha hemma vid ett 
eventuellt strömavbrott. 
 
Till slut god Jul och ett gott nytt år på Er alla 
 
Björn Rosenlund 
Ordförande LSS 
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